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TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

maidir le hathbhreithniú ar threoirlínte an Ghréasáin Thras-Eorpaigh Iompair (TEN-
T)
(2019/2192(INI))

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint do Rialachán (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an Gréasán Tras-
Eorpach Iompair a fhorbairt1,

– ag féachaint dá rún reachtach an 17 Aibreán 2019 maidir leis an togra le haghaidh 
Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear an tSaoráid um 
Chónascadh na hEorpa (SCE)2,

– ag féachaint dá rún an 25 Deireadh Fómhair 2016 maidir le nasc agus inrochtaineacht 
an bhonneagair iompair i Lár agus in Oirthear na hEorpa a fheabhsú3,

– ag féachaint dá rún an 11 Nollaig 2018 maidir le soghluaisteacht mhíleata4,

– ag féachaint dá rún an 15 Eanáir 2020 maidir leis an gComhaontú Glas don Eoraip5,

– ag féachaint do Thuarascáil Speisialta Uimh. 10/2020 ó Chúirt Iniúchóirí na hEorpa an 
16 Meitheamh 2020 dar teideal ‘Bonneagair iompair AE: níos mó luais de dhíth chun 
meigeathionscadail a chur chun feidhme chun éifeachtaí gréasáin a chur ar fáil in am’6,

– ag féachaint d’Athbhreithniú Uimh. 09/2018 ó Chúirt Iniúchóirí na hEorpa an 6 Nollaig 
2018 dar teideal ‘I dtreo earnáil iompair rathúil in AE: dúshláin nach mór aghaidh a 
thabhairt orthu’7,

– ag féachaint do Riail 54 dá Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Iompar agus um Thurasóireacht 
(A9-0000/2020),

A. de bhrí go bhfuil bonneagar iompair ilmhódach atá cothrom le dáta bunriachtanach 
d’fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh agus do nasc agus iomaíochas AE, agus mar 
chumasóir na soghluaisteachta inbhuanaithe, cliste agus sábháilte;

B. de bhrí go n-áirithíonn an Gréasán Tras-Eorpach Iompair (TEN-T) comhtháthú 
eacnamaíoch, sóisialta agus críochach agus inrochtaineacht ar fud AE agus a réigiún, 
rud a spreagann fás eacnamaíoch agus fostaíocht, a chothóidh an digitiú, a théann i 

1 IO L 348, 20.12.2013, lch. 1.
2 Téacsanna arna nglacadh, P8_TA(2019)0420.
3 IO C 215, 19.6.2018, lch. 152.
4 Téacsanna arna nglacadh, P8_TA(2018)0498.
5 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2020)0005.
6 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_10/SR_Transport_Flagship_Infrastructures_EN.pdf 
7 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/LR_TRANSPORT/LR_TRANSPORT_EN.pdf 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_10/SR_Transport_Flagship_Infrastructures_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/LR_TRANSPORT/LR_TRANSPORT_EN.pdf
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ngleic leis an athrú aeráide agus a fheabhsaíonn athléimneacht;

C. de bhrí go bhfuil gealltanas tugtha ag na Ballstáit croíghréasán TEN-T a thabhairt chun 
críche faoi 2030 agus an gréasán cuimsitheach faoi 2050; 

D. de bhrí gur cheart do bheartas TEN-T úsáid réiteach iompair nuálaíoch, réiteach 
soghluaisteachta íseal-astaíochtaí agus breoslaí ionadúla a chur chun cinn ar fud AE;

TEN-T a bheidh oiriúnach don todhchaí

1. á chur i bhfáth breisluach chonairí an chroíghréasáin ilmhódaigh lena gcumhdaítear an 
príomhsreabhadh paisinéirí agus lasta idir na Ballstáit agus laistigh díobh; á mheas go 
bhfuil sé den riachtanas iad a thabhairt chun críche go tráthúil, agus go mbeadh sé mar 
thosaíocht deireadh a chur le scrogaill agus na naisc atá in easnamh, go háirithe i 
gcodanna trasteorann;

2. á mheas go bhfuil sé tábhachtach tuilleadh forbartha a dhéanamh ar TEN-T chun díriú 
ar an idirnasc idir na croíghréasáin agus na gréasáin chuimsitheacha i réigiúin thuaithe, 
imeallacha agus is forimeallaí agus ar oileáin; á chur i bhfáth nár cheart aon athruithe 
móra a dhéanamh ar na léarscáileanna; á iarraidh ar an gCoimisiún ceannas a ghlacadh 
ar na coigeartuithe ar fad a leagtar síos san athbhreithniú ar an tSaoráid um Chónascadh 
na hEorpa (SCE)8 ;

3. ag tathant ar an gCoimisiún tosaíocht a thabhairt, faoin TEN-T, d’úsáid iomlán breoslaí 
ionadúla do gach modh iompair, lena n-áirítear teicneolaíochtaí ábhartha a fhorbairt, 
bonneagar athluchtúcháin agus athbhreoslúcháin, caighdeáin sábháilteachta, slándála 
agus idir-inoibritheachta, agus an creat rialála maidir le breoslaí ionadúla; 

4. á chur i bhfáth an ngá atá ann le naisc iompair a chur chun cinn tuilleadh i nóid 
uirbeacha, calafoirt, aerfoirt agus ardáin ilmhódacha chun córas soghluaisteachta atá gan 
uaim, éifeachtúil, cliste agus inbhuanaithe a áirithiú d’iompar paisinéirí agus do 
lóistíocht lasta, agus ar an mbealach sin aistriú módúil éifeachtúil a chur chun cinn;

5. á chur i bhfios go láidir go bhfuil ról lárnach ag an nuálaíocht agus ag an digitiú chun an 
t-iompar a dhéanamh níos sábháilte agus é a dhícharbónú; á chur i bhfáth an gá atá ann 
go gcuirfeadh TEN-T borradh faoi fheidhmeanna digiteacha nuálacha i ngach modh, 
lena n-áirítear córais chliste iompair, an Córas Eorpach um Bainistiú Tráchta Iarnróid 
(ERMTS), córais faireacháin agus faisnéise um thrácht árthach, seirbhísí faisnéise 
abhann agus córais bainistíochta aerthráchta (Taighde um Bainistíocht Aerthráchta 
maidir leis an Aerspás Eorpach Aonair); 

6. á chur i bhfios go bhfuil réitigh shoghluaisteachta chliste agus uathrialacha ag éirí 
inmharthana ó thaobh na tráchtála de agus nach mór dlús a chur le huasghrádú an 
bhonneagair ábhartha iompair agus dhigitigh sa TEN-T agus idir-inoibritheacht 
trasteorann á háirithiú ag an am céanna;

 
7. den tuairim gur cumasóir le haghaidh Fíorlimistéar Aonair Iompair Eorpach iad 

8 go háirithe, na coigeartuithe a leagtar síos i gCuid III den Innéacs (a ghabhann le rún reachtach ó Pharlaimint na 
hEorpa maidir leis an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear 
an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa (SCE)). 
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caighdeáin bhonneagair ar fud an ghréasáin; á mheas go bhfuil sé tábhachtach an 
bonneagar atá ann cheana a uasghrádú i bhfianaise an dul chun cinn teicneolaíochta, an 
mhéadaithe ar thoilleadh agus an ghá atá le feabhas a chur ar a chuid athléimneachta 
maidir le tionchair géarchéimeanna amhail paindéimí;

Maoiniú, rialachas agus maoirseacht

8. á chur i bhfáth go bhfuil sé ríthábhachtach, ionas go mbeidh infheistíocht i mbonneagar 
inbhuanaithe TEN-T leordhóthanach, go ndéanfar gach ciste ábhartha AE (SCE, 
InvestEU, Cistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa, Fís Eorpach, etc.) agus 
iasachtaí ón mBanc Eorpach Infheistíochta a chur in oiriúint do riachtanais shonracha 
na hearnála iompair agus go ngabhfaidh na Ballstáit orthu féin an cistiú cuí a chur ar 
fáil; á iarraidh ar an gCoimisiún sineirgí a neartú idir ionstraimí ábhartha AE lasmuigh 
de SCE (e.g. Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa) agus, ina theannta sin, an leas is 
fearr is féidir a bhaint as uirlisí cumaisc d’fhonn infheisteoirí príobháideacha a 
mhealladh agus cistiú poiblí a ghiaráil;

9. á chur in iúl gur cúis mhór buartha di go bhfuil moill ar thionscadail trasteorann a 
chuireann bac ar bhunú tráthúil chonairí croíghréasáin gan uaim; á iarraidh ar na 
Ballstáit a gcuid oibleagáidí a chomhlíonadh dá gcuid codanna den líonra agus nósanna 
imeachta riaracháin éifeachtacha a áirithiú, agus ag tathant orthu digitiú na bpróiseas 
riaracháin a mhéadú;

10. á iarraidh ar an gCoimisiún an mhaoirseacht a dhéanann sé ar chur chun feidhme TEN-
T a neartú trí ionstraimí ábhartha agus ról na gcomhordaitheoirí Eorpacha i rialachas na 
gconairí a threisiú; á iarraidh ar an gCoimisiún a shoiléiriú conas is ceart rialacha agus 
ceanglais a léirmhíniú chun críocha meastóireachta, tuairiscithe agus measúnuithe 
incháilitheachta; 

Modhanna iompair

11. á chur i bhfios an tábhacht a bhaineann le bonneagar bóithre d’ardchaighdeán a áirithiú 
sa TEN-T agus iarrann sí go ndéanfaí bearta chun an tsábháilteacht ar bhóithre a neartú 
tuilleadh i gcomhréir le Fís Nialais agus sábháilteacht oibríochtúil a chothabháil le linn 
shaolré bonneagair leochaileacha; 

12. á chur i bhfios an acmhainneacht a bhaineann le modhanna nua gníomhacha 
soghluaisteachta nasctha in iompar uirbeach agus áitiúil daoine agus earraí; á iarraidh ar 
an gCoimisiún agus ar na Ballstáit oibriú go dlúth le réigiúin agus le cathracha chun 
feabhas a chur ar an mbonneagar míle dheireanaigh agus ar naisc idirmhódúla ar fud 
TEN-T, agus ar an mbealach sin úsáid níos éifeachtúla agus gan uaim a bhaint as 
bonneagar agus seirbhísí; 

13. á athdhearbhú ról ríthábhachtach an iompair d’iarnróid chun iompar a dhícharbónú; á 
mheas gur cheart go mbeadh sé mar thosaíocht ag TEN-T aistrithe módúla agus iompar 
éifeachtúil d’iarnród a chur chun cinn, go háirithe i gcásanna trasteorann, agus gur 
cheart sin a dhéanamh trí ERTMS a úsáid go hiomlán, trí bhacainní ar an ngréasán a 
bhaint, trí idirnascadh agus idir-inoibritheacht a áirithiú, agus trí shaorbhealaí lasta 
iarnróid a bharrfheabhsú i gcomhréir le héileamh;

14. á chur i bhfáth an tábhacht a bhaineann le hiompar uisce intíre mar mhodh iompair 
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inbhuanaithe agus ar an ngá atá le toilleadh, cáilíocht agus inseoltacht na n-uiscebhealaí 
a áirithiú chomh maith le naisc gan uaim idir calafoirt lárnacha agus calafoirt 
chuimsitheacha agus gréasáin iarnróid agus bóithre; á iarraidh go ndéanfaí 
gníomhaíocht chun glacadh réiteach nuálach agus inbhuanaithe san earnáil a éascú; 

15. ag cur béim ar an ról atá ag naisc mhuirí ardcháilíochta i dtrádáil idirnáisiúnta agus 
inmheánach AE; á mheas gurb é is cuspóir le colún Mhótarbhealaí na Farraige naisc 
agus seirbhísí gearrthurais farraige atá bunaithe ar riachtanais a éascú mar chomhlánú 
inbhuanaithe ar iompar talún, comhar idir calafoirt mhuirí agus a nasc lena gcúlchríoch 
a éascú, agus forbairt agus cur chun feidhme breoslaí glana agus ionadúla a chur chun 
cinn, faoi réir measúnú tionchair, agus réitigh éifeachtúlachta fuinnimh don iompar 
muirí; 

16. á chur i bhfios go láidir go bhfuil aeriompar riachtanach chun AE a nascadh ar fud an 
domhain agus go hinmheánach, lena n-áirítear a réigiúin fhorimeallacha; á mheas gur 
uirlis thábhachtach é TEN-T chun dlús a chur le glacadh breoslaí ionadúla san earnáil 
tríd an toilleadh is gá a sholáthar ag aerfoirt sa chroíghréasán agus sa ghréasán 
cuimsitheach;

Treoir straitéiseach

17. á thabhairt chun suntais an luach straitéiseach don Aontas a bhaineann le dlúthnaisc 
iompair le tríú tíortha a chothabháil laistigh de TEN-T agus na Balcáin Thiar a 
chomhtháthú tuilleadh; á mheas gur caoithiúil a naisc iompair TEN-T a leathnú chuig 
tíortha is iarrthóirí, tíortha Chomhpháirtíocht na Meánmhara Theas agus an Oirthir, agus 
chuig an Áise, bunaithe ar chaighdeáin AE agus ar phrionsabal na cómhalartachta; á 
iarraidh ar an gCoimisiún aird ar leith a thabhairt ar na teorainneacha san Eoraip agus 
faireachán a dhéanamh ar thionchar tharraingt siar na Ríochta Aontaithe ar réigiúin 
teorann;

18. ag aithint ról TEN-T maidir le soghluaisteacht mhíleata a fheabhsú ar fud AE; á áitiú go 
ndéantar na codanna den líonra atá sainaitheanta a bheith oiriúnach don tsoghluaisteacht 
mhíleata a fhorbairt i gcomhréir go docht le prionsabal na dé-úsáide; ag tathant ar an 
gCoimisiún pleananna a fhorbairt chun bonneagar straitéiseach agus TEN-T ina 
iomláine a chosaint;

19. á threorú dá hUachtarán an rún seo a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an 
gCoimisiún, agus chuig rialtais agus parlaimintí na mBallstát.
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RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

Is é príomhchuspóir chomhbheartas iompair AE comhlimistéar iompair a chruthú ar fud na 
hEorpa. Is é beartas an Ghréasáin Thras-Eorpaigh Iompair (TEN-T) an phríomhionstraim 
beartais chun an sprioc sin a bhaint amach. Tugtar aghaidh ann ar chur chun feidhme agus ar 
fhorbairt líonra uile-Eorpach de línte iarnróid, bóithre, uiscebhealaí intíre, bealaí 
loingseoireachta muirí, calafoirt, aerfoirt agus críochfoirt iarnróid. Féachtar leis bearnaí a 
shainaithint agus a dhúnadh, deireadh a chur le scrogaill agus bacainní teicniúla chun 
comhtháthú foriomlán sóisialta, eacnamaíoch agus críochach in AE a neartú.

Cé go bhfuil dul chun cinn déanta le blianta beaga anuas, tá gá le hathbhreithniú, toisc gur tharla 
claochluithe gan choinne ar an earnáil iompair ó rinneadh an t-athbhreithniú deireanach agus 
ós rud é gur léir anois go gcuirfear moill ar chonairí áirithe croíghréasáin agus go bhfuil an baol 
ann go gcaillfidís na spriocdhátaí chun iad a thabhairt chun críche. 

Tá sé ríthábhachtach an bonneagar Eorpach iompair ilmhódaigh a thabhairt cothrom le dáta 
agus é a dhéanamh slán i bhfad na haimsire d’fhonn feidhmiú mhargadh inmheánach an Aontais 
agus iomaíochas AE a áirithiú, agus chun tacú leis an aistriú chuig soghluaisteacht chliste, 
inbhuanaithe, éifeachtúil agus shábháilte. 

Tá sé tábhachtach a mheabhrú nach gá an reachtaíocht atá ann cheana a athrú ó bhonn. Go 
háirithe, níor cheart ach athruithe beaga a dhéanamh ar dhearadh an chroíghréasáin ionas nach 
gcuirfear cur i gcrích tráthúil an chroíghréasáin faoi 2030 i mbaol. Chun feabhas a chur ar 
chomhleanúnachas na Saoráide um Chónascadh na hEorpa (SCE) agus TEN-T, ba cheart na 
coigeartuithe a liostaítear i gCuid III den Iarscríbhinn den athbhreithniú ar SCE 1 a 
mhacasamhlú sna léarscáileanna nua TEN-T. Tá gá leis na coigeartuithe sin chun tuiscint níos 
fearr a fháil ar na bealaí conaire atá ann cheana agus chun iad a dhéanamh níos trédhearcaí agus 
chun a áirithiú go gcuirfear naisc agus scrogaill ar iarraidh (trasteorann) san áireamh agus go 
dtabharfar aghaidh orthu sa TEN-T nua. Tá sé ríthábhachtach go ndéanfar scrogaill a chur i 
gcrích go tráthúil agus go gcuirfear deireadh leo ar bhealach tráthúil chun go n-éireoidh le 
beartas iompair na hEorpa. Ag an am céanna, tá sé tábhachtach freisin go ndéanfar faireachán 
agus meastóireacht ar an mbonneagar atá tógtha cheana d’fhonn a éifeachtúlacht agus a 
thoilleadh a áirithiú. Ní mór a áirithiú go mbeidh an croíghréasán réidh faoi 2030. 

Chun éifeachtúlacht na ngréasán TEN-T a áirithiú, tá sé tábhachtach go bhféadfar córais 
soghluaisteachta d’iompar paisinéirí agus do lóistíocht lasta a úsáid go sábháilte, go slán, go 
héifeachtúil agus gan uaim. Dá bhrí sin, ba cheart naisc ilmhódacha iompair i nóid uirbeacha, 
calafoirt, aerfoirt agus ar ardáin a chur chun cinn. Tá bonneagar míle dheireanaigh 
ríthábhachtach do TEN-T atá éifeachtúil ar an iomlán. Dá bhrí sin, ní mór don Choimisiún agus 
do na Ballstáit oibriú go dlúth le réigiúin agus le cathracha chun bonneagar míle dheireanaigh 
a fheabhsú, rud a fhágann go n-ardófar raon úsáideoirí an ghréasáin. 

Ní mór go mbeadh bonneagar breoslaí ionadúla a chomhtháthú mar athrú tábhachtach ar TEN-T 
nua. Trí bhonneagar an bhreosla mhalartaigh a chur san áireamh do gach modh iompair, is féidir 
úsáid iomlán breoslaí ionadúla a chothú, rud a chuideoidh le réiteach a fháil ar an aincheist atá 
ann cheana maidir le héileamh agus soláthar. Caithfidh TEN-T agus an t-athbhreithniú a 
fógraíodh ar an treoir maidir le bonneagar breoslaí ionadúla a bheith fite fuaite lena chéile. 

1 P8_TA(2019)0420.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0420_GA.html
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Ní mór do thacaíocht do dhigitiú agus nuálaíocht gach modh iompair a bheith i gcroílár TEN-
T atá ar na bacáin. Leis an aistriú digiteach, is féidir iompar a dhéanamh níos sábháilte, níos 
inbhuanaithe agus níos éifeachtúla. Le blianta beaga anuas, tá dul chun cinn déanta cheana féin 
le Córais Chliste Iompair (ITS), leis an gCóras Eorpach um Bainistiú Tráchta Iarnróid 
(ERTMS), leis na Córais Faireacháin agus Faisnéise um Thrácht Árthach (VTMIS), le Seirbhísí 
Faisnéise Tráchta Abhann (RIS) agus le córais bainistíochta aerthráchta (SESAR). Ionas go 
mbeidh sé éifeachtach, ní mór cur i bhfeidhm agus cur chun feidhme an réitigh dhigitigh a 
bheith comhleanúnach agus comhordaithe i gceart ar fud AE. Ba cheart soghluaisteacht chliste 
agus uathoibrithe a chur san áireamh freisin san athbhreithniú ar TEN-T. Ní mór do TEN-T a 
áirithiú go bhfuil an bonneagar is gá á fhorbairt nó á leathnú agus go n-áirithítear idir-
inoibritheacht trasteorann.

Léirigh géarchéim COVID-19 a thábhachtaí atá bonneagar dea-nasctha agus a fheidhmíonn i 
gceart d’iompar earraí agus paisinéirí. Léirigh sé freisin luach an iompair don gheilleagar ina 
iomláine. Dá bhrí sin, tá sé tábhachtach an líonra a fheistiú sa chaoi go mbeidh sé níos athléimní 
ó thaobh rioscaí agus géarchéimeanna de. Ní mór breathnú ar an méadú sin ar athléimneacht i 
gcomhthéacs neamhspleáchas straitéiseach foriomlán an Aontais agus bheartais slándála na 
hEorpa.

Gné nua de bheartas TEN-T is ea gluaiseacht fórsaí míleata laistigh agus lasmuigh de AE, a 
sainaithníodh sa Phlean Gníomhaíochta maidir le Soghluaisteacht Mhíleata. Cuireann bacainní 
fisiciúla, dlíthiúla agus rialála amhail bonneagar neamhréireach nó nósanna imeachta custaim 
anásta bac ar an ngluaiseacht sin faoi láthair. Chun bacainní a shárú, ní mór líonraí oiriúnacha 
a fheistiú i gcomhréir leis an bprionsabal maidir le dé-úsáid shibhialtach-mhíleata an 
bhonneagair le haghaidh na gcodanna ábhartha de TEN-T. 

Ní mór gach modh iompair a léiriú go cothrom laistigh de TEN-T nua. Tá neodracht 
theicneolaíoch tábhachtach chun astaíochtaí foriomlána na hearnála iompair a laghdú agus ag 
an am céanna soghluaisteacht na saoránach a áirithiú maidir le praghsanna inacmhainne. Ní 
mór cur chuige a oireann do chách ó thaobh modhanna iompair agus foinsí fuinnimh de a 
sheachaint. 

Ní mór cáilíocht an bhonneagair bóthair a chothabháil agus ní mór tacú leis an athrú i dtreo 
soghluaisteachta bóthair íseal-astaíochtaí. Ní mór Fís Nialais a bheith ina threoirphrionsabal. 

Tá ról ríthábhachtach ag iompar d’iarnród i ndícharbónú an iompair. Is minic a bhíonn aistriú 
sreabhadh na n-earraí ó iarnród go dtí an bóthar mar thoradh ar thosaíochtaí náisiúnta. Ní mór 
naisc iarnróid, go háirithe naisc agus naisc trasteorann idir lárionaid eacnamaíocha, a neartú. 
Ba cheart aird ar leith a thabhairt freisin ar naisc thraenacha atá in ann brú ar bhealaí iompair 
ardmhinicíochta lastais agus paisinéirí a mhaolú. Ní mór na conairí iarnróid a bharrfheabhsú, 
lena ndéanfar idirnascacht, idir-inoibritheacht agus pleanáil leordhóthanach toillte a áirithiú. 

Ní mór a áirithiú go méadófar toilleadh, cáilíocht agus dea-inseoltacht na n-uiscebhealaí intíre. 
Braitheann uiscebhealaí intíre go mór ar dhoimhneacht aibhneacha. Dá bhrí sin, tá sé 
tábhachtach bonneagar na n-uiscebhealaí intíre a oiriúnú do dhúshláin an athraithe aeráide. Ní 
mór tacú le réitigh trasteorann, an digitiú agus an nuálaíocht. Ní mór ról trasteorann na gcalafort 
intíre a aithint agus ní mór a áirithiú go dtiocfaidh méadú ar ilmhódúlacht ag na 
príomhchalafoirt intíre.



PR\1197354GA.docx 9/9 PE646.914v01-00

GA

Tá ról tábhachtach ag an aeriompar don nascacht laistigh de AE, go háirithe do na réigiúin 
fhorimeallacha agus oileánacha. D’fhéadfadh athbhreithniú ar an TEN-T a bheith ina uirlis 
thábhachtach chun dlús a chur le glacadh breoslaí ionadúla, faoi réir measúnú tionchair, san 
earnáil. 

Ba cheart go spreagfaí leis an Rialachán freisin na hiarrachtaí chun an tAontas Eorpach a 
nascadh lasmuigh dá theorainneacha seachtracha. Ba cheart go mbeadh sé d’aidhm aige a 
áirithiú go mbeidh an gréasán idir AE agus a thíortha comharsanachta chomh leanúnach agus 
is féidir. Go háirithe, ní mór tacú le lánpháirtiú na mBalcán Thiar. Trí ghréasán iompair a 
fhorbairt de réir phrionsabail TEN-T, féadfar na Balcáin Thiar a lánpháirtiú tuilleadh i Margadh 
Aonair an Aontais. Ba cheart go mbeadh páirtithe leasmhara na dtíortha is iarrthóirí páirteach 
sa phróiseas athbhreithnithe, e.g. trí Chomhphobal Iompair WB6. Ní mór aird ar leith a thabhairt 
freisin ar na teorainneacha nua a cruthaíodh laistigh den Aontas de bharr tharraingt siar na 
Ríochta Aontaithe. Go háirithe, ní mór éifeachtaí an tarraingt siar ar réigiúin na Mara Thuaidh 
agus an Atlantaigh a chur san áireamh.

Tá sé léirithe i roinnt staidéar go bhfuil moill ar phróiseas pleanála náisiúnta ag cur isteach ar 
thabhairt chun críche chroíghréasán TEN-T. Dá bhrí sin, ní mór don Choimisiún a mhaoirseacht 
ar chur chun feidhme an TEN-T a neartú. Ní mór na hionstraimí atá ar fáil cheana faoin gcreat 
dlíthiúil reatha a threisiú agus ní mór ról agus inniúlachtaí na gcomhordaitheoirí Eorpacha a 
neartú. Ní mór do na Ballstáit aird a thabhairt ar oibleagáidí faoi rialachán TEN-T agus ní mór 
iad a chomhlíonadh de réir mar a cheanglaítear. Ní mór do na Ballstáit na próisis riaracháin 
agus bhreithiúnacha a chuíchóiriú agus an digitiú a mhéadú mar chéim thábhachtach nach mór 
dóibh a dhéanamh chun dlús a chur le próiseas críochnaithe an bhonneagair iompair. 

Chun spriocanna TEN-T a bhaint amach, tá infheistíocht leordhóthanach ríthábhachtach. Ní 
mór do chistí ábhartha uile an Aontais (SCE, InvestEU, CSIE, Fís Eorpach, etc.) agus iasachtaí 
ón mBanc Eorpach Infheistíochta riachtanais shonracha na hearnála iompair a chur san áireamh. 
Ní mór ciorruithe buiséid a sheachaint. D’fhéadfadh sé go mbainfí an bonn den tacaíocht 
airgeadais do thionscadail iompair de bharr easpa comhordaithe i measc institiúidí, toisc nach 
féidir breisluach na dtionscadal arna gcistiú a chruthú, mar gheall ar dheacrachtaí na réigiún 
lagfhorbartha leas a bhaint as sásraí casta airgeadais agus toisc nach bhfuil na Ballstáit 
toilteanach codanna trasteorann a chur chun cinn. Tá sé tábhachtach, dá bhrí sin, nósanna 
imeachta cur i bhfeidhm a shimpliú agus treoir a chur ar fáil do na réigiúin bheagfhorbartha 
agus do na tíortha chun a n-institiúidí a nuachóiriú. Thairis sin, ní mór na sineirgí idir TEN-T 
agus ionstraimí ábhartha eile de chuid AE lasmuigh de SCE (e.g. CFRE) a neartú. Ní mór do 
na Ballstáit a bheith tiomanta go hiomlán do chistiú cuí, go háirithe i ndáil le tionscadail 
trasteorann.

Leis an athbhreithniú atá ar na bacáin ar Rialachán TEN-T, is féidir an gréasán iompair Eorpach 
a thabhairt ar ais ar an mbóthar ceart. Ach amháin má dhéantar an t-athbhreithniú go ceart. Ní 
mór dó a bheith uaillmhianach, TEN-T a thabhairt cothrom le dáta agus é a dhéanamh oiriúnach 
don todhchaí. Ní mór an Gréasán Tras-Eorpach Iompair a thabhairt chun críche a bheith mar 
ardtosaíocht don Aontas.


