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Eochair do na siombailí a úsáidtear

* An nós imeachta comhairliúcháin
*** Nós imeachta an toilithe

***I An gnáthnós imeachta reachtach (an chéad léamh)
***II An gnáthnós imeachta reachtach (an dara léamh)

***III An gnáthnós imeachta reachtach (an tríú léamh)

(Braitheann an cineál nós imeachta ar an mbunús dlí a mholtar sa 
dréachtghníomh.)

Leasuithe ar dhréachtghníomh

Leasuithe ó Pharlaimint na hEorpa arna leagan amach in dhá cholún

Léirítear téacs atá scriosta le cló trom iodálach sa cholún ar chlé. Léirítear 
téacs atá curtha in ionad téacs eile le cló trom iodálach sa dá cholún. 
Léirítear téacs nua le cló trom iodálach sa cholún ar dheis.

Sa chéad agus sa dara líne den cheanntásc a ghabhann le gach leasú, 
sonraítear an chuid ábhartha den dréachtghníomh atá á breithniú. Má 
bhaineann leasú le gníomh atá cheana ann agus má tá sé i gceist é a leasú le 
dréachtghníomh, bíonn an tríú líne i gceanntásc an leasaithe ina sonraítear an 
gníomh atá cheana ann agus bíonn an ceathrú líne ann ina sonraítear an 
fhoráil den ghníomh sin is mian leis an bParlaimint a leasú.

Leasuithe ó Pharlaimint na hEorpa i bhfoirm téacs comhdhlúite

Aibhsítear téacs nua le cló trom iodálach. Léirítear téacs atá scriosta trí leas 
a bhaint as an tsiombail ▌ nó cuirtear líne tríd an téacs. Léirítear téacs atá 
curtha in ionad téacs eile tríd an téacs nua a aibhsiú le cló trom iodálach agus 
tríd an téacs atá á ionadú a scriosadh nó trí líne a chur tríd. 
Mar eisceacht air sin, ní aibhsítear athruithe atá go hiomlán teicniúil agus ar 
athruithe iad a rinne na ranna dréachtaithe nuair a bhí an téacs 
críochnaitheach á ullmhú.
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DRÉACHT-RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an togra le haghaidh cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir 
le Bliain Eorpach an Iarnróid (2021)
(COM(2020)0078 –C9-0076/2020 – 2020/0035(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an 
gComhairle (COM(2020)0078),

– ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 114 den Chonradh ar Fheidhmiú an 
Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na 
hEorpa (C9-0076/2020),

– ag féachaint d'Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

– ag féachaint don tuairim Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa ...1

– ag féachaint don tuairim ó Choiste Eorpach na Réigiún an …,2

– ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint don tuairim ón gCoiste um Fhorbairt Réigiúnach agus don tuairim freisin ón 
gCoiste um Chultúr agus um Oideachas, 

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

1. ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh mar a leagtar amach ina dhiaidh seo é;

2. á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má 
dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go 
substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

3. á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an 
gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

1 IO C … (nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil).
2 IO C … (nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil).



PE652.338v01-00 6/32 PR\1205344GA.docx

GA

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 201915, 
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 201915, 
Comhaontú Glas don Eoraip le haghaidh 
an Aontais Eorpaigh agus a chuid 
saoránach. Is straitéis nua inbhuanaithe 
fáis é an Comhaontú Glas don Eoraip arb é 
is aidhm dó 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 ar a dhéanaí, agus ina 
mbeidh an fás eacnamaíoch díchúpláilte 
feasta d'úsáid acmhainní.

__________________ __________________
15 Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig 
Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle 
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)

15 Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig 
Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle 
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)

Or. en

Leasú 2

Togra le haghaidh cinnidh
Aithris 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2) Ina conclúidí uaithi an 
12 Nollaig 201916, d'fhormhuinigh an 
Chomhairle Eorpach an cuspóir Aontas 
Eorpach atá neodrach ó thaobh aeráide de a 
bhaint amach faoi 2050.

(2) Ina conclúidí uaithi an 
12 Nollaig 201916, d'fhormhuinigh an 
Chomhairle Eorpach an cuspóir Aontas 
Eorpach atá neodrach ó thaobh aeráide de a 
bhaint amach faoi 2050 ar a dhéanaí.
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__________________ __________________
16 Conclúidí ón gComhairle Eorpach an 
12 Nollaig 2019

16 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 202017, 
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 202017, 
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 
a luaithe is féidir agus faoi 2050 ar a 
dhéanaí. Sna rúin uaithi an 
17 Aibreán 2020 agus an 
15 Bealtaine 2020 maidir leis an 
bhfreagairt ar ghéarchéim COVID-19 
agus an téarnamh aisti, d’athdhearbhaigh 
Parlaimint na hEorpa go bhfuil “an 
Comhaontú Glas don Eoraip” ina 
thosaíocht dhaingean fós don Aontas.

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

17 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 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4) Ag teacht le cuspóirí a leagtar 
amach sa Teachtaireacht ón gCoimisiún 

(4) Ag teacht leis na cuspóirí a leagtar 
amach sa Teachtaireacht ón gCoimisiún 
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maidir leis an gComhaontú Glas don 
Eoraip, tá gá le geilleagar an Aontais a 
chlaochlú agus athsmaoineamh a 
dhéanamh ar bheartais, go háirithe i réimse 
an iompair agus na soghluaisteachta, rud a 
thugann le fios gur gá dlús a chur leis an 
aistriú chuig soghluaisteacht inbhuanaithe 
agus cliste. 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 
chuig soghluaisteacht inbhuanaithe agus 
chliste chun dul i ngleic leis na dúshláin 
sin. Go háirithe, ba cheart cuid shuntasach 
den 75 % de lasta intíre a iompraítear ar 
bhóithre inniu a aistriú chuig an iarnród 
agus chuig uiscebhealaí intíre.

maidir leis an gComhaontú Glas don 
Eoraip, tá gá le geilleagar an Aontais a 
chlaochlú agus athsmaoineamh a 
dhéanamh ar bheartais, go háirithe i réimse 
an iompair agus na soghluaisteachta, rud a 
thugann le fios gur gá dlús a chur leis an 
aistriú chuig soghluaisteacht inbhuanaithe, 
idirmhódúil agus cliste. Bhí astaíochtaí 
CO2 ón iompar (lena n-áirítear eitlíocht 
idirnáisiúnta ach gan loingseoireacht 
idirnáisiúnta a áireamh) san Aontas 28 % 
os cionn leibhéil  1990 in 2017, arb 
ionann iad agus 27 % d’astaíochtaí gás 
ceaptha teasa iomlána AE-281a, agus ar 
méid iad atá fós ag fás. Chun neodracht a 
bhaint amach ó thaobh aeráide de, tá gá le 
laghdú 90 % ar a laghad ar astaíochtaí 
iompair agus éifeachtaí aeráide eile a 
luaithe is féidir agus faoi 2050 ar a 
dhéanaí. 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 a chur ar fáil 
dóibh ná na nósanna soghluaisteachta atá 
acu faoi láthair agus neart a thabhairt 
dóibh siúd a úsáideann modhanna 
inbhuanaithe cheana féin amhail 
rothaíocht agus siúl. Tá sa d’aidhm ag an 
gComhaontú Glas don Eoraip dlús a chur 
leis an aistriú chuig soghluaisteacht 
inbhuanaithe agus chliste chun dul i ngleic 
leis na dúshláin sin. Go háirithe, ba cheart 
cuid shuntasach den 75 % de lasta intíre a 
iompraítear ar bhóithre inniu a aistriú chuig 
an iarnród agus chuig uiscebhealaí intíre, 
gan tuilleadh canálaithe agus doimhnithe 
a dhéanamh.

__________________
1a EAA “Astaíochtaí Gás Ceaptha Teasa 
ón iompar san Eoraip” Foinse: 
https://www.eea.europa.eu/data-and-
maps/indicators/transport-emissions-of-
greenhouse-gases/transport-emissions-of-
greenhouse-gases-12

Or. en
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Leasú 5

Togra le haghaidh cinnidh
Aithris 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4a) Ina leith sin, tá sé ríthábhachtach 
go gcuirfear na spriocanna ón bPáipéar 
Bán ó 20111a chun feidhme, go gcuirfear 
dlús leo agus go gcuirfear feabhas orthu. 
Go sonrach, is gá 50 % den sciar den 
mhargadh a aistriú go turais mheánaistir 
agus idirchathracha do phaisinéirí ó 
iompar de bhóthar go hiompar d’iarnród 
agus d’uisce, agus, in earnáil an lastais, 
faoi 2030, ba cheart go n-aistreoidh 30 % 
den iompar lastais de bhóthar (agus níos 
mó ná 50 % faoin mbliain 2050) go 
modhanna eile amhail iompar d’iarnród 
nó d’uisce. Faoin mbliain 2020, ba cheart 
go mbeadh an creat maidir le córas nua 
Eorpach um bainistiú iompair ilmhódúil, 
um fhaisnéis agus um íocaíocht - do 
phaisinéirí agus do lastas araon - 
bunaithe. Faoin mbliain 2050, ba cheart 
go mbeadh na haerfoirt chroíghréasáin ar 
fad nasctha leis an líonra iarnróid, ar 
ard-luas más féidir agus ba cheart go 
mbeadh na príomhchalafoirt ar fad 
nasctha a ndóthain leis an gcóras lastais 
d’iarnród agus, i gcás inar féidir, le córas 
uiscebhealach intíre. Ba cheart go 
ndéanfaí na prionsabail “gurb é an t-
úsáideoir a íocfaidh as” agus “ gurb é 
údar an truaillithe a íocfaidh as” a chur 
chun feidhme go hiomlán agus ba cheart 
go gcuirfear an earnáil phríobháideach i 
mbun oibre chun saobhadh a dhíothú, 
ioncaim a ghiniúint agus maoiniú a 
áirithiú d’infheistíochtaí iompair amach 
anseo.
__________________
1a Páipéar Bán de chuid AS MOVE - 
“Treochlár um Limistéar Iompair 
Eorpach Aonair – I dtreo córas iompair 
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atá iomaíoch agus tíosach ar acmhainní” 
Foinse: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:5201
1DC0144&from=EN

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 1990. 
Ina theannta sin, tháinig laghdú ar an 
tomhailt fuinnimh ón iompar d'iarnród 
idir 1990-201618 agus tá ag méadú ar an 
úsáid a bhaintear as foinsí inathnuaite 
fuinnimh.

(5) Tá ról tábhachtach le himirt ag an 
iarnród chun cuspóir an Aontais maidir le 
neodracht ó thaobh aeráide de a bhaint 
amach a luaithe is féidir agus faoi 2050 ar 
a dhéanaí. 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 1990. 
Ina theannta sin, tháinig laghdú ar an 
tomhailt fuinnimh ón iompar d'iarnród 
idir 1990-201618 agus tá ag méadú ar an 
úsáid a bhaintear as foinsí inathnuaite 
fuinnimh. In ainneoin na tairbhí soiléire 
sin, cuirtear an t-iarnród faoi 
mhíbhuntáiste suntasach i gcomparáide le 
modhanna eile iompair, agus go háirithe 
an eitlíocht, mar go bhfuil aerlínte 
díolmhaithe ó cháin a íoc ar bhreosla 
eitlíochta, agus go bhfuil eitlíocht laistigh 
de AE díolmhaithe ó CBL paisinéara agus 
go bhfaigheann earnáil na heitlíochta 
méid suntasach lámháltais shaora faoin 
gCóras Trádála Astaíochta. Leis na 
buntáiste sin, ciallaíonn sé, fiú do 
ghearraistir, go gcuirtear an t-iarnród 
faoi mhíbhuntáiste i gcomparáid leis an 
eitlíocht, ar féidir léi eitiltí gearraistir a 
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thairiscint ar phraghsanna níos iomaíche 
in ainneoin na hiarmharta aeráide níos 
mó. Sa bhreis air sin, i gcomparáid le 
,modhanna eile iompair, tá seachtrachtaí 
iarnróid ísle agus inmheánaithe go maith. 
Mar shampla, ní áirítear seachtrachtaí an 
iompair de bhóthar ach go méid teoranta i 
muirearú bóithre. Tá sé tábhachtach 
machnamh a dhéanamh ar fhíorchostas 
gach modh iompar agus stop a chur le 
fóirdheontais faoi cheilt, trí inmheánú a 
dhéanamh ar sheachtrachtaí, trí na 
prionsabail “gurb é an t-úsáideoir a 
íocfaidh as” agus “gurb é údar an 
truaillithe a íocfaidh as” a chur chun 
feidhme agus an áit dlisteanach a 
thabhairt don iarnród, áit atá ar chostas 
réasúnta i meascán na modhanna 
soghluaisteachta.

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

18 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 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 Aontais agus trí naisc 
easnamhacha den iarnród réigiúnach 
trasteorann a athbhunú1a, rannchuidíonn 
an earnáil iarnróid le comhtháthú sóisialta, 
eacnamaíoch agus ilchríoch. Sa bhreis air 
sin, go minic bíonn níos lú líonraí agus 
líonraí níos lú forbartha i gceantair 
iargúlta ar gá dóibh aird ar leith a fháil. 
Thairis sin, is ionann réigiúin trasteorann 
ar fud an Aontais agus 40 % de chríoch 
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an Aontais, ina bhfuil tríú cuid dá 
dhaonra18 ach is minic a bhfuil dúbailt de 
deacrachtaí acu de bharr na 
hiargúltachta féin agus go bhfuil 
lonnaithe ar fhorimeall na líonraí 
náisiúnta.
__________________
1a Tuarascáil ó AS REGIO “Cainníochtú 
ar éifeachtaí bacainní dlíthiúla agus 
riaracháin i réigiúin le teorainneacha 
talún” (Foinse: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sourc
es/docoffic/2014/boosting_growth/quantif
_effect_borders_obstacles.pdf 
1b Tuarascáil ó AS REGIO “Cainníochtú 
ar éifeachtaí bacainní dlíthiúla agus 
riaracháin i réigiúin le teorainneacha 
talún” (Foinse: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sourc
es/docoffic/2014/boosting_growth/quantif
_effect_borders_obstacles.pdf 

Or. en

Leasú 8

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 

(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 maidir leis 
an ngá atá ann idir-inoibritheacht agus 
an digitiú a chothú, dlús a chur le córais 
bainistíochta traenach uile-Eorpacha 
(ERTMS) maidir le trealamh ar bord agus 
taobh riain araon a chur chun feidhme, 
costais sheachtracha a inmheánú agus 
chun torann a laghdú - trí laghdú torainn 
ag an bhfoinse agus trí iarfheistiú a 
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thaistealaithe agus do ghnólachtaí araon. dhéanamh ar vaigíní lastais iarnróid, 
agus bearta cosanta torainn amhail ballaí 
taobh riain. 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.

Or. en

Leasú 9

Togra le haghaidh cinnidh
Aithris 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8) Chun iompar iarnróid a chur chun 
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 inbhuanaithe agus chliste, 
ba cheart 2021 a ainmniú mar Bhliain 
Eorpach an Iarnróid. Beidh 2021 ina bliain 
thábhachtach do bheartas iarnróid an 
Aontais, an chéad bhliain iomlán ina 
gcuirfear na rialacha a comhaontaíodh 
faoin gCeathrú Pacáiste Iarnróid chun 
feidhme ar fud an Aontais, eadhon maidir 
le margadh na seirbhísí iompair intíre do 
phaisinéirí a oscailt agus costais agus an t-
ualach riaracháin do ghnóthais 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, 

(8) Chun iompar iarnróid a chur chun 
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 inbhuanaithe agus chliste, 
ba cheart 2021 a ainmniú mar Bhliain 
Eorpach an Iarnróid. Beidh 2021 ina bliain 
thábhachtach do bheartas iarnróid an 
Aontais, an chéad bhliain iomlán ina 
gcuirfear na rialacha a comhaontaíodh 
faoin gCeathrú Pacáiste Iarnróid chun 
feidhme ar fud an Aontais, eadhon maidir 
le margadh na seirbhísí iompair intíre do 
phaisinéirí a oscailt agus costais agus an t-
ualach riaracháin do ghnóthais iarnróid atá 
ag feidhmiú ar fud an Aontais Eorpaigh a 
laghdú. Is gá aird ar leith a dhíriú freisin 
ar fhorfheidhmiú ceart an cholúin 
theicniúil - sábháilteacht, idir-
inoibritheacht agus ról nua 
Ghníomhaireacht Iarnróid an Aontais 
Eorpaigh (ERA). 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 
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eacnamaíoch agus tionsclaíoch. 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 10

Togra le haghaidh cinnidh
Aithris 8 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8a) Fiú sna háiteanna ina raibh na 
Ballstáit nach mór ina stad de bharr na 
géarchéime sláinte domhanda i ngeall ar 
ráig COVID-19, lean na córais iarnróid 
agus na córais uirbeacha iarnróid den 
chúrsaíocht earraí a áirithiú agus de 
sheirbhísí bunúsacha a choinneáil ar 
bun, lena n-áirítear do phaisinéirí a 
oibríonn i ‘ngairmeacha 
bunriachtanacha’. Beidh go leor 
athruithe ar nósanna na soghluaisteachta 
Eorpaí sa saol tar éis COVID-19. 
Rachaidh earnáil na heitlíochta faoi 
athstruchtúrú, is dócha go ndéanfar 
laghdú ar eitiltí gearraistir agus beidh ar 
na hiarnróid ról lárnach a imirt chun an 
t-aistriú ó eitiltí gearraistir i dtreo naisc 
traenach ardluais a éascú.

Or. en

Leasú 11

Togra le haghaidh cinnidh
Aithris 8 b (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8b) Ós rud é go gcuireann sé tacaíocht 
ar fáil le haghaidh infheistíocht i 
mbonneagar iarnróid, trína chistí agus 
ionstraimí, tá iarmhairt dhíreach ag an 
Aontas ar chur chun cinn an iarnróid. Ba 
cheart go mbainfear leas iomlán as an 
iarmhairt dhíreach sin. Teastaíonn 
maoiniú breise ó ‘athbheochan an 
iarnróid’ ar cheart a dhíriú go háirithe ar 
naisc easnamhacha den iarnród 
réigiúnach trasteorann a athbhunú agus 
a thabhairt ar ais, na línte, droichid agus 
tolláin atá ann cheana a chothabháil agus 
a uasghrádú, agus línte nach bhfuil in 
úsáid a athghníomhachtú ina féidir 
paisinéirí agus lastas a aistriú go dtí an t-
iarnród. Féadfar smaointe nua ar an 
úsáid is fearr is féidir a bhaint as rothstoc 
a chur chun feidhme ar fud an Aontais, 
mar shampla, chun éascú a dhéanamh ar 
theacht chun cinn in athuair na seirbhísí 
traenach oíche. Tá ríthábhacht le cistí 
suntasacha agus rátaí cómhaoinithe 
méadaithe agus ba cheart iad a dhíriú i 
dtreo na soghluaisteachta inbhuanaithe, 
idirmhódúla agus cliste, leis an iarnród i 
gcroílár aon straitéis soghluaisteachta 
Eorpaí agus mar réamhchoinníoll don 
chistiú. Ba cheart don Choimisiún a 
áirithiú i bpleanáil agus cur chun 
feidhme bhuiséad AE 2021, go 
leithdháilfear cistí leordhóthanacha don 
‘athbheochan’ sin. 

Or. en

Leasú 12

Togra le haghaidh cinnidh
Aithris 8 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8c) Chun feabhas a chur ar 
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tharrainteacht an iarnróid, tá rochtain 
níos fearr d’úsáideoirí uile de dhíth. I 
bhfianaise daonra atá ag dul in aois, ní 
mór rochtain d’úsáideoirí atá faoi 
mhíchumais nó le riachtanais 
soghluaisteachta srianta a bheith 
córasach, agus ba cheart a áireamh i 
mbaint amach an mhéid sin, go 
dtabharfar isteach tréthicéadú 
cuimsitheach agus cearta do phaisinéirí 
atá idirmhódúil, sothuigthe agus inéilithe.

Or. en

Leasú 13

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal  1 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Ainmneofar an bhliain 2021 ina “Bliain 
Eorpach an Iarnróid” (dá ngairtear an 
“Bhliain Eorpach” anseo feasta).

Ainmneofar an bhliain 2021 ina ‘Bliain 
Eorpach an Iarnróid’ (dá ngairtear an 
‘Bhliain Eorpach’ anseo feasta), lena 
dtacófar le forbairt na n-iarnród mar 
croílár inbhuanaithe bheartas 
soghluaisteachta an Aontais.

Or. en

Leasú 14

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 

(a) an t-iarnród a chur chun cinn mar 
chnámh droma ag modh iompair 
inbhuanaithe, nuálach agus sábháilte, go 
háirithe tríd an méid seo a leanas:
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an t-aos óg;

(i) béim a leagan ar ról an iarnróid chun 
cuidiú le cuspóir na neodrachta ó thaobh 
aeráide de san Aontas a bhaint amach a 
luaithe is féidir agus faoi 2050 ar a 
dhéanaí, agus trí dhul i dteagmháil leis an 
mórphobal, go háirithe le daoine atá faoi 
mhíchumas agus a bhfuil a 
soghluaisteacht laghdaithe, mar aon leis 
an aos óg; agus 
(ii) an ról dearfach a d’fhéadfadh a 
bheith ag iarnróid mar chnámh droma ag 
modh iompair inbhuanaithe, compordach 
agus sábhailte le linn paindéime agus ina 
diaidh, do phaisinéirí agus do lastas 
araon, a chur chun suntais.

Or. en

Leasú 15

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 2 – mír 1 – pointe a a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(aa) neart a chur ar chompord agus ar 
mhuinín na bpaisinéirí san iompar 
d’iarnród trí thairbhí idirmhódúlacht 
inbhuanaithe a chur chun cinn, amhail 
trí rothair a cheadú ar bord traenacha, 
tacú le tionscnaimh tréthicéadú a chur 
chun feidhme, cearta paisinéirí iarnróid a 
chur chun cinn agus tabhairt ar ais 
traenacha oíche Eorpacha1a a chur chun 
cinn
__________________
1a Tairiscint ó AS MOVE: “Tionscadal 
piolótach ar athbheochan traenacha 
trasteorann oíche, ar iarraidh 
Pharlaimint na hEorpa. (Foinse: 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-
display.html?cftId=6170)

Or. en
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Leasú 16

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 2 – mír 1 – pointe a b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ab) aghaidh a thabhairt ar thionchar 
an iompair ar an gcomhshaol atá nasctha 
leis an turasóireacht agus feasacht phoiblí 
a chruthú maidir leis an ngá atá leis an 
turasóireacht inbhuanaithe.

Or. en

Leasú 17

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 chomh maith ar an 
ngné thrasteorann Eorpach atá ag an 
iompar d'iarnród agus an gá atá leis an 
meascán de líonraí iarnróid náisiúnta san 
Aontas a athrú ina líonra fíor-Eorpach 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, go háirithe tairbhí 
roghanna traenach a chur chun cinn 
nuair is féidir leo dul in ionad eitiltí 
gearraistir;

Or. en

Leasú 18

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 2 – mír 1 – pointe c
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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 réigiúnach, 
iomaíochas tionsclaíoch, turasóireacht 
inbhuanaithe, taighde agus nuálaíocht, 
fostaíocht, oideachas, an t-aos óg agus 
cultúr, agus feabhas a chur ar 
inrochtaineacht do dhaoine faoi 
mhíchumas agus a bhfuil a 
soghluaisteacht laghdaithe.

Or. en

Leasú 19

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, trí leas a bhaint as níos mó ná 
modh nó uirlis amháin, lena n-áirítear 
imeachtaí sna Ballstáit, agus an 
tsábhailteacht agus compord a bhaineann 
le taisteal ar iarnród a chur chun suntais 
ag an am céanna;

Or. en

Leasú 20

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 3 – mír 1 – pointe e a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ea) tionscnaimh a spreagadh agus a 
chur chun cinn sna Ballstáit chun 
tionscnaimh ón earnáil phoiblí agus 
phríobháideach a chur chun feidhme, sna 
haonaid riaracháin ar fad, chun patrún 
taisteal ar ghnó níos fearr a éascú

Or. en

Leasú 21

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 3 – mír 1 – pointe e b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(eb) taithí agus dea-chleachtais a 
bhailiú agus a roinnt maidir le bearta 
lena gcumasófar úsáid shábháilte an 
iarnróid le linn paindéim víreasach agus 
ina diaidh, agus caitheamh le gach modh 
iompair go comhréireach ag an am 
céanna

Or. en

Leasú 22

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1a. Tacóidh an Coimisiún le forbairt 
na n-iarnród mar chroílár inbhuanaithe 
bheartas soghluaisteachta an Aontais tríd 
an méid seo a leanas a dhéanamh:
(a) tionscnaimh a chur chun cinn 
lena gcruthaítear machaire comhréidh 
idir modhanna iompair, lena mbaintear 
neamhréireachtaí i gcleachtais chánach 
agus mhuirir, lena gcothromaítear an cur 
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chuige i leith cearta paisinéirí agus lena 
gcruthaítear coinníollacha creata chun 
tréthicéadú idirmhódúil a chumasú;
(b) tacú le nascacht iarnróid 
réigiúnaigh ar fud AE, leanúint de bheith 
ag tacú le ‘naisc iarnróid easnamhacha’ 
ar bhonn réigiúnach; 1a

(c) tacú le tionscnaimh maidir leis na 
trí cholún lárnach go léir arb iad is bunús 
le beartas soghluaisteachta, iad a nascadh 
agus a chomhtháthú agus úsáideoirí a 
chur ag a lár, eadhon trí na nithe seo a 
leanas a dhéanamh:
- maidir le hidirmhódúlacht: gach 
modh a chur san áireamh agus a 
nascadh, ós rud é gur riachtanas ‘ó 
dhoras go doras’ is ea an 
tsoghluaisteacht,
- maidir le hidirnascthacht: 
modhanna a idirnascadh, mar shampla trí 
socrú amchláir níos fearr a áirithiú agus 
cosaint níos fearr maidir le cearta 
paisinéirí idirmhódúla a áirithiú, mar aon 
le bearta bonneagair, amhail naisc 
trasteorann, a dhéanamh,
- maidir le hidir-inoibritheacht: mar 
shampla trí shonraíochtaí teicniúla a 
fhorbairt amhail cairt na Náisiún 
Aontaithe agus an Ionstraim Eorpach 
Inrochtaineachta a chur san áireamh i 
gcomhair inrochtaineacht gan bhacainní 
ar bhonneagar, rothstoc agus formáidí 
faisnéise sna sonraíochtaí theicniúla 
d’oibriú iarnróid do phaisinéirí (PRM 
TSI);
(d) athnuachan a dhéanamh ar 
iarrachtaí an Córas Eorpach um 
Bainistiú Tráchta Iarnróid (ERTMS) a 
chur i gcrích ó thaobh rothstoc ar bord 
agus bonneagair de, agus cur le cosaint 
torainn trí laghdú torainn ag an bhfoinse, 
trí vaigíní lastais iarnróid a iarfheistiú 
agus trí bhallaí cosanta torainn a 
shuiteáil;
(e) beartas ‘aistrithe módúil sa 
tuarasóireacht’ a fhorbairt agus a chur in 
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iúl le tacaíocht chomhpháirteach don 
earnáil iarnróid, do thionscal cultúrtha 
na hEorpa agus d’ionadaithe náisiúnta 
agus Eorpacha ó earnáil na 
turasóireachta;
(f) feabhas a chur ar an bhfaisnéis 
atá ar fáil do phaisinéirí agus Rialachán 
(EC) Uimh. 80/2009 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 14 Eanáir 
20091b a fhorfheidhmiú chun sonraí 
comparáideacha a sholáthar ar gach 
modh iompair, lena n-áirítear faisnéis ar 
aer-thicéid, agus ar an nasc malartach 
traenach/bus is fearr d’aistir níos lú ná 
cúig uair an chloig ar fhad;
(g) scéimeanna deimhniúcháin gnó-
bhunaithe maidir le Gás Ceaptha Teasa 
(GCT) a spreagadh agus caighdeáin 
choiteanna AE a fhorbairt chun réamh-
mheastachán a fháil ar lorg carbóin gach 
aistear paisinéara agus lastais, le 
leaganacha oiriúnaithe d’úsáideoirí 
éagsúla, amhail gnólachtaí agus daoine 
aonair, lena gcuirtear chun cinn 
roghanna níos fearr agus lena n-éascófar 
an mhargaíocht de réitigh iompair níos 
glaine.
__________________
1a Glao rathúil faoi SCE in 2016 ar Naisc 
Easnamhacha (Foinse: 
https://ec.europa.eu/transport/sites/transp
ort/files/c2017-5080-annex.pdf 
1b Rialachán (CE) Uimh. 80/2009 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 14 Eanáir 2009 maidir le 
Cód Iompraíochta i dtaca le córais 
áirithinte ar ríomhairí agus lena n-
aisghairtear Rialachán (CE) 
Uimh. 2299/89 ón gComhairle (IO L 35, 
4.2.2009, lch. 47-55).

Or. en
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Leasú 23

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 3 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Féadfaidh institiúidí agus 
comhlachtaí an Aontais, mar aon le 
Ballstáit, ar leibhéal an Aontais agus ar an 
leibhéal náisiúnta faoi seach, tagairt a 
dhéanamh don Bhliain Eorpach agus úsáid 
a bhaint as an sainaitheantas físeach a 
bhaineann léi maidir le cur chun cinn na 
ngníomhaíochtaí dá dtagraítear i mír 1.

2. Féadfaidh institiúidí agus 
comhlachtaí an Aontais, mar aon le 
Ballstáit, ar leibhéal an Aontais agus ar an 
leibhéal náisiúnta faoi seach, tagairt a 
dhéanamh don Bhliain Eorpach agus úsáid 
a bhaint as an sainaitheantas físeach a 
bhaineann léi maidir le cur chun cinn na 
ngníomhaíochtaí dá dtagraítear i 
míreanna 1 agus 2.

Go sonrach, le linn na Bliana Eorpaí, 
déanfaidh an Coimisiún an líonra 
traenach oíche atá ann cheana san 
Aontas a chur chun cinn agus 
spreagfaidh sé tionscnaimh ina bhfuil 
traenacha oíche trasteorann á n-úsáid 
chun sainaitheantas físeach an Aontais a 
chur chun cinn.

Or. en

Leasú 24

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 4 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Is freagracht de chuid na mBallstát é 
rannpháirtíocht sa Bhliain Eorpach ar 
leibhéal náisiúnta a eagrú. Chun na críche 
sin, déanfaidh na Ballstáit 
comhordaitheoirí náisiúnta a cheapadh. 
Áiritheoidh na comhordaitheoirí náisiúnta 
comhordú na ngníomhaíochtaí ábhartha ar 
an leibhéal náisiúnta.

Is freagracht de chuid na mBallstát é 
rannpháirtíocht sa Bhliain Eorpach ar 
leibhéal náisiúnta a eagrú. Chun na críche 
sin, déanfaidh na Ballstáit 
comhordaitheoir náisiúnta a cheapadh 
agus cuirfidh siad acmhainní airgeadais 
agus daonna leordhóthanacha ar fáil le 
haghaidh chúraimí an chomhordaitheora. 
Áiritheoidh na comhordaitheoirí náisiúnta 
comhordú na ngníomhaíochtaí ábhartha ar 
an leibhéal náisiúnta agus soláthróidh siad 
nasc chuig comhordú ar leibhéal an 
Aontais. Roghnófar comhordaitheoirí 
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náisiúnta ar bhonn an ghealltanais atá 
cruthaithe acu i leith fhorbairt an 
iarnróid san Eoraip.

Or. en

Leasú 25

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 
agus ionadaí iomchuí na Parlaiminte 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. Sa 
bhreis air sin, tabharfar cuireadh 
d’ionadaithe ó Pharlaimint na hEorpa agus 
ó earnáil an iarnróid a bheith 
rannpháirteach sna cruinnithe sin mar 
bhreathnóirí.

Or. en

Leasú 26

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 5 – mír 3 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Féadfaidh an Coimisiún glaonna ar thograí 
agus ar thionscadail a eagrú, ach sin ag 
brath ar an mbuiséad, ar féidir tacaíocht a 
thabhairt dóibh mar gheall ar rannchuidiú 
den scoth le cuspóirí na bliana.

Déanfaidh an Coimisiún glaonna ar 
thograí agus ar thionscadail a eagrú, ar 
féidir tacaíocht a thabhairt dóibh mar 
gheall ar rannchuidiú den scoth le cuspóirí 
na bliana.

Or. en
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Leasú 27

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 6 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Chun críocha na Bliana Eorpaí, i gcás inar 
gá, comhoibreoidh an Coimisiún le 
heagraíochtaí inniúla idirnáisiúnta, agus 
san am céanna déanfaidh sé infheictheacht 
rannpháirtíocht an Aontais a áirithiú.

Chun críocha na Bliana Eorpaí, 
comhoibreoidh an Coimisiún le 
heagraíochtaí inniúla idirnáisiúnta agus le 
húdaráis inniúla i dtríú tíortha 
comharsanacha, agus déanfaidh sé 
infheictheacht rannpháirtíocht an Aontais a 
áirithiú.

Or. en

Leasú 28

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 7 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Faoin 31 Nollaig 2022, cuirfidh an 
Coimisiún tuarascáil maidir le cur chun 
feidhme, torthaí agus measúnú foriomlán 
na dtionscnamh dá bhforáiltear sa 
Chinneadh seo faoi bhráid Pharlaimint na 
hEorpa, na Comhairle, Choiste 
Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa 
agus faoi bhráid Choiste na Réigiún.

Faoin 31 Nollaig 2022, cuirfidh an 
Coimisiún tuarascáil maidir le cur chun 
feidhme, torthaí agus measúnú foriomlán 
na dtionscnamh dá bhforáiltear sa 
Chinneadh seo ar fáil go poiblí, déanfaidh 
sé í a thíolacadh agus a chur i láthair 
Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle, 
Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na 
hEorpa agus faoi bhráid Choiste na 
Réigiún.

Tar éis mheastóireacht na tuarascála, 
déanfaidh an Coimisiún obair leantach 
maidir leis an tuarascáil le haon 
tionscnaimh reachtacha is gá.

Or. en
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Leasú 29

Togra le haghaidh cinnidh
Ráiteas Airgeadais Reachtach
Tábla 3.2.1. Achoimre ar an tionchar measta ar chaiteachas

EUR milliúin (go dtí an tríú deachúil)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Ceannteideal an chreata airgeadais ilbhliantúil Ceannteideal 1[An Margadh Aonair, Nuálaíocht agus Cúrsaí Digiteacha]; 
Ceannteideal 3 [Acmhainní Nádúrtha agus an Comhshaol]

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Tar éis 
2027

Iomlán

Gealltan
ais (1) 0.500 1.500 2.000Leithreasuithe faoi chomhair oibríochtaí 

06.02.05 (buiséad 2020) / 02.20.04.01 (2021-
22) Tacaíocht a thabhairt do ghníomhaíochtaí a 
bhaineann le beartas iompair Eorpaigh

Íocaíoch
taí (2) 0.300 1.200 0.500 2.000

Gealltan
ais (1) 6.000 6.000

Leithreasuithe faoi chomhair oibríochtaí 

01.02.02.50 Fís Eorpach

02.03.01 Saoráid um Chónascadh na hEorpa - 
Iompar

09.02 LIFE

Íocaíoch
taí (2) 3.000 3.000 6.000

Gealltan
ais =1+3 0.500 7.500 8.000IOMLÁN leithreasuithe ceannteidil 1 agus 3

Íocaíoch =2+3 0.300 4.200 3.500 8.000
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taí

EUR milliúin (go dtí an tríú deachúil)

Leasú

Ceannteideal an chreata airgeadais ilbhliantúil Ceannteideal 1[An Margadh Aonair, Nuálaíocht agus Cúrsaí Digiteacha]; 
Ceannteideal 3 [Acmhainní Nádúrtha agus an Comhshaol]

2020 2021 2022 2023 2024 2026 Tar éis 2027 Iomlán

Gealltan
ais (1) 0.500 1.500 2.000Leithreasuithe faoi chomhair oibríochtaí 

06.02.05 (buiséad 2020) / 02.20.04.01 (2021-
22) Tacaíocht a thabhairt do ghníomhaíochtaí a 
bhaineann le beartas iompair Eorpaigh

Íocaíoch
taí (2) 0.300 1.200 0.500 2.000

Gealltan
ais (1) 14.000 14.000

Leithreasuithe faoi chomhair oibríochtaí 

01.02.02.50 Fís Eorpach

02.03.01 Saoráid um Chónascadh na hEorpa - 
Iompar

09.02 LIFE

Íocaíoch
taí (2) 7.000 7.000 14.000

Gealltan
ais =1+3 0.500 15.500 16.000IOMLÁN leithreasuithe ceannteidil 1 agus 3

Íocaíoch
taí =2+3 0.300 8.200 7.500 16.000

Or. en
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Réasúnú

Is gá an buiséad a mhéadú faoi dhó chun feabhas a chur ar chuspóirí Bhliain Eorpach an Iarnróid

Leasú 30

Togra le haghaidh cinnidh
Ráiteas Airgeadais Reachtach
Tábla 3.2.1. Achoimre ar an tionchar measta ar chaiteachas

EUR milliúin (go dtí an tríú deachúil)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Ceannteideal an chreata airgeadais ilbhliantúil 7 ‘Caiteachas riaracháin’

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Tar éis 
2027

Iomlán

Acmhainní daonna 0.150 0.300 0.075 0.525

Caiteachas eile riaracháin 0.010 0.010

IOMLÁIN leithreasuithe faoi 
CHEANNTHEIDEAL 7 den chreat airgeadais 
ilbhliantúil

(Iomlán 
gealltanas = 

Iomlán 
íocaíochtaí)

0.150 0.310 0.075 0.535

EUR milliúin (go dtí an tríú deachúil)

IOMLÁN leithreasuithe Gealltanais 0.650 7.810 0.075 8.535
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ar fud na gCEANNTEIDEAL 
den chreat airgeadais ilbhliantúil Íocaíochtaí 0.450 4.510 3.575 8.535

EUR milliúin (go dtí an tríú deachúil)

Leasú

Ceannteideal an chreata airgeadais ilbhliantúil 7 ‘Caiteachas riaracháin’

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Tar éis 
2027

Iomlán

Acmhainní daonna 0.150 0.300 0.075 0.525

Caiteachas eile riaracháin 0.010 0.010

IOMLÁIN leithreasuithe faoi 
CHEANNTHEIDEAL 7 den chreat airgeadais 
ilbhliantúil

(Iomlán 
gealltanas = 

Iomlán 
íocaíochtaí)

0.150 0.310 0.075 0.535

EUR milliúin (go dtí an tríú deachúil)

Gealltanais 0.650 15.810 0.075 16.535IOMLÁN leithreasuithe 
ar fud na gCEANNTEIDEAL 
den chreat airgeadais ilbhliantúil Íocaíochtaí 0.450 8.510 7.575 16.535

Or. en

Réasúnú

Is gá an buiséad a mhéadú faoi dhó chun feabhas a chur ar chuspóirí Bhliain Eorpach an Iarnróid
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RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

Is díol sásaimh don Rapóirtéir é an togra seo ón gCoimisiún a dhearbhaíonn 2021 ina ‘Bliain 
Eorpach an Iarnróid’ agus a bhfuil sé d’aidhm aige iompar d'iarnród a chur chun cinn, i 
gcomhréir le cuspóirí na soghluaisteachta inbhuanaithe agus cliste a leagtar amach sa 
Teachtaireacht maidir leis an gComhaontú Glas don Eoraip. 
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. Thairis sin, i gcomhréir leis an Treochlár um Limistéar Iompair 
Eorpach Aonair, is gá 50 % den sciar den mhargadh a aistriú go turais mheánaistir agus 
idirchathracha do phaisinéirí ó iompar de bhóthar go hiompar d’iarnród, agus, in earnáil an 
lastais, faoi 2030, ba cheart go n-aistreoidh 30 % den iompar lastais de bhóthar go modhanna 
eile amhail iompar d’iarnród nó d’uisce, agus níos mó ná 50 % faoin mbliain 2050.

Ceann de na príomhthosca chun rath an Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip a bhaint amach ná 
aird agus iarrachtaí a dhíriú ar iarnród: ba cheart go mbeadh traenacha níos inacmhainne, níos 
minice, le naisc níos fearr agus níos tíosaí ar fhuinneamh. Is gá ról suntasach a bheith ag iompar 
d'iarnród maidir le dlús a chur leis an laghdú ar astaíochtaí iompair, toisc é a bheith 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, tá an úsáid a bhaintear as foinsí inathnuaite 
fuinnimh iontu ag méadú, agus astaíonn an earnáil i bhfad níos lú CO2 ná taisteal coibhéiseach 
de bhóthar nó ar eitleáin. Thairis sin, tá sé ar cheann de na modhanna iompair is sábháilte agus 
nascann sé daoine agus gnó ar fud AE. In ainneoin na tairbhí soiléire sin, áfach, cuirtear an t-
iarnród faoi mhíbhuntáiste suntasach i gcomparáide le modhanna eile iompair, go háirithe an 
eitlíocht. Tá aerlínte díolmhaithe ó cháin a íoc ar bhreosla eitlíochta, agus faigheann siad méid 
suntasach lámháltais shaora faoin gCóras Trádála Astaíochta. Leis na buntáiste sin, ciallaíonn 
sé, fiú do ghearraistir, go gcuirtear an t-iarnród faoi mhíbhuntáiste i gcomparáid leis an eitlíocht, 
a dhéanann eitiltí gearraistir a thairiscint ar phraghsanna níos iomaíche in ainneoin na 
hiarmharta aeráide níos mó.

Ní hamháin go dtacaíonn an Rapóirtéir leis an togra maidir le ‘Bliain Eorpach an Iarnróid 2021’ 
ach molann sé don Choimisiún a bheith freisin níos uaillmhianaí fós. Ní mór dár sochaí aistriú 
ó iompar de bhóthar agus an eitlíocht i bhfabhar an iarnróid. Chuige sin, beidh gá le 
hinfheistíochtaí i dtoilleadh bonneagair iarnróid, lena ndéanfar an líonra a fhadú agus 
teicneolaíochtaí digiteacha bainistithe tráchta amhail ERTMS a úsáid. 
Fiú nuair a bhí na Ballstáit nach mór ina stad de bharr na géarchéime sláinte domhanda i ngeall 
ar COVID-19, lean na córais iarnróid agus na córais uirbeacha iarnróid den chúrsaíocht earraí 
a áirithiú agus de sheirbhísí bunúsacha a choinneáil ar bun, lena n-áirítear do phaisinéirí a 
oibríonn i ‘ngairmeacha bunriachtanacha’.

Iarrann an Rapóirtéir go gcuirfí feabhas ar an iompar poiblí chun pleanáil uirbeach inbhuanaithe 
a bheith ann le haghaidh réitigh soghluaisteachta níos boige. Is féidir é sin a bhaint amach trí 
chóras éifeachtach praghsála iompair agus ticéad inacmhainne iarnróid, chun feabhas a chur ar 
phatrúin tráchta agus chun roghanna inbhuanaithe módúla a chothú do phaisinéirí agus 
d’oibreoirí lóistíochta.

Is mian leis an Rapóirtéir timpeallacht chomhoibríoch a bhunú chun oibriú i gcomhar le 
gnóthais iarnróid agus ar deireadh chun córas tréthicéadaithe a bhunú in AE, go háirithe i gcás 
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turais thar theorainneacha, rud a chuirfeadh ar chumas paisinéirí a gcearta a éileamh i gcás nasc 
caillte mar gheall ar mhoill ar chéim sa turas roimhe sin. 

Léiríonn an Rapóirtéir freisin a thábhachtaí atá sé traenacha oíche a athbheochan agus naisc 
réigiúnacha a thógáil ar fud AE. Chuige sin, beidh gá le hinfheistíocht a dhéanamh i rothstoc 
agus i mbonneagar na dtraenacha oíche, chun bealaí a athghníomhachtú chun go mbeidh siad 
ina rogha mhalartach inmharthana agus inacmhainne do thaistealaithe chuig cinn scríbe na 
hEorpa faoi mar a bhí sé roimhe seo. I ndáil leis sin, le linn na Bliana Eorpaí, molann an 
Rapóirtéir don Choimisiún líonra traenach oíche AE atá ann cheana a chur chun cinn a mhéid 
agus is féidir agus tionscnaimh a bheith aige ina mbeidh traenacha trasteorann oíche ag 
gluaiseacht lena léireofar sainaitheantas físeach AE.

Teastaíonn maoiniú ó ‘fíor-athbheochan an iarnróid’ ar cheart a dhíriú go háirithe ar naisc 
easnamhacha den iarnród réigiúnach trasteorann a thabhairt ar ais arís, na línte, droichid agus 
tolláin atá ann cheana a chothabháil agus a uasghrádú, agus línte nach bhfuil in úsáid a 
athghníomhachtú ina féidir paisinéirí agus lastas a aistriú go dtí an iarnród; ba cheart go dtacódh 
an cistiú leis an taighde agus leis an nuálaíocht san iompar glan agus ba cheart iad a dhíriú i 
dtreo na soghluaisteachta inbhuanaithe, idirmhódúla agus cliste, leis an iarnród i gcroílár aon 
straitéis soghluaisteachta Eorpaí agus mar réamhchoinníoll don chistiú.

Creideann an Rapóirtéir go láidir go mbeidh Bliain Eorpach an Iarnróid 2021 in ann 
infheictheacht a chruthú agus an t-iarnród a chur chun cinn mar bhealach tarraingteach agus 
inbhuanaithe chun bogadh, do shaoránaigh, do ghnólachtaí agus d’údaráis a bhuí le tionscadail, 
díospóireachtaí, imeachtaí agus taispeántais a bheidh ar siúl ar fud na hEorpa. 

Cuireann an t-iarnród leis an ngeilleagar san Aontas Eorpach, cuireann sé poist agus tairbhí eile 
ar fáil do phobail áitiúla agus cuireann sé le margadh inmheánach an Aontais a chomhtháthú. 
Cuirfidh an Bhliain Eorpach seo an t-iarnród i láthair mar mhodh iompair inbhuanaithe, nua-
aimseartha agus sábháilte agus rachaidh sí i bhfeidhm ar an bpobal i gcoitinne, rud a chothóidh 
comhtháthú agus cuimsiú sóisialta, ag díriú go háirithe ar an óige agus ar dhaoine faoi 
mhíchumas. 


