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RÉASÚNÚ GEARR

Mhol an Coimisiún Eorpach an 4 Márta 2020 go mbeadh Bliain Eorpach an Iarnróid ann i 
2021 chun iarnród a chur chun cinn mar mhodh iompar inbhuanaithe, nuálach agus sábháilte, 
trí imeachtaí, feachtais agus tionscnaimh a eagrú ar an leibhéal náisiúnta, réigiúnach agus 
áitiúil.

Leag an Coimisiún amach an Comhaontú Glas don Eoraip, ina theachtaireacht an 
11 Nollaig 20191, a raibh sé d’aidhm aige neodracht aeráide a bhaint amach faoi 2050. Toisc 
gurb é iompar is cúis le ceathrú cuid d'astaíochtaí gás ceaptha teasa an Aontais, beidh ról 
ríthábhachtach ag an earnáil iarnróid i mbaint amach na sprice sin.

Dá bhrí sin, tá straitéis bunaithe ar shoghluaisteacht inbhuanaithe agus chliste á staidéar ag an 
gCoimisiún, a bhfuil sé mar thosaíocht ann cuid shuntasach den 75 % den lastas intíre a 
iompraítear san Eoraip inniu a aistriú chuig an iarnród agus chuig uiscebhealaí intíre. 

Rinne ráig COVID-19 difear don Aontas ina iomláine agus bhí tionchar mór aici ar an iompar 
agus ar nascacht san Aontas. Féadfaidh Bliain Eorpach an Iarnróid a bheith ina deis tús a chur 
le díospóireacht chuiditheach ar na dúshláin a bheidh roimh na modhanna iompair uile amach 
anseo agus ar na bearta is gá a chur chun feidhme chun sláinte oibrithe iompair agus paisinéirí 
a chosaint.

Is geal leis an rapóirtéir an togra ón gCoimisiún chun 2021 a dhearbhú ina “Bliain Eorpach an 
Iarnróid” agus an cuspóir atá aici spreagadh agus tacaíocht a thabhairt d'iarrachtaí an Aontais, 
iarrachtaí na mBallstát, iarrachtaí na n-údarás réigiúnach agus áitiúil, agus iarrachtaí 
eagraíochtaí eile chun an sciar de phaisinéirí agus de lastas a iompraítear ar iarnród a mhéadú.

Creideann an rapóirtéir gur cuid ríthábhachtach de straitéis an Aontais chun an t-athrú aeráide 
a comhraic é modhanna iompair atá inbhuanaithe, neamhdhíobhálach don chomhshaol agus 
fuinneamhéifeachtúil a chruthú agus a fheabhsú. Sa chomhthéacs sin, cuireann an rapóirtéir i 
bhfios go láidir an ról ríthábhachtach atá ag an mbeartas comhtháthaithe chun feabhas a chur 
ar líonraí iarnróid inmheánacha agus trasteorann an Aontais, go háirithe sna réigiúin 
bheagfhorbartha.

Measann an rapóirtéir gur deis thábhachtach í Bliain Eorpach an Iarnróid chun straitéisí a 
scrúdú chun feabhas a chur ar bheartais iarnróid an Aontais, go háirithe i gceantair thuaithe 
agus trasteorann, áiteanna ina leantar de líonraí iarnróid áitiúla agus stáisiúin traenach áitiúla a 
dhíchóimeáil. Ba cheart aird ar leith a thabhairt ar inrochtaineacht do dhaoine scothaosta agus 
daoine faoi mhíbhuntáiste agus feabhas a chur ar chearta paisinéirí, ar chóras áirithinte agus 
córas ticéad níos fearr, agus feabhas a chur ar bhonneagair agus ar sheirbhísí.

Tá an rapóirtéir den tuairim gur cheart go mbeadh iompar d’iarnróid ina fíor-rogha mhalartach 
ar mhodhanna iompair atá saincheaptha don duine aonair agus ar eitiltí gearraistir agus 
meánaistir. Tugann gné thrasteorann atá ag an iompar d'iarnród saoránaigh le chéile ar bhonn 
níos dlúithe, tugann sí deis dóibh an tAontas a thaiscéaladh agus a éagsúlacht agus a saibhreas 
cultúrtha a bhlaiseadh. Ba cheart go gcothófaí an comhtháthú sóisialta, eacnamaíoch agus 
críochach freisin i ngeall ar ghné thrasteorann an iompair d’iarnród, go háirithe faoi chuspóirí 
an bheartais chomhtháthaithe tar éis 2020 le haghaidh Eoraip níos glaise agus níos nasctha.
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Creideann an rapóirtéir go bhféadfadh Bliain Eorpach an Iarnróid in 2021 cuidiú freisin le 
feasacht a mhéadú maidir leis an ngá atá ann an t-iarnród a nuachóiriú, lena n-áirítear a 
bhonneagar digiteach agus a sheirbhísí digiteacha ar fud na mBallstát. 

Molann an rapóirtéir bearta nithiúla breise freisin chun cuspóirí Bhliain Eorpach an Iarnród a 
bhaint amach, amhail inter alia iad seo a leanas: línte iarnróid áitiúla, réigiúnacha agus idir-
réigiúnacha do phaisinéirí agus do lastas a athghníomhú, líonra Eorpach de thraenacha oíche a 
dhéanfaidh freastal ar gach Ballstát agus ar thíortha comharsanacha a thabhairt ar ais, córas 
áirithinte ticéad a fhorbairt a bheith comhaontaithe agus bailí sna Ballstáit uile agus i gcás 
cuideachtaí iarnróid uile a fheidhmíonn san Aontas.

LEASUITHE

Iarrann an Coiste um Fhorbairt Réigiúnach ar an gCoiste um Iompar agus um Thurasóireacht, 
mar an coiste atá freagrach, na leasuithe seo a leanas a chur san áireamh:

Leasú 1

Togra le haghaidh cinnidh
Aithris 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1) Leag an Coimisiún amach, ina 
theachtaireacht an 11 Nollaig 20191, 
Comhaontú Glas don Eoraip le haghaidh 
an Aontais Eorpaigh agus a chuid 
saoránach. Is straitéis nua fáis é an 
Comhaontú Glas don Eoraip arb é is aidhm 
leis sochaí chothrom rathúil a dhéanamh 
den Aontas Eorpach, ina mbeidh geilleagar 
nua-aimseartha iomaíoch, atá tíosach ó 
thaobh acmhainní de nach mbeidh aon 
ghlan-astaíochtaí gás ceaptha teasa ann faoi 
2050, agus ina mbeidh an fás eacnamaíoch 
díchúpláilte feasta d'úsáid acmhainní.

(1) Leag an Coimisiún amach, ina 
theachtaireacht an 11 Nollaig 20191, 
Comhaontú Glas don Eoraip le haghaidh 
an Aontais Eorpaigh agus a chuid 
saoránach. Is straitéis nua é an Comhaontú 
Glas don Eoraip a bhfuil an uaillmhian 
aeráide aige geilleagar agus sochaí an 
Aontais a chlaochlú agus an tAontas a 
chur ar bhealach níos inbhuanaithe. Is é 
is aidhm leis an straitéis sin ná an tAontas 
Eorpach a iompú ina sochaí chothrom 
rathúil, ag a bhfuil geilleagar nua-
aimseartha iomaíoch, atá tíosach ó thaobh 
acmhainní de nach mbeidh aon ghlan-
astaíochtaí gás ceaptha teasa ann faoi 2050, 
agus ina mbeidh an fhorbairt eacnamaíoch 
díchúpláilte feasta d'úsáid acmhainní.

__________________ __________________
1 Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig 
Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle 

1 Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig 
Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle 
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Eorpach, chuig an gComhairle, chuig an 
gCoiste Eacnamaíoch agus Sóisialta agus 
chuig Coiste na Réigiún an 11 Nollaig 
2019 maidir leis an gComhaontú Glas don 
Eoraip (COM/2019/640 final)

Eorpach, chuig an gComhairle, chuig an 
gCoiste Eacnamaíoch agus Sóisialta agus 
chuig Coiste na Réigiún an 
11 Nollaig 2019 maidir leis an 
gComhaontú Glas don Eoraip 
(COM/2019/0640 final)

Or. en

Leasú 2

Togra le haghaidh cinnidh
Aithris 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2) Ina conclúidí uaithi an 12 Nollaig 
20192, d'fhormhuinigh an Chomhairle 
Eorpach an cuspóir Aontas Eorpach atá 
neodrach ó thaobh aeráide de a bhaint 
amach faoi 2050.

(2) Sna conclúidí uaithi an 
12 Nollaig 20192, d'fhormhuinigh an 
Chomhairle Eorpach an cuspóir chun 
Aontas Eorpach atá neodrach ó thaobh 
aeráide de a bhaint amach faoi 2050, i 
gcomhréir le cuspóirí Chomhaontú 
Pháras.

__________________ __________________
2 Conclúidí ón gComhairle Eorpach an 12 
Nollaig 2019

2 Conclúidí ón gComhairle Eorpach an 
12 Nollaig 2019

Or. en

Leasú 3

Togra le haghaidh cinnidh
Aithris 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3) Sa rún uaithi an 15 Eanáir 20203, 
chuir Parlaimint na hEorpa fáilte roimh an 
Teachtaireacht ón gCoimisiún maidir leis 
an “gComhaontú Glas don Eoraip” agus 
d'iarr sí go ndéanfaí an t-aistriú riachtanach 
chuig sochaí neodrach ó thaobh aeráide de 
faoi 2050 ar a dhéanaí.

(3) Sa rún uaithi an 15 Eanáir 20203, 
chuir Parlaimint na hEorpa i bhfios go 
láidir go bhfuil gá práinneach le 
gníomhaíocht uaillmhianach chun dul i 
ngleic leis an athrú aeráide agus le 
dúshláin chomhshaoil, chun an téamh 
domhanda a choinneáil faoi bhun 1.5°C, 
agus chun caillteanas ollmhór 
bithéagsúlachta a sheachaint, agus chuir 
sí fáilte roimh an Teachtaireacht ón 
gCoimisiún maidir leis an “gComhaontú 
Glas don Eoraip” agus d'iarr sí go ndéanfaí 
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an t-aistriú riachtanach chuig sochaí 
neodrach ó thaobh aeráide de faoi 2050 ar 
a dhéanaí.

__________________ __________________
3 Rún ó Pharlaimint na hEorpa an 
15 Eanáir 2020 maidir leis an gComhaontú 
Glas don Eoraip (2019/2956(RSP))

3 Rún ó Pharlaimint na hEorpa an 
15 Eanáir 2020 maidir leis an gComhaontú 
Glas don Eoraip (2019/2956(RSP))

Or. en

Leasú 4

Togra le haghaidh cinnidh
Aithris 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3 a) Ní beartas feabhsaithe aeráide 
amháin atá sa Chomhaontú Glas don 
Eoraip, ach is plean infheistíochta é ar 
cheart dó an geilleagar agus an tsochaí a 
athrú go hiomlán ó bhonn agus é a chur 
go daingean ar bhealach éiceolaíoch a 
thacaíonn le cearta sóisialta agus a 
fheabhsaíonn an saol do shaoránaigh uile 
an Aontais. Ar bhonn an Chomhaontaithe 
Ghlais don Eoraip, déanfar beartais uile 
an Aontais a thomhais de réir a 
rannchuidithe le cuspóir na forbartha 
inbhuanaithe, lena gcomhcheanglaítear 
cearta sóisialta, sláine an chomhshaoil, 
an comhtháthú réigiúnach agus an 
inbhuanaitheacht chun leasa cách.

Or. en

Leasú 5

Togra le haghaidh cinnidh
Aithris 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4) Ag teacht le cuspóirí a leagtar 
amach i dTeachtaireacht ón gCoimisiún 
maidir leis an gComhaontú Glas don 
Eoraip, is gá geilleagar an Aontais a 
chlaochlú agus athsmaoineamh a 

(4) Ag teacht leis na cuspóirí a leagtar 
amach i dTeachtaireacht ón gCoimisiún 
maidir leis an gComhaontú Glas don 
Eoraip, is gá geilleagar agus tionscal an 
Aontais a chlaochlú agus athsmaoineamh a 
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dhéanamh ar bheartas, go háirithe i réimse 
iompair agus soghluaisteachta, rud a 
thugann le fios gur gá dlús a chur leis an 
aistriú chun soghluaisteacht a bheith cliste 
inbhuanaithe. Is é an t-iompar is cúis le 
ceathrú cuid d'astaíochtaí gás ceaptha teasa 
an Aontais, méid atá ag fás go fóill. Chun 
neodracht a bhaint amach ó thaobh aeráide 
de, tá gá le laghdú 90% ar astaíochtaí 
iompair faoi 2050. Le hiompar 
inbhuanaithe a bhaint amach, ní mór tús 
áite a thabhairt d'úsáideoirí agus roghanna 
malartacha atá níos inacmhainne, níos 
inrochtana, níos sláintiúla agus níos glaine 
ná na nósanna soghluaisteachta a chur ar 
fáil dóibh na mar atá acu faoi láthair. 
Tugtar le tuiscint sa Chomhaontú Glas don 
Eoraip go gcuirfear dlús leis an aistriú chun 
soghluaisteacht cliste inbhuanaithe chun 
dul i ngleic leis na dúshláin seo. Go 
háirithe, ba cheart sciar mór den 75% de 
lasta intíre a iompraítear ar bhóithre inniu a 
aistriú chuig na hiarnród agus chuig 
uiscebhealaí intíre.

dhéanamh ar bheartas, go háirithe i réimse 
iompair agus soghluaisteachta, rud a 
thugann le fios gur gá dlús a chur leis an 
aistriú chun soghluaisteacht a bheith cliste, 
inbhuanaithe agus bunaithe ar astaíochtaí 
nialasacha. Is é an t-iompar is cúis le 
ceathrú cuid d'astaíochtaí gás ceaptha teasa 
an Aontais, méid atá ag fás go fóill. Chun 
neodracht a bhaint amach ó thaobh aeráide 
de, tá gá le laghdú 90% ar astaíochtaí 
iompair faoi 2050. Le hiompar 
inbhuanaithe a bhaint amach, ní mór tús 
áite a thabhairt d'úsáideoirí agus roghanna 
malartacha atá níos inacmhainne, níos 
inrochtana, níos sláintiúla agus níos glaine 
ná na nósanna soghluaisteachta a chur ar 
fáil dóibh na mar atá acu faoi láthair. 
Tugtar le tuiscint sa Chomhaontú Glas don 
Eoraip go gcuirfear dlús leis an aistriú chun 
soghluaisteacht cliste agus inbhuanaithe 
chun dul i ngleic leis na dúshláin seo. Go 
háirithe, ba cheart sciar mór den 75% de 
lasta intíre a iompraítear ar bhóithre inniu a 
aistriú chuig na hiarnród agus chuig 
uiscebhealaí intíre.

Or. en

Leasú 6

Togra le haghaidh cinnidh
Aithris 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5) Tá ról tábhachtach le himirt ag 
iompar d'iarnróid chun an tsochaí a chur ar 
mhalairt slí maidir le cuspóir na neodrachta 
a bhaint amach ó thaobh aeráide de faoi 
2050. Tá sé ar cheann de na modhanna 
iompair is neamhdhíobhálaí don 
chomhshaol agus is tíosaí ó thaobh 
fuinnimh de. Tá na hiarnróid leictrithe den 
chuid is mó agus astaíonn sé i bhfad níos lú 
CO2 ná an taisteal coibhéiseach de bhóthar 
nó ar eitleán, agus is é an t-aon mhodh 
iompair inar laghdaíodh na hastaíochtaí gás 
ceaptha teasa agus na hastaíochtaí CO2 
uaidh ar bhonn comhsheasmhach ó bhí 

(5) Tá an tsoghluaisteacht ar cheann 
de phríomhcholúin an Chomhaontaithe 
Ghlais don Eoraip agus tá ról tábhachtach 
le himirt ag iompar d'iarnróid chun an 
tsochaí a chur ar mhalairt slí chun 
geilleagar an Aontais a dhícharbónú agus 
cuspóir na neodrachta a bhaint amach ó 
thaobh aeráide de faoi 2050. Tá na 
hiarnróid leictrithe den chuid is mó agus 
astaíonn siad i bhfad níos lú CO2 ná an 
taisteal coibhéiseach de bhóthar nó ar 
eitleán, agus is é an t-aon mhodh iompair 
inar laghdaíodh na hastaíochtaí gás ceaptha 
teasa agus na hastaíochtaí CO2 uaidh ar 
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1990 ann. Ina theannta sin, tháinig laghdú 
ar an tomhailt fuinnimh ón iompar 
d'iarnród idir 1990-20164 agus tá ag méadú 
ar an úsáid a bhaintear as foinsí inathnuaite 
fuinnimh.

bhonn comhsheasmhach ó bhí 1990 ann. 
Ina theannta sin, tháinig laghdú ar an 
tomhailt fuinnimh ón iompar d'iarnród idir 
1990-20164 agus tá an úsáid a bhaintear as 
foinsí inathnuaite fuinnimh ann ag méadú.

__________________ __________________
4 Leabhar Póca Staidrimh 2019 Ard-
Stiúrthóireacht na Soghluaisteachta agus an 
Iompair “Iompar AE i bhfigiúirí” (foinse: 
Eurostat)

4 Leabhar Póca Staidrimh 2019 Ard-
Stiúrthóireacht na Soghluaisteachta agus an 
Iompair “Iompar AE i bhfigiúirí” (foinse: 
Eurostat)

Or. en

Leasú 7

Togra le haghaidh cinnidh
Aithris 5 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5 a) I gcomhthéacs ghealltanais an 
Aontais faoi Chomhaontú Pháras agus 
faoin gComhaontú Glas, is 
príomhghníomhaithe iad na húdaráis 
réigiúnacha agus áitiúla agus na 
húdaráis phoiblí i gcomhar leis an earnáil 
iarnróid chun na cuspóirí atá leagtha síos 
a chur chun feidhme agus a sholáthar. 

Or. en

Leasú 8

Togra le haghaidh cinnidh
Aithris 5 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5 b) Cuid ríthábhachtach d’iarrachtaí 
an Aontais chun an t-athrú aeráide a 
comhraic is ea modhanna iompair atá 
inbhuanaithe, neamhdhíobhálach don 
chomhshaol agus fuinneamhéifeachtúil a 
chruthú agus a fheabhsú. I bhfianaise 
éagsúlachtaí suntasacha idir na Ballstáit 
ó thaobh líonraí iarnróid agus bonneagar 
gaolmhar de, is tábhachtach an ról atá ag 
an mbeartas comhtháthaithe, eadhon 
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CFRE, an Ciste Comhtháthaithe agus an 
tSaoráid um Chónascadh na hEorpa, go 
háirithe i réigiúin bheagfhorbartha agus 
ceantair thuaithe, trí fheabhas a chur ar 
líonraí iarnróid inmheánacha agus 
trasteorann an Aontais. Leis an mbeartas 
comhtháthaithe, cuirtear ról leanúnach 
treisithe ar fáil freisin le haghaidh 
infheistíochtaí i dtreo Eoraip níos glaise 
do chách. Mar sin féin, beidh acmhainní 
breise ag teastáil chun an t-iompar 
d’iarnród a nuachóiriú, agus aird ar leith 
á tabhairt ar infheistíochtaí poiblí i 
mbonneagair iompair, lena gcuirfear le 
spriocanna aeráide an Aontais, leis an 
nuálaíocht, leis an tsábháilteacht, le 
fostaíocht agus éifeachtúlacht chuibhiúil 
ghlas agus nua-aimseartha.

Or. en

Leasú 9

Togra le haghaidh cinnidh
Aithris 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6) Trí phríomhbhealaí iompair an 
Aontais a nascadh le réigiúin agus críocha 
forimeallacha an Aontais, rannchuidíonn 
an earnáil iarnróid le comhtháthú sóisialta, 
eacnamaíoch agus ilchríoch.

(6) Trí phríomhbhealaí iompair an 
Aontais a nascadh le réigiúin agus críocha 
forimeallacha an Aontaisagus trí ceantair 
thuaithe a nascadh lena chéile agus le 
hionaid uirbeacha, rannchuidíonn an 
earnáil iarnróid le comhtháthú sóisialta, 
eacnamaíoch agus ilchríoch. Mar sin féin, 
níor éirigh le léirscaoileadh an iompair 
d’iarnród laistigh den Aontas naisc níos 
fearr a chruthú do chách ná sciar módach 
an iarnróid a mhéadú. Leantar de bheith 
ag díchóimeáil líonraí áitiúla iarnróid 
agus stáisiúin traenach nach bhfuil 
chomh brabúsach céanna, go háirithe i 
gceantair thuaithe agus teorann, agus tá 
éagsúlachtaí móra idir na Ballstáit maidir 
le hinfheistíocht sa líonra, sa rothstoic 
agus sa tseirbhís. Dá bhrí sin, ba cheart 
féachaint ar straitéisí chun beartais 
iarnróid an Aontais a fheabhsú tuilleadh, 
lena gcothófar comhar idir cuideachtaí 
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iompair iarnróid seachas iomaíocht 
eatarthu.

Or. en

Leasú 10

Togra le haghaidh cinnidh
Aithris 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7) Cé gur tháinig méadú beag ar an 
sciar den iompar paisinéirí ar tír san Aontas 
ó bhí 2007 ann, tháinig laghdú ar an sciar a 
bhaineann le hiompar lastas d'iarnród. Tá 
roinnt mhaith constaicí fós ann le sárú sula 
mbainfear amach limistéar Eorpach aonair 
iarnróid, lena n-áirítear an gá le torann a 
laghdú. A luaithe a bheidh na constaicí sin 
sáraithe, laghdú costais bainte amach agus 
dlús curtha leis an nuálaíocht, beidh iompar 
d'iarnróid in ann barr a chumais a bhaint 
amach freisin. Dá bhrí sin, ní mór borradh 
a chur faoin iarnród chun é a dhéanamh 
níos tarraingtí do thaistealaithe agus do 
ghnólachtaí araon.

(7) Cé gur tháinig méadú beag ar an 
sciar den iompar paisinéirí ar tír san Aontas 
ó bhí 2007 ann, tháinig laghdú ar an sciar a 
bhaineann le hiompar lastas d'iarnród. Tá 
roinnt mhaith constaicí fós ann le sárú sula 
mbainfear amach Limistéar Eorpach 
Aonair Iarnróid, lena n-áirítear an gá le 
torann a laghdú. A luaithe a bheidh na 
constaicí sin sáraithe, laghdú costais bainte 
amach agus dlús curtha leis an nuálaíocht, 
beidh iompar d'iarnróid in ann barr a 
chumais a bhaint amach freisin. Dá bhrí 
sin, ní mór borradh a chur faoin iarnród 
chun é a dhéanamh níos tarraingtí do 
thaistealaithe agus do ghnólachtaí araon. 
Chun iompar iarnróid níos comhleanúnaí 
agus níos tarraingtí a áirithiú ar fud na 
hEorpa, ba cheart béim a leagan freisin 
ar fheabhas a chur ar chearta paisinéirí, 
ar chórais áirithinte agus ar chórais 
ticéad níos fearr, ar infheistíochtaí i 
mbonneagar, ar níos mó traenacha oíche 
agus ar an bprionsabal ‘gurb é údar an 
truaillithe a íocfaidh as’ a chur chun 
feidhme ar bhealach atá cothrom ó 
thaobh na sochaí de.

Or. en

Leasú 11

Togra le haghaidh cinnidh
Aithris 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8) Chun iompar iarnróid a chur chun (8) Chun iompar iarnróid a chur chun 
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cinn i gcomhréir leis na cuspóirí a leagtar 
amach i dTeachtaireacht ón gCoimisiún 
maidir leis an gComhaontú Glas don 
Eoraip, lena n-áirítear maidir le 
soghluaisteacht cliste inbhuanaithe, ba 
cheart do 2021 a dhearbhú Bliain Eorpach 
an Iarnróid. Bliain thábhachtach a bheidh 
in 2021 i dtaca le beartas iarnróid an 
Aontais, an chéad bhliain iomlán a bheidh 
inti ina gcuirfear na rialacha a 
comhaontaíodh faoin gCeathrú Pacáiste 
Iarnróid chun feidhme ar fud an Aontais, is 
é sin le rá margadh na seirbhísí iompair 
intíre do phaisinéirí a oscailt agus costais 
agus an t-ualach riaracháin do ghnóthais 
iompair iarnróid atá ag feidhmiú ar fud an 
Aontais Eorpaigh a laghdú. Tá an pobal ag 
cur níos mó spéise san hiarnróid, lena n-
áirítear traenacha oíche, i líon áirithe 
Ballstát, mar a léirítear leis an ráchairt atá 
ar #DiscoverEU. Anuas air sin, an fhéile 
idirnáisiúnta ealaíon “Europalia” déanfaidh 
sé eagrán 2021 na féile a thiomnú do 
thionchar na n-iarnród ar na healaíona agus 
aird a tharraingt ar an ról atá ag na 
hiarnróid mar spreagadh cumhachtach le 
haghaidh athrú sóisialta, eacnamaíoch agus 
tionsclaíoch.

cinn i gcomhréir leis na cuspóirí a leagtar 
amach sa Teachtaireacht ón gCoimisiún 
maidir leis an gComhaontú Glas don 
Eoraip, lena n-áirítear maidir le 
soghluaisteacht cliste inbhuanaithe, agus 
mar thaca le gealltanais an Aontais do 
Chlár Oibre 2030 agus Spriocanna 
Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún 
Aontaithe (SFInna), ba cheart 2021 a 
dhearbhú Bliain Eorpach an Iarnróid. 
Bliain thábhachtach a bheidh in 2021 i 
dtaca le beartas iarnróid an Aontais, an 
chéad bhliain iomlán a bheidh inti ina 
gcuirfear na rialacha a comhaontaíodh 
faoin gCeathrú Pacáiste Iarnróid chun 
feidhme ar fud an Aontais, is é sin le rá, 
margadh na seirbhísí iompair intíre do 
phaisinéirí a oscailt agus costais agus an t-
ualach riaracháin do ghnóthais iompair 
iarnróid atá ag feidhmiú ar fud an Aontais 
Eorpaigh a laghdú. Tá an pobal ag cur níos 
mó spéise san hiarnróid, lena n-áirítear 
traenacha oíche, i líon áirithe Ballstát, go 
háirithe i measc daoine óga, mar a 
léirítear leis an ráchairt atá ar 
#DiscoverEU. Anuas air sin, an fhéile 
idirnáisiúnta ealaíon ‘Europalia’ déanfaidh 
sé eagrán 2021 na féile a thiomnú do 
thionchar na n-iarnród ar na healaíona agus 
aird a tharraingt ar an ról atá ag na 
hiarnróid mar spreagadh cumhachtach le 
haghaidh athrú sóisialta, eacnamaíoch agus 
tionsclaíoch.

Or. en

Leasú 12

Togra le haghaidh cinnidh
Aithris 8 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8 a) Le Bliain Eorpach an Iarnróid in 
2021, cuideofar freisin le feasacht a 
mhéadú maidir leis an ngá atá ann an t-
iarnród a nuachóiriú, lena n-áirítear a 
bhonneagar digiteach agus a sheirbhísí 
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digiteacha ar fud na mBallstát.
Or. en

Leasú 13

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 2 – mír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) an t-iarnród a chur chun cinn mar 
mhodh iompair inbhuanaithe, nuálach agus 
sábháilte, go háirithe trí bhéim a leagan ar 
ról an iarnróid chun an tsochaí a chur ar 
mhalairt slí chun cuidiú le cuspóir na 
neodrachta ó thaobh aeráide de san Aontas 
a bhaint amach faoi 2050 agus trí dhul i 
dteagmháil leis an mórphobal, go háirithe 
an t-aos óg;

(a) an t-iarnród a chur chun cinn mar 
mhodh iompair inbhuanaithe, nuálach, 
sábháilte go cách, go háirithe trí rothstoic 
níos ciúine, níos glaise agus níos 
éifeachtúil ó thaobh fuinnimh de a úsáid, 
trí dhíospóireacht Eorpacha a spreagadh 
maidir le hiompar iarnróid a fhorbairt 
mar fíor-rogha mhalartach, inrochtana 
agus uilíoch ar mhodhanna iompair atá 
saincheaptha don duine aonair agus ar 
eitiltí gearraistir agus meánaistir, trí 
bhéim a leagan ar a ról chun an tsochaí a 
chur ar mhalairt slí chun cuidiú le cuspóir 
na neodrachta ó thaobh aeráide de san 
Aontas a bhaint amach faoi 2050 agus trí 
dhul i dteagmháil leis an mórphobal, go 
háirithe an t-aos óg; 

Or. en

Leasú 14

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 2 – mír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) aird a tharraingt chomh maith ar an 
ngné thrasteorann Eorpach atá ag an 
iompar d'iarnród, gné a cheanglaíonn 
saoránaigh le chéile, gné lena mbeifear in 
ann an tAontas a thaiscéaladh agus a 
éagsúlacht a bhlaiseadh, gné a chothaíonn 
comhtháthú agus a rannchuidíonn le 
margadh inmheánach an Aontais a 
chomhtháthú;

(b) aird a tharraingt ar an ngné 
thrasteorann Eorpach atá ag an iompar 
d'iarnród, lena n-áirítear i gceantair 
thuaithe agus iargúlta, gné a cheanglaíonn 
saoránaigh le chéile, a ligeann dóibh an 
tAontas a thaiscéaladh agus a éagsúlacht a 
bhlaiseadh, gné a chothaíonn comhtháthú 
sóisialta, eacnamaíoch agus críochach 
faoi chuspóirí an Bheartais 
Chomhtháthaithe tar éis 2020 le haghaidh 
Eoraip níos glaise agus níos nasctha i 
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ndlúthchomhar le húdaráis áitiúla agus 
réigiúnacha agus le pobail áitiúla agus a 
rannchuidíonn le margadh inmheánach an 
Aontais a chomhtháthú;

Or. en

Leasú 15

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 2 – mír 1 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) feabhas a chur ar rannchuidiú an 
iarnróid i leith geilleagar, tionscal agus 
sochaí de chuid an Aontais, lena 
gcumhdaítear, go háirithe, gnéithe a 
bhaineann le forbairt réigiúnach, 
iomaíochas tionsclaíoch, turasóireacht 
inbhuanaithe, nuálaíocht, fostaíocht, 
oideachas, an t-aos óg agus cultúr, agus 
feabhas a chur ar inrochtaineacht do 
dhaoine faoi mhíchumas;

(c) feabhas a chur ar rannchuidiú an 
iarnróid i leith geilleagar, tionscal agus 
sochaí de chuid an Aontais, lena 
gcumhdaítear, go háirithe, gnéithe a 
bhaineann le forbairt inbhuanaithe 
réigiúnach, forbairt uirbeach/na tuaithe 
agus forbairt trasteorann/áitiúil, cosaint 
na haeráide, aistriú tionsclaíoch, 
turasóireacht inbhuanaithe, nuálaíocht, 
fostaíocht, oideachas, an t-aos óg agus 
cultúr, agus feabhas a chur ar 
inrochtaineacht do dhaoine scothaosta, 
grúpaí faoi mhíbhuntáiste agus daoine 
faoi mhíchumas;

Or. en

Leasú 16

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 2 – mír 1 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) rannchuidiú le cur chun cinn an 
iarnróid mar ghné thábhachtach sa 
chaidreamh idir an tAontas agus tíortha 
comharsanacha, go háirithe sna Balcáin 
Thiar, agus an rannchuidiú sin a bhunú ar 
an spéis agus ar na riachtanais atá le sonrú i 
dtíortha comhpháirtíochta agus ar 
shaineolas an Aontais maidir le hiompar 
iarnróid.

(d) rannchuidiú le cur chun cinn an 
iarnróid mar ghné thábhachtach sa 
chaidreamh idir an tAontas agus tíortha 
comharsanacha, amhail tíortha 
comharsanacha sna Balcáin Thiar, i 
gCríoch Lochlann, i dtíortha 
Chomharsanachta an Oirthir agus sa 
Ríocht Aontaithe, agus an rannchuidiú sin 
a bhunú ar an spéis agus ar na riachtanais 
atá le sonrú i dtíortha comhpháirtíochta, 
réigiúin agus bardais teorann, agus ar 
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shaineolais maidir le hiompar iarnróid a 
mhalartú.

Or. en

Leasú 17

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 3 – mír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) tionscnaimh agus imeachtaí chun 
plé a spreagadh, feasacht a ardú agus 
rannpháirtíocht saoránach, gnólachtaí agus 
údarás poiblí a éascú chun tuilleadh daoine 
agus earraí a mhealladh i dtreo an iarnróid 
mar mhodh chun an t-athrú aeráide a 
chomhrac, trí leas a bhaint as níos mó ná 
modh nó uirlis amháin, lena n-áirítear 
imeachtaí sna Ballstáit;

(a) tionscnaimh agus imeachtaí chun 
plé a spreagadh, feasacht a ardú agus 
rannpháirtíocht saoránach, gnólachtaí agus 
údarás poiblí a éascú chun tuilleadh daoine 
agus earraí a mhealladh i dtreo an iarnróid 
mar mhodh chun an t-athrú aeráide a 
chomhrac, agus chun malartú cultúrtha 
agus tuarasóireacht inbhuanaithe a 
chothú, trí leas a bhaint as níos mó ná 
modh nó uirlis amháin, lena n-áirítear 
imeachtaí sna Ballstáit, go háirithe ar an 
leibhéal áitiúil;

Or. en

Leasú 18

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 3 – mír 1 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) taithí agus dea-chleachtais na n-
údarás náisiúnta, réigiúnacha, agus áitiúla, 
na sochaí sibhialta, gnólachtaí agus 
scoileanna a roinnt maidir le húsáid a 
bhaint as an iarnród a chur chun cinn agus 
conas athrú iompraíochta ar gach leibhéal a 
chur chun feidhme;

(c) taithí agus dea-chleachtais na n-
údarás náisiúnta, réigiúnach, agus áitiúil, 
na sochaí sibhialta, páirtithe sóisialta, 
gnólachtaí agus scoileanna a roinnt maidir 
le húsáid an iarnróid a chur chun cinn agus 
conas athrú iompraíochta ar gach leibhéal a 
chur chun feidhme;

Or. en

Leasú 19

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 3 – mír 1 – pointe d
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) tabhairt faoi staidéir agus 
gníomhaíochtaí nuálacha agus na torthaí a 
bhaineann leo a scaipeadh ar bhonn 
Eorpach nó ar bhonn náisiúnta; agus

(d) tabhairt faoi staidéir agus 
gníomhaíochtaí nuálacha agus na torthaí a 
bhaineann leo a scaipeadh ar bhonn 
Eorpach, ar bhonn náisiúnta agus ar bhonn 
réigiúnach;

Or. en

Leasú 20

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 3 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1a. Sainaithneoidh an tAontas agus 
scrúdóidh sé príomhthionscadail agus 
príomhbhearta a chuirfidh sé chun cinn 
ar leibhéil éagsúla ar féidir leo cuidiú leis 
na cuspóirí a bhaint amach san 
fhadtéarma, amhail:
(a) athghníomhúchán agus iolrúchán 
a dhéanamh ar línte iarnróid áitiúla, 
réigiúnacha agus idir-réigiúnacha do 
phaisinéirí agus do lastas, ar stáisiúin 
traenach áitiúla agus ar naisc ó línte 
traenach áitiúla go línte traenach 
fadachair agus ardluais;
(b) iarracht chomhpháirteach 
Eorpach chun líonra de línte traenach 
oíche nua-aimseartha a thabhairt ar ais 
ar phraghsanna inacmhainne, a 
dhéanfaidh freastal ar gach Ballstát agus 
ar thíortha comharsanacha;
(c) córas áirithinte ticéad agus córas 
pas bhuntáistigh a fhorbairt don iarnród 
Eorpach lena gcumasófar do thomhaltóirí 
ticéad singil a cheannach ó aon stáisiún 
Eorpach go stáisiún ar bith eile, go 
neamhspleách ón gcuideachta iarnróid, 
agus le cearta paisinéirí á ráthú agus ar 
an bpraghas is fabhraí;
(d) samhlacha fadtéarmacha 
inbhuanaithe d’iompar poiblí áitiúil saor 
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in aisce;
(e) cur chun cinn na n-iarnród trí 
rátaí fabhracha CBL ar an leibhéal 
náisiúnta;
(f) comhtháthú cuspóirí líonraí agus 
seirbhísí iarnróid atá glas, nuálach, 
digiteach, sábháilte agus inrochtana i 
straitéis thionscal an Aontais, lena n-
áirítear a ról le haghaidh comhtháthaithe, 
fostaíocht oilte agus chuibhiúil agus 
malartú cultúrtha;

Or. en

Leasú 21

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 5 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Tionólfaidh an Coimisiún 
cruinnithe na gcomhordaitheoirí náisiúnta 
go tráthrialta chun comhordú a dhéanamh 
ar reáchtáil na Bliana Eorpaí. Feidhmeoidh 
na cruinnithe sin mar dheis malartaithe 
faisnéise chomh maith maidir le cur chun 
feidhme na Bliana Eorpaí ar an leibhéal 
náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais; 
féadfaidh ionadaithe ó Pharlaimint na 
hEorpa a bheith rannpháirteach sna 
cruinnithe sin mar bhreathnóirí.

1. Tionólfaidh an Coimisiún 
cruinnithe na gcomhordaitheoirí náisiúnta 
go tráthrialta chun comhordú a dhéanamh 
ar reáchtáil na Bliana Eorpaí. Feidhmeoidh 
na cruinnithe sin mar dheis malartaithe 
faisnéise chomh maith maidir le cur chun 
feidhme na Bliana Eorpaí ar an leibhéal 
náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais; 
tabharfar cuireadh d’ionadaithe ó 
Pharlaimint na hEorpa a bheith 
rannpháirteach sna malartuithe sin.

Or. en

Leasú 22

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 5 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Beidh cur chuige trasnaí i leith 
comhordú na Bliana Eorpaí ar leibhéal an 
Aontais d'fhonn sineirgí a chruthú idir cláir 
éagsúla an Aontais agus tionscnaimh lena 
ndéantar cistiú ar thionscadail i réimse 
iompair iarnróid nó a bhfuil gné den 

2. Beidh cur chuige trasnaí i leith 
comhordú na Bliana Eorpaí ar leibhéal an 
Aontais d'fhonn sineirgí atá ann cheana a 
shainaithint agus sineirgí nua a chruthú 
idir cláir éagsúla an Aontais agus 
tionscnaimh lena ndéantar cistiú ar 



PA\1205397GA.docx 17/17 PE652.352v01-00

GA

iompar d'iarnróid ag baint leo. thionscadail i réimse iompair iarnróid nó a 
bhfuil gné den iompar d'iarnróid ag baint 
leo, agus é á chur san áireamh go bhfuil 
acmhainní breise de dhíth chun cuspóirí 
breise beartais a bhaint amach, seachas 
gan a bheith ann ach athdháiltí.

Or. en

Leasú 23

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 5 – mír 3 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Tionólfaidh an Coimisiún cruinnithe go 
tráthrialta le haghaidh páirtithe leasmhara 
agus ionadaithe eagraíochtaí nó 
comhlachtaí atá gníomhach i réimse 
iompair iarnróid, lena n-áirítear líonraí 
trasnáisiúnta atá ann cheana agus na 
ENRanna ábhartha, mar aon le 
heagraíochtaí don aos óg agus 
comhphobail, chun cúnamh a thabhairt don 
Choimisiún an Bhliain Eorpach a chur 
chun feidhme ar leibhéal an Aontais.

Tionólfaidh an Coimisiún cruinnithe go 
tráthrialta le haghaidh páirtithe leasmhara 
agus ionadaithe eagraíochtaí nó 
comhlachtaí atá gníomhach i réimse 
iompair iarnróid, lena n-áirítear líonraí 
trasnáisiúnta agus trasréigiúnacha atá ann 
cheana, na ENRanna ábhartha agus 
comhpháirtithe sóisialta, mar aon le 
heagraíochtaí don aos óg agus 
comhphobail, chun cúnamh a thabhairt don 
Choimisiún an Bhliain Eorpach a chur 
chun feidhme ar leibhéal an Aontais.

Or. en


