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RÉASÚNÚ GEARR

Fáiltíonn an rapóirtéir roimh an moladh chun Saoráid Téarnaimh agus Athléimneachta a bhunú 
agus é mar aidhm léi tacaíocht airgeadais ar mhórscála a thairiscint chun geilleagair na 
mBallstát a dhéanamh níos athléimní agus ullmhaithe níos fearr don todhchaí.

Is mian leis an rapóirtéir béim a leagan ar thábhacht na hearnála iompair le linn phaindéim 
COVID-19. Léirigh an ghéarchéim seo an tábhacht a bhaineann le dea-fheidhmiú an iompair 
lastais do shlándáil an tsoláthair agus go bhfuil iompar poiblí d’oibrithe criticiúla 
bunriachtanach chun an ghéarchéim a mhaolú. Dá bhrí sin, tá tábhacht straitéiseach ag baint le 
hathléimneacht chóras iompair na hEorpa a mhéadú. Ina theannta sin, meabhraíonn an rapóirtéir 
go raibh an earnáil iompair agus turasóireachta i measc na ndaoine is mó atá buailte le paindéim 
COVID-19  agus dá bhrí sin teastaíonn aird shonrach uathu ar leibhéal na hEorpa chomh maith 
le pleananna téarnaimh agus athléimneachta náisiúnta.

Éilíonn téarnamh tapa gheilleagar na hEorpa infheistíocht i dtionscadail aibí a bhfuil 
ardacmhainneacht acu tacú le fás agus poist a chruthú: Tugann na riachtanais aitheanta, an 
riaráiste infheistíochta agus an taisce atá ann cheana de thionscadail aibí a bhforbróidh 
bonneagar iompair deiseanna suntasacha ina leith sin.

Mar earnáil a dhéanann ionadaíocht ar níos mó ná 25% d’astaíochtaí CO2 na hEorpa agus le 
laghduithe teoranta go dtí seo, ba cheart tosaíocht a thabhairt d’infheistíocht a bhfuil sé mar 
aidhm aici tacú le dícharbónú iompair, i gcomhréir leis na moltaí tírshonracha atá ann cheana 
faoi phróiseas an tSeimeastair Eorpaigh, chomh maith le téarnamh náisiúnta. agus pleananna 
athléimneachta. 

Tá an tAontas Eorpach fós ina cheannaire domhanda san iompar. Maidir le hearnálacha 
onnmhairithe AE, tá ceann de na scaireanna is mó aige ó thaobh luach onnmhairithe de, a 
chuimsíonn táirgí agus seirbhísí aerloingseoireachta, iarnróid nó gluaisteán. Tá an seasamh 
ceannasach sin á cheistiú anois, áfach, agus caithfear é a chosaint, go háirithe trí 
theicneolaíochtaí glasa a ghlacadh, claochlú digiteach a shaothrú agus tiomantas don nuálaíocht 
a mhéadú. 

Creideann an rapóirtéir go láidir go bhfuil gá le hinfheistíochtaí uaillmhianacha in earnáil an 
iompair chun príomhchodanna agus nóid chroíghréasán TEN-T a thabhairt cun críche agus, i 
gcás inar gá, chun cistiú náisiúnta nó cistiú ón tSaoráid um Chónascadh na hEorpa agus/nó ó 
chistí an Bheartais Réigiúnaigh a chomhlánú. Ba cheart go n-áiritheodh an tacaíocht go 
gcríochnófar na codanna a shainaithnítear i bPleananna Oibre Chonair TEN-T go tráthúil agus 
go dtabharfaí tosaíocht d’oibreacha a bheidh in ann tarlú sa tréimhse idir 2021-2023. 

Ba cheart imscaradh feithiclí agus soithí astaíochtaí ísle agus nialasacha a bheith ina thosaíocht. 
Ba cheart go n-áireofaí san infheistíocht sin an bonneagar athluchtaithe/athbhreoslaithe 
riachtanach i gcás ina bhfuil bearnaí leanúnacha ann, go háirithe maidir le taisteal cianturais, 
calafoirt, agus i gceantair nach bhfuil mórán daonra iontu. Ba cheart go gcuimseodh sé freisin 
forbairt soghluaisteachta uirbí inbhuanaithe lena n-áirítear cabhlaigh agus na riachtanais le 
haghaidh taisteal ilmhódúlachta. Ina theannta sin, tá sé tábhachtach úsáid a bhaint as córais 
bhainistíochta tráchta cliste agus réitigh 'Soghluaisteacht ar Éileamh', agus ba cheart go léireofaí 
cur chun feidhme an Chomhspáis Sonraí Eorpaigh maidir le Soghluaisteacht, mar chuid 
thábhachtach den Straitéis Eorpach le haghaidh sonraí, sna tosaíochtaí a ghabhann leis an 
tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta freisin.
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I bhfianaise fhad ghearr na tréimhse agus na béime a thugtar d’imchlúdaigh náisiúnta agus an 
Sásra Téarnaimh agus Athléimneachta á chur chun feidhme, leagann an rapóirtéir béim ar an 
mbaol saobhadh a bheith ann chun na spriocdhátaí gearra a chomhlíonadh le linn an tSaoráid a 
bheith á cur chun feidhme agus na sócmhainní á ndáileadh. Is é tuairim an rapóirtéara go 
mbeadh cur chuige den sórt sin contrártha le cuspóir tosaigh na Saoráide agus gur cheart cur 
ina choinne.

Cuireann an rapóirtéir béim ar an bhfíoras nár cheart go mbeadh riosca níos airde ann go 
ndéanfaí saobhadh ar mhachaire comhréidh an Mhargaidh Aonair mar thoradh ar an tSaoráid 
Téarnaimh agus Athléimneachta.  Mhéadódh saobhadh den sórt sin éagsúlachtaí eacnamaíocha 
san Aontas agus chuirfeadh sé le dúshláin fáis fadtéarmacha na hEorpa. Agus a bPleananna 
Téarnaimh agus Athléimneachta á n-ullmhú agus á gcur chun feidhme acu agus leasuithe agus 
infheistíochtaí á moladh beidh ar na Ballstáit Airteagal 107 CFAE agus an creat státchabhrach 
agus a shrianta a mheas. Tá feidhmiú ceart an Mhargaidh Aonair agus a rialacha iomaíochta 
agus státchabhrach chun leasa thomhaltóirí agus ghnólachtaí na hEorpa agus tá siad riachtanach 
chun saobhadh míchuí iomaíochta a sheachaint. Mar sin, ní mór don Choimisiún leanúint dá 
ról a chomhlíonadh faoi Chonarthaí AE chun machaire comhréidh a áirithiú i Margadh Aonair 
AE.

Bíonn tionchar ag forbairt imirce lucht saothair an Bhallstáit go hinmheánach in AE ar an 
innéacs dífhostaíochta mar chomhpháirt de chumas socheacnamaíoch Ballstáit áirithe. De réir 
mar a bhíonn méadú eisimirce ag an mBallstát, ní hamháin go mbíonn tionchar aige ar a OTI 
ach laghdaíonn sé a ráta dífhostaíochta freisin - cuid dhílis den eochair leithdháilte. Cé go bhfuil 
sé sin cruinn go staitistiúil, b’fhéidir nach nochtfaidh laghdú ar dhífhostaíocht an 
fíorthírdhreach socheacnamaíoch sa Bhallstát sin. Dá bhrí sin, chun príomhuaillmhian chur 
chun feidhme cothromaithe na Saoráide Téarnaimh agus Athléimneachta a éascú i gcomhréir 
lena haidhmeanna, ba cheart an ráta dífhostaíochta atá beartaithe a choigeartú de réir sreafaí 
imirce gaolmhara a chuirtear i leith na mBallstát aonair.

Admhaíonn an rapóirtéir go bhféadfadh sé a bheith ina dhúshlán sreafaí imirce a ionchorprú 
san eochair leithdháilte, i bhfianaise an ghéarghá atá leis an tSaoráid Aisghabhála agus 
Athléimneachta agus an gá atá le machnamh cúramach a dhéanamh ar conas an ceartú 
tábhachtach sin a chur chun feidhme. Sa chás nach féidir go polaitiúil an cuimsiú sin a 
chomhaontú sa togra reatha, measann an rapóirtéir go bhfuil an chuid bhreise sin den eochair 
leithdháilte mar chomhpháirt bhunriachtanach le háireamh sa chéad athbhreithniú nó leathnú 
eile ar an tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta.

LEASUITHE

Iarrann an Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht ar an gCoiste um Buiséid agus ar an 
gCoiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta, mar na coistí atá freagrach, na 
leasuithe seo a leanas a chur san áireamh:

Leasú 1

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 6
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6) Is léir ón am atá thart go ngearrtar 
siar go mór ar an infheistíocht le linn 
géarchéimeanna. Mar sin féin, tá sé 
riachtanach tacú le hinfheistíocht sa chás 
áirithe seo chun dlús a chur leis an 
téarnamh agus an acmhainneacht fáis 
fhadtéarmach a neartú. Tá sé tábhachtach 
infheistiú i dteicneolaíochtaí, acmhainní 
agus próisis ghlasa agus dhigiteacha atá 
dírithe ar chuidiú leis an aistriú chuig 
fuinneamh glan, borradh a chur faoin 
éifeachtúlacht fuinnimh i dtithíocht agus in 
earnálacha ríthábhachtacha eile an 
gheilleagair chun fás inbhuanaithe a bhaint 
amach agus poist a chruthú. Cuideoidh sé 
leis an Aontas chomh maith a bheith níos 
athléimní agus níos neamhspleáiche trí 
phríomhshlabhraí soláthair a éagsúlú.

(6) Is léir ón am atá thart go ngearrtar 
siar go mór ar an infheistíocht le linn 
géarchéimeanna. Mar sin féin, tá sé 
riachtanach tacú le hinfheistíocht sa chás 
áirithe seo chun dlús a chur leis an 
téarnamh agus an acmhainneacht fáis 
fhadtéarmach a neartú. Tá sé tábhachtach 
infheistiú i dteicneolaíochtaí, bonneagar 
iompair, acmhainní agus próisis ghlasa 
agus dhigiteacha atá dírithe ar chuidiú leis 
an aistriú chuig fuinneamh glan, borradh a 
chur faoin éifeachtúlacht fuinnimh i 
dtithíocht agus in earnálacha 
ríthábhachtacha eile an gheilleagair chun 
fás inbhuanaithe a bhaint amach agus poist 
a chruthú. Cuideoidh sé leis an Aontas 
chomh maith a bheith níos athléimní agus 
níos neamhspleáiche trí phríomhshlabhraí 
soláthair a éagsúlú.

Or. en

Leasú 2

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 6 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6a) Éilíonn téarnamh tapa gheilleagar 
an Aontais infheistíocht i dtionscadail aibí 
a bhfuil ardacmhainneacht acu tacú le 
fás agus poist a chruthú: Tugann na 
riachtanais aitheanta, an riaráiste 
infheistíochta agus an taisce atá ann 
cheana de thionscadail aibí a bhforbróidh 
bonneagar iompair deiseanna móra ina 
leith sin.

Or. en

Leasú 3

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 11 a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11a) Mar earnáil a dhéanann 
ionadaíocht ar níos mó ná 25 % 
d’astaíochtaí CO2 an Aontais agus le 
laghduithe teoranta go dtí seo, ba cheart 
tosaíocht a thabhairt d’infheistíochtaí a 
thacaíonn le dícharbónú iompair, i 
gcomhréir leis na moltaí tírshonracha atá 
ann cheana de chuid phróiseas an 
tSeimeastair Eorpaigh, chomh maith le 
pleananna náisiúnta maidir le téarnamh 
agus athléimneacht.

Or. en

Leasú 4

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 14 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(14a) Ba cheart leis an tSaoráid go 
rannchuideofaí le príomhchodanna agus 
nóid chroíghréasán TEN-T a chur i 
gcrích agus, i gcás inar gá, ba cheart 
cistiú náisiúnta nó cistiú ón tSaoráid um 
Chónascadh na hEorpa agus/nó ó chistí 
an Bheartais Réigiúnaigh a chomhlánú 
léi. Ba cheart go n-áiritheodh an 
tacaíocht go gcríochnófar na codanna a 
shainaithnítear i bPleananna Oibre 
Chonair TEN-T go tráthúil agus go 
dtabharfaí tosaíocht d’oibreacha a bheidh 
in ann tarlú sa tréimhse idir 2021-2023.

Or. en

Leasú 5

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 19

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(19) Chun ranníocaíocht fhiúntach atá i 
gcomhréir le riachtanais iarbhír na 

(19) Chun ranníocaíocht fhiúntach atá i 
gcomhréir le riachtanais iarbhír na 
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mBallstáit a áirithiú le go dtabharfaidh siad 
faoi na hathchóirithe agus na 
hinfheistíochtaí sa phlean téarnaimh agus 
athléimneachta agus go gcuirfidh siad i 
gcrích iad, is iomchuí go mbunófar 
ranníocaíocht uasta a bheidh ar fáil dóibh 
faoin tSaoráid a mhéid a bhaineann leis an 
tacaíocht airgeadais (i.e. an tacaíocht 
airgeadais neamh-inaisíoctha). Ba cheart an 
ranníocaíocht uasta sin a áireamh ar bhonn 
an daonra, inbhéartach na hOlltáirgeachta 
Intíre (OTI) in aghaidh an duine agus an 
ráta choibhneasta dífhostaíochta i ngach 
Ballstát.

mBallstáit a áirithiú le go dtabharfaidh siad 
faoi na hathchóirithe agus na 
hinfheistíochtaí sa phlean téarnaimh agus 
athléimneachta agus go gcuirfidh siad i 
gcrích iad, is iomchuí go mbunófar 
ranníocaíocht uasta a bheidh ar fáil dóibh 
faoin tSaoráid a mhéid a bhaineann leis an 
tacaíocht airgeadais (i.e. an tacaíocht 
airgeadais neamh-inaisíoctha). Ba cheart an 
ranníocaíocht uasta sin a áireamh ar bhonn 
an daonra, inbhéartach na hOlltáirgeachta 
Intíre (OTI) in aghaidh an duine agus an 
ráta choibhneasta dífhostaíochta i ngach 
Ballstát, ar ráta é a dhéantar a choigeartú 
chun sreafaí imirce inmheánacha a 
bhaineann leis an lucht saothair idir na 
Ballstáit a léiriú.

Or. en

Leasú 6

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 23 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(23a) Agus a bPleananna Téarnaimh 
agus Athléimneachta á n-ullmhú agus á 
gcur chun feidhme acu agus leasuithe 
agus infheistíochtaí á moladh ba cheart 
do na Ballstáit Airteagal 107 CFAE agus 
an creat státchabhrach agus a shrianta a 
mheas. Tá feidhmiú ceart an mhargaidh 
inmheánaigh agus a rialacha iomaíochta 
agus státchabhrach chun leasa 
thomhaltóirí agus ghnólachtaí na hEorpa 
agus tá siad riachtanach chun saobhadh 
míchuí iomaíochta a sheachaint. Ba 
cheart don Choimisiún, dá bhrí sin, 
leanúint dá ról a chomhlíonadh faoi na 
Conarthaí chun machaire comhréidh a 
áirithiú sa mhargadh inmheánach.

Or. en
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Leasú 7

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 27 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(27a) I bhfianaise an fhócais 
ghearrthéarmaigh agus an bhéim atá á 
leagan ar na himchlúdaigh náisiúnta 
agus an tSaoráid Téarnaimh agus 
Athléimneachta á cur chun feidhme, tá an 
baol ann, maidir le cur chun feidhme na 
gcistí go príomha chun an spriocdháta a 
chomhlíonadh, go tabharfaí tosaíoch dó 
ar rialú chuspóir tosaigh na gcistí.

Or. en

Leasú 8

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Raon feidhme na Saoráide Téarnaimh agus 
Athléimneachta a bhunaítear leis an 
Rialachán seo, tagróidh sé do réimsí 
beartais a bhaineann le comhtháthú, an t-
aistriú glas agus an t-aistriú digiteach, 
sláinte, iomaíochas, athléimneacht, 
táirgiúlacht, taighde agus nuálaíocht, fás 
cliste, inbhuanaithe agus cuimsitheach, 
poist agus infheistíocht, agus cobhsaíocht 
na gcóras airgeadais.

Maidir le raon feidhme na Saoráide 
Téarnaimh agus Athléimneachta a 
bhunaítear leis an Rialachán seo, tagróidh 
sé do réimsí beartais a bhaineann le 
comhtháthú, an t-aistriú glas agus an t-
aistriú digiteach, soghluaisteacht 
inbhuanaithe, nascacht trasteorann, 
sláinte, iomaíochas, athléimneacht, 
táirgiúlacht, taighde agus nuálaíocht, fás 
cliste, inbhuanaithe agus cuimsitheach, 
poist agus infheistíocht, agus cobhsaíocht 
na gcóras airgeadais.

Or. en

Leasú 9

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 10 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Déanfar ranníocaíocht uasta a ríomh do Déanfar ranníocaíocht uasta a ríomh do 
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gach Ballstát le haghaidh leithdháileadh an 
mhéid dá dtagraítear in Airteagal 5(1)(a), 
agus úsáid á baint as an modheolaíocht a 
leagtar amach in Iarscríbhinn I, bunaithe ar 
an daonra, ar inbhéartach na 
hOlltáirgeachta Intíre (OTI) per capita agus 
ar ráta coibhneasta dífhostaíochta gach 
Ballstáit.

gach Ballstát le haghaidh leithdháileadh an 
mhéid dá dtagraítear in Airteagal 5(1)(a), 
agus úsáid á baint as an modheolaíocht a 
leagtar amach in Iarscríbhinn I, bunaithe ar 
an daonra, ar inbhéartach na 
hOlltáirgeachta Intíre (OTI) per capita agus 
ar ráta coibhneasta dífhostaíochta gach 
Ballstáit, ar ranníocaíocht í a dhéantar a 
choigeartú chun sreafaí imirce 
inmheánacha a bhaineann leis an lucht 
saothair idir na Ballstáit a léiriú.

Or. en

Leasú 10

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 22 – mír 1 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) dlúthchomhar a áirithiú idir iad siúd 
atá freagrach as cur chun feidhme ar 
leibhéal an Aontais, ar an leibhéal náisiúnta 
agus, i gcás inarb iomchuí, ar an leibhéal 
réigiúnach chun cuspóirí na n-ionstraimí a 
bhunaítear faoin Rialachán seo a ghnóthú.

(c) dlúthchomhar a áirithiú idir iad siúd 
atá freagrach as cur chun feidhme ar 
leibhéal an Aontais, ar an leibhéal náisiúnta 
agus, i gcás inarb iomchuí, ar an leibhéal 
réigiúnach chun cuspóirí na n-ionstraimí a 
bhunaítear faoin Rialachán seo a ghnóthú. 
agus

Or. en

Leasú 11

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 22 – mír 1 – pointe c a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ca) críochnú tapa tionscadal aibí a 
bhfuil ardacmhainneacht acu a chur 
chun cinn ó thaobh tacú le fás agus poist 
a chruthú, agus ar tionscadail iad a 
mbeidh tionchar dearfach buan acu ar an 
ngeilleagar agus ar an tsochaí.

Or. en
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Leasú 12

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Agus: Agus:

𝛼𝑖 is é eochair leithdháilte na tíre i 𝛼𝑖 is é eochair leithdháilte na tíre i
𝐺𝐷𝑃𝑖𝑃𝐶 is é Olltáirgeacht Intíre 2019 per 
capita na tíre i,

𝐺𝐷𝑃𝑖𝑃𝐶 is é Olltáirgeacht Intíre 2019 per 
capita na tíre i,

𝐺𝐷𝑃𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒𝑃𝐶 meán ualaithe Olltáirgeacht 
Intíre 2019 per capita na mBallstát AE-27,

 𝐺𝐷𝑃𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒𝑃𝐶 meán ualaithe Olltáirgeacht 
Intíre 2019 per capita na mBallstát AE-27,
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