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Europejski Rok Kolei 2021
Od 1983 r. UE wybiera co roku szczególny temat, na który przez cały rok uwrażliwia obywateli, zachęcając do
debaty publicznej. 2021 będzie Europejskim Rokiem Kolei. W związku z tym zaplanowano szereg wydarzeń, aby
podkreślić wyzwania i możliwości związane z koleją oraz jej wkład w bardziej ekologiczne środowisko. Podczas
grudniowej sesji plenarnej Parlament ma przeprowadzić głosowanie nad wnioskiem ustawodawczym w tej
sprawie, aby promować kolej jako zrównoważony, innowacyjny i bezpieczny środek transportu.

Kontekst
W grudniu 2019 r. Komisja Europejska przyjęła nową strategię rozwoju – Zielony Ład – aby zareagować na
wyzwania środowiskowe i przeciwdziałać zmianie klimatu. Celem tej strategii jest osiągnięcie neutralności
klimatycznej do 2050 r. oraz stworzenie bardziej zasobooszczędnej gospodarki. Będzie to wymagało
zmniejszenia emisji z transportu o 90 %. Kolej jest przyjaznym dla środowiska środkiem transportu pod
względem emisji CO2 i efektywności energetycznej, a w czasie pandemii koronawirusa odegrała kluczową
rolę w przewozie pasażerów i podstawowych towarów. Jednak z czasem jej udział w przewozach
towarowych zmniejszył się, a w przypadku pasażerów pozostał na niezmienionym poziomie. Celem
Europejskiego Roku Kolei jest zapewnienie sektorowi kolejowemu dodatkowego wsparcia i zwiększenie
jego atrakcyjności.

Wniosek Komisji Europejskiej
4 marca 2020 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący decyzji w sprawie ogłoszenia 2021 Europejskim Rokiem
Kolei, aby promować ten środek transportu oraz zwiększyć jego udział w przewozach pasażerskich i
towarowych. Dzięki specjalnym wydarzeniom, debatom i działaniom promocyjnym Europejski Rok Kolei
ma również podkreślić znaczenie kolei dla spójności, gospodarki i przemysłu UE. Będą one poświęcone
m.in. zagadnieniom związanym z rozwojem regionalnym, konkurencyjnością przemysłu, zrównoważoną
turystyką, zatrudnieniem, innowacyjnością, edukacją, młodzieżą i kulturą, jak również poprawą dostępności
dla osób z niepełnosprawnościami i osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Na Europejski Rok Kolei
przeznaczono szacunkowy budżet w wysokości 8 mln euro, a koordynacją planowanych wydarzeń zajmą
się koordynatorzy krajowi i unijna grupa sterująca. Europejski Rok Kolei zbiegnie się z międzynarodowym
festiwalem sztuki Europalia, którego edycja 2021 będzie poświęcona wpływowi kolei na sztukę oraz jej
wkładowi w przemiany społeczne, gospodarcze i przemysłowe.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
Podczas prezentacji projektu sprawozdania na posiedzeniu parlamentarnej Komisji Transportu i Turystyki
(TRAN) w czerwcu 2020 r. sprawozdawczyni podkreśliła korzyści płynące z Europejskiego Roku Kolei, np.
lepsze wyeksponowanie kolei jako atrakcyjnego i zrównoważonego środka transportu. W sprawozdaniu
przyjętym 12 października 2020 r. komisja poparła Europejski Rok Kolei, uznając, że będzie on okazją do
lepszego informowania pasażerów o przysługujących im prawach i większego wspierania regionalnych
transgranicznych połączeń kolejowych. W sprawozdaniu wezwano do podjęcia działań na rzecz
dokończenia budowy transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Poparto w nim również zalecenia
Komisji Rozwoju Regionalnego mające na celu poprawę dostępności dla osób starszych i grup
defaworyzowanych oraz propagowanie pociągów nocnych. 24 czerwca 2020 r. Rada uzgodniła wspólne
stanowisko w sprawie mandatu negocjacyjnego dotyczącego ww. wniosku. Zwróciła się do Komisji o
rozważenie przeprowadzenia studium wykonalności na temat oznakowania UE służącego promowaniu
towarów przewożonych koleją. Pomimo niepewności budżetowej 12 listopada 2020 r. osiągnięto wstępne
porozumienie, które Komitet Stałych Przedstawicieli Rady zatwierdził 18 listopada, a komisja TRAN – 1
grudnia. Parlament ma głosować nad tym wnioskiem podczas grudniowej sesji plenarnej.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52019DC0640
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https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2020/06/24/european-year-of-rail-2021-council-agrees-its-position-in-support-of-the-initiative/%23
https://www.consilium.europa.eu/media/44674/st09071-en20.pdf
https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2020/11/12/european-year-of-rail-2021-informal-agreement-with-the-european-parliament/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=European+Year+of+Rail+2021+%E2%80%93+informal+agreement+with+the+European+Parliament
https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2020/11/12/european-year-of-rail-2021-informal-agreement-with-the-european-parliament/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=European+Year+of+Rail+2021+%E2%80%93+informal+agreement+with+the+European+Parliament


EPRS Europejski Rok Kolei 2021

Niniejszy dokument został przygotowany z myślą o posłach do Parlamentu Europejskiego i członkach personelu parlamentarnego. Zawiera
informacje, które mogą być pomocne w pracach parlamentarnych. Wyłączną odpowiedzialność za jego treść ponoszą autorzy, a wyrażonych w nim
opinii nie należy traktować jako oficjalnego stanowiska Parlamentu. Powielanie i tłumaczenie dokumentu do celów niekomercyjnych jest
dozwolone, pod warunkiem że podane zostanie źródło, a Parlament Europejski zostanie wcześniej powiadomiony i otrzyma egzemplarz
publikacji.© Unia Europejska, 2020.

eprs@ep.europa.eu http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet) http://www.europarl.europa.eu/thinktank (internet) http://epthinktank.eu (blog)

Sprawozdanie w pierwszym czytaniu: 2020/0035(COD);
Komisja przedmiotowo właściwa: TRAN; Sprawozdawczyni:
Anna Deparnay-Grunenberg (Verts/ALE, Niemcy). Więcej
informacji można znaleźć w notatce „W skrócie” z listopada
2020 r.

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0035(COD)&l=en
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/pl/document.html?reference=EPRS_ATA%282020%29659329
mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank
http://epthinktank.eu/

