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Tárgy: 18. születésnapi európai Interrail-bérlet 

A fiatalok mobilitása alapvető fontosságú az európai hovatartozás érzésének erősítéséhez, a 
társadalmi kohézió fokozásához és az európai gazdaság versenyképességének biztosításához. Ez 
azonban még nem igazán elterjedt, az Erasmus, az Erasmus+ és egyéb programok sikere ellenére 
sem.  

Mindeközben az Európát fenyegető egyik legnagyobb veszély a populizmus és a hamis információk 
terjedése. Ezzel kapcsolatosan a fiatal generációk ellensúlyként alapvető szerepet játszanak, és az 
Európai Uniónak biztosítania kell számukra az eszközöket ahhoz, hogy felfedezhessék, kik a 
szomszédaik és milyen lehetőségeket kínálhatnak más tagállamok minden egyes európai polgár 
számára. 

Az Európai Unió komoly befektetéseket eszközölt a vasúti infrastruktúrába, amelyek egyes 
tagállamokban a teljes beruházások 30%-át teszik ki, és a vasúttal kapcsolatos alapok a 2014–2020-
as időszakra 23,4 milliárd euróról 29.9 milliárd euróra növekednek, melynek nyomán az Interrail 
hálózat a polgárok számára a sikeres európai projektek egyik példája lett. 

Mindezek tükrében fontolóra venné-e a Bizottság, hogy kezdeményezze a „18. születésnapi európai 
Interrail-bérlet” elnevezésű új program elindítását, melynek részeként minden európai (állampolgár 
vagy jogszerűen tartózkodó polgár) 18. életéve betöltésekor ingyenes Interrail-bérletet kapna, és 
megvizsgálja annak lehetőségét, hogy megfelelő finanszírozás biztosítson ahhoz, hogy a lehető 
leghamarabb teljesen működőképessé tegye e programot, szoros együttműködésben a 
vasúttársaságokkal és a tagállamokkal?  

Azon tagállamok esetében, amelyek nem tagjai az Interrail hálózatnak (Észtország, Lettország, 
Litvánia, Ciprus és Málta) a program fedezhetné egyéb közlekedési eszközök – például busz vagy 
komp – költségeit, amelyek segítségével eljuthatnak a hálózathoz tartozó legközelebbi tagállamba. 
Egy ilyen program valamennyi fiatal számára – társadalmi és képzettségi hátterétől függetlenül – 
lehetőséget biztosítana Európa sokszínűségének felfedezésére és népszerűsíthetné az Interraillel való 
utazást mint Európa szén-dioxid-lábnyoma csökkentésének egyik hasznos eszközét. 
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