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Módosítás 1

Határozatra irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az európai zöld megállapodásról 
szóló bizottsági közleményben 
meghatározott célkitűzésekkel 
összhangban át kell alakítani az uniós 
gazdaságot, és újra kell gondolni a 
szakpolitikákat, különösen a közlekedés és 
a mobilitás területén, ami magában foglalja 
a fenntartható és intelligens mobilitásra 
való áttérés felgyorsítását. A közlekedés az 
Unió üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 
egynegyedéért felelős, és ez az arány egyre 
nő. A klímasemlegesség eléréséhez a 
közlekedésből származó kibocsátások 
90 %-os csökkentésére van szükség 2050-
ig. A fenntartható közlekedés 
megvalósítása azt jelenti, hogy a 
felhasználókat kell előtérbe helyezni, és 
jelenlegi mobilitási lehetőségeiknél 
megfizethetőbb, hozzáférhetőbb, 
egészségesebb és tisztább alternatívákat 
kell biztosítani számukra. Az európai zöld 
megállapodás előrevetíti a fenntartható és 

(4) Az európai zöld megállapodásról 
szóló bizottsági közleményben 
meghatározott célkitűzésekkel 
összhangban át kell alakítani az uniós 
gazdaságot, és újra kell gondolni a 
szakpolitikákat, különösen a közlekedés és 
a mobilitás területén, ami magában foglalja 
a fenntartható, intelligens, intermodális, 
interoperábilis és intelligens mobilitásra 
való áttérés felgyorsítását. A közlekedés az 
Unió üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 
egynegyedéért felelős, és ez az arány egyre 
nő. A klímasemlegesség eléréséhez a 
közlekedésből származó kibocsátások 
90%-os csökkentésére van szükség, lehető 
leghamarabb, de legkésőbb 2050-ig. A 
fenntartható, intermodális közlekedés 
megvalósítása azt jelenti, hogy a 
felhasználókat kell előtérbe helyezni, és 
jelenlegi mobilitási lehetőségeiknél 
megfizethetőbb, hozzáférhetőbb, 
egészségesebb, tisztább és 
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intelligens mobilitásra való áttérés 
felgyorsítását e kihívások kezelése 
érdekében. Különösen fontos, hogy a 
jelenleg 75 %-ban a közutakon 
megvalósuló szárazföldi áruszállítás 
jelentős része áthelyeződjön a vasútra és a 
belvízi utakra.

energiahatékonyabb alternatívákat kell 
biztosítani számukra, valamint ösztönözni 
azokat, akik már most is fenntartható 
mobilitási módokat – például gyaloglást, 
kerékpározást és tömegközlekedést – 
választanak. A fenntartható közlekedés 
magas színvonalú munkafeltételeket, és a 
külső költségeket is beépítő árszinteket 
jelent. Az európai zöld megállapodás 
előrevetíti a fenntartható és intelligens 
mobilitásra való áttérés felgyorsítását e 
kihívások kezelése érdekében. Különösen 
fontos, hogy a jelenleg 75%-ban a 
közutakon megvalósuló szárazföldi 
áruszállítás jelentős része áthelyeződjön a 
vasútra és a belvízi utakra. Ezért alapvető 
fontosságú a transzeurópai közlekedési 
hálózat (TEN-T) megvalósításának 
előmozdítása és a szükséges pénzügyi 
források rendelkezésre állásának 
biztosítása.

Módosítás 2

Határozatra irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A Covid19-világjárvány különösen 
súlyos hatással volt a közlekedési 
ágazatra. A vasúti ágazatban példátlanul 
csökkent az utasszám. A működési és 
pénzügyi korlátok ellenére az ágazat 
kulcsfontosságú összeköttetést biztosított 
az emberek, illetve a nélkülözhetetlen és 
veszélyes áruk szállításához egyaránt. Ez 
főként azoknak az alkalmazottaknak 
köszönhetően volt lehetséges, akik 
folytatták munkájukat nehéz, veszélyes és 
bizonytalan körülmények között is annak 
biztosítása érdekében, hogy az orvosi 
készülékek és nélkülözhetetlen áruk 
szállítása továbbra is fennmaradjon.

Módosítás 3

Határozatra irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az Unió peremterületeinek a fő 
közlekedési útvonalakkal való 
összekapcsolása révén a vasúti ágazat 
hozzájárul a társadalmi, gazdasági és 
területi kohézióhoz.

(6) Az Unió peremterületeinek, 
hegyvidéki és nehezen elérhető régióinak 
és területeinek a fő közlekedési 
útvonalakkal való összekapcsolása – 
regionális és helyi szinten egyaránt – a 
hiányzó, határokon átnyúló regionális 
vasúti összeköttetések kialakítása és 
helyreállítása1a, valamint a villamosítás 
elősegítése1b révén a vasúti ágazat 
hozzájárul a társadalmi, gazdasági és 
területi kohézióhoz. Ezenkívül a távoli és 
vidéki területeken gyakran ritkábbak és 
fejletlenebbek a lakosság számára az 
alapvető szolgáltatások nyújtását 
garantáló hálózatok. Az Unió határ menti 
régiói az Unió területének 40%-át teszik 
ki, ahol az Unió lakosságának 
egyharmada él1c, de gyakran 
szembesülnek a vidéki jellegükből és a 
nemzeti hálózatok perifériáján való 
elhelyezkedésükből adódó kétszeresen 
nehéz helyzettel Számos határokon 
átnyúló összeköttetés azonban még mindig 
hiányzik, ami akadályozza a transzeurópai 
közlekedési hálózat teljes 
hatékonyságának elérését. A vasúti 
infrastruktúrába való beruházásoknak 
azokra az összeköttetésekre is kell 
összpontosítaniuk, amelyek hozzájárulnak 
a modális váltással kapcsolatos uniós 
célokhoz, például a kikötőkkel és a 
repülőterekkel kapcsolatos területeken, 
ahol az árut az utak helyett vasúton 
lehetne a belső területeken teríteni, 
amennyiben rendelkezésre áll a megfelelő 
vasúti infrastruktúra. Az interoperabilitás 
megerősítése és a valamennyi közlekedési 
ágazat közötti kiegészítő megközelítés 
előmozdítása alapvető cél, amelyet a 
régiók gazdasági tevékenységének 
javítása, új munkahelyek teremtése és a 
jelenlegi egészségügyi és gazdasági 
válságból való kilábaláshoz való 
hozzájárulás érdekében kell elérni.
________________
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1a A Regionális és Várospolitikai 
Főigazgatóság (DG REGIO) „A 
szárazföldi határrégiókban fennálló jogi 
és közigazgatási akadályok hatásainak 
számszerűsítése” című jelentése (Forrás: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sourc
es/docoffic/2014/boosting_growth/quantif
_effect_borders_obstacles.pdf)
1b A Regionális és Várospolitikai 
Főigazgatóság (DG REGIO) „A 
szárazföldi határrégiókban fennálló jogi 
és közigazgatási akadályok hatásainak 
számszerűsítése” című jelentése (Forrás: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sourc
es/docoffic/2014/boosting_growth/quantif
_effect_borders_obstacles.pdf)
1cA Regionális és Várospolitikai 
Főigazgatóság (DG REGIO) „A 
szárazföldi határrégiókban fennálló jogi 
és közigazgatási akadályok hatásainak 
számszerűsítése” című jelentése (Forrás: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sourc
es/docoffic/2014/boosting_growth/quantif
_effect_borders_obstacles.pdf)

Módosítás 4

Határozatra irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Míg a vasúti személyszállítás 
részaránya az uniós szárazföldi 
közlekedésben csak kismértékben nőtt 
2007 óta, az áruszállítás részaránya 
csökkent. Továbbra is számos akadály áll a 
valódi egységes európai vasúti térség 
megvalósítása előtt, többek között a zaj 
minimalizálásának szükségessége 
tekintetében. Ezen akadályok leküzdése a 
költségek csökkentésével és a gyorsított 
innovációval együtt lehetővé tenné a vasút 
használatában rejlő lehetőségek 
kibontakoztatását. A vasútnak ezért 
további lendületre van szüksége ahhoz, 
hogy vonzóbbá váljon mind az utazók, 

(7) Míg a vasúti személyszállítás 
részaránya az uniós szárazföldi 
közlekedésben csak kismértékben nőtt 
2007 óta, az áruszállítás részaránya 
csökkent. Továbbra is számos akadály áll a 
valódi egységes európai vasúti térség 
megvalósítása előtt, többek között a 
verseny megnyitása, az innováció, az 
interoperabilitás és a digitalizáció 
előmozdítása, a TEN-t és az árufuvarozási 
folyosók véglegesítése, az Európai Vasúti 
Forgalomirányítási Rendszer (ERTMS) 
bevezetésének felgyorsítása – a fedélzeti és 
a pálya menti berendezések tekintetében 
egyaránt –, a zaj minimálisra csökkentése, 
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mind a vállalkozások számára. valamint a logisztikai rendszerek és a 
polgárok életszínvonala közötti jobb 
integráció érdekében. A vasutat gyakran 
elavult üzleti és üzemeltetési gyakorlatok, 
valamint túl sok elöregedő infrastruktúra 
és jármű terheli. Ezen akadályok 
leküzdése a költségek csökkentésével és a 
gyorsított innovációval együtt lehetővé 
tenné a vasút használatában rejlő 
lehetőségek kibontakoztatását a belső piac 
működésének biztosításával, a forgalom 
növekedésével, valamint a már most is 
magas szintű biztonság fenntartásával 
vagy javításával párhuzamosan. A vasúti 
ágazatnak ezért további lendületre van 
szüksége ahhoz, hogy vonzóbbá váljon az 
utazók, a munkavállalók és a 
vállalkozások számára egyaránt.  Ehhez 
megfelelő infrastruktúrával kell 
rendelkeznie, és erős európai 
finanszírozási eszközöknek kell a 
rendelkezésére állnia. Ki kell emelni az 
ERA szerepét az egységes európai vasúti 
térség előtt álló technikai akadályok 
csökkentésében.

Módosítás5

Határozatra irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A vasúti közlekedésnek az európai 
zöld megállapodásról szóló bizottsági 
közleményben meghatározott 
célkitűzésekkel, többek között a 
fenntartható és intelligens mobilitásra 
vonatkozó célokkal összhangban történő 
előmozdítása érdekében a 2021-es évet 
indokolt a vasút európai évévé 
nyilvánítani. 2021 fontos év lesz az uniós 
vasúti politika szempontjából, és ez lesz az 
első olyan teljes év, amikor a negyedik 
vasúti csomag keretében elfogadott 
szabályokat Unió-szerte végrehajtják, 
nevezetesen megnyílik a belföldi 
személyszállítási szolgáltatások piaca, 
valamint csökkennek az Unióban működő 

(8) A vasúti közlekedésnek az európai 
zöld megállapodásról szóló bizottsági 
közleményben meghatározott 
célkitűzésekkel, többek között a 
fenntartható és intelligens mobilitásra 
vonatkozó célokkal összhangban történő 
előmozdítása érdekében a 2021-es évet 
indokolt a vasút európai évévé 
nyilvánítani. 2021 fontos év lesz az uniós 
vasúti politika szempontjából, és ez lesz az 
első olyan teljes év, amikor a negyedik 
vasúti csomag keretében elfogadott 
szabályokat Unió-szerte végrehajtják, 
nevezetesen megnyílik a belföldi 
személyszállítási szolgáltatások piaca, 
valamint csökkennek az Unióban működő 
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vasúttársaságok költségei és adminisztratív 
terhei. Amint azt a #DiscoverEU 
kezdeményezés népszerűsége is mutatja, 
számos tagállamban egyre nagyobb a 
lakossági érdeklődés a vasutak iránt, 
ideértve az éjszakai vonatokat is. Ezen 
túlmenően az „Europalia” nemzetközi 
művészeti fesztivál témája 2021-ben a 
vasút művészetekre gyakorolt hatása lesz, 
és hangsúlyozni fogja a vasút által a 
társadalmi, gazdasági és ipari változások 
előmozdításában betöltött komoly szerepet,

vasúttársaságok költségei és adminisztratív 
terhei. Különös figyelmet kell fordítani a 
negyedik vasúti csomag helyes 
végrehajtására és az ERA új szerepére is. 
A vasút európai évének egy, az egységes 
európai vasúti térség elérését célzó 
általánosabb vasúti stratégia 
kiindulópontját kell jeleznie. Amint azt a 
#DiscoverEU kezdeményezés 
népszerűsége is mutatja, számos 
tagállamban egyre nagyobb a lakossági 
érdeklődés a vasutak iránt, ideértve az 
éjszakai vonatokat is. A vasutaknak 
kiemelt szerepet kell játszaniuk a 
gördülékeny, „háztól házig” történő 
utazási megoldások biztosításában egyéb 
módokkal – többek között aktív utazással 
– kombinálva. Ezen túlmenően az 
„Europalia” nemzetközi művészeti 
fesztivál témája 2021-ben a vasút 
művészetekre gyakorolt hatása lesz, és 
hangsúlyozni fogja a vasút által a 
társadalmi, gazdasági, ipari és ökológiai 
változások előmozdításában betöltött 
komoly szerepet.

Módosítás 6

Határozatra irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Az áruszállítás túlnyomó többsége 
elővárosokban vagy kisvárosokban indul 
vagy végződik. A lakosság 70%-a él ott, és 
az Unió GDP-jének 85%-a ezeken a 
területeken keletkezik. Hasonlóképpen, az 
utasok 80–90%-át az ingázók teszik ki. Ez 
azt jelenti, hogy a városi agglomerációk 
jelentős mértékben hozzájárulnak a vasúti 
személyszállítás összteljesítményéhez. 
Ezért a kihasználatlan külvárosi és 
regionális vonalakat az alacsony 
ökológiai hatással járó intelligens városi 
mobilitás, valamint a jobb társadalmi és 
gazdasági kohézió ösztönzése érdekében 
korszerűsíteni kell és fel kell újítani. A 
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vasúti infrastruktúrába történő 
beruházásokhoz jelentős forrásokra és 
megnövelt társfinanszírozási arányokra 
van szükség, amelyek döntő fontosságúak 
a vasút modális versenyképessége 
szempontjából. A vasúti infrastruktúrába 
való beruházás meghatározó a vasút 
modális versenyképessége szempontjából. 
Amennyiben az európai összeköttetést 
biztosító mechanizmusból származó 
finanszírozások 80%-át a vasút felé 
irányítják, az is a tagállamokra hárul, 
hogy ambiciózus beruházási politikákat 
folytassanak a modális váltás 
előmozdítása érdekében. Az egységes 
európai vasúti térség hatékonyságának 
maximalizálása érdekében ezeknek a 
beruházásoknak egy vasúti összeköttetési 
mutatón kell alapulniuk. A motivált 
személyzet szerepét nem szabad 
alábecsülni, amely a gördülékeny 
működés garanciáját jelenti. A vasúti 
ágazatnak azonban nehézséget okoz az új 
alkalmazottak toborzása. A teljes 
potenciáljának kiaknázásához 
diverzifikálnia kell munkaerejét, és 
különösen nőket és fiatal 
munkavállalókat kell magához vonzania. 
Ezt a perspektívát minden intézményi 
szinten elő kell mozdítani.

Módosítás 7

Határozatra irányuló javaslat
8 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8b) A vasút vonzerejének fokozása azt 
követeli meg, hogy a szolgáltatások 
felhasználó-központúak és szervezettek 
legyenek és olyan módon legyenek 
tervezve, hogy jó értéket képviseljenek, 
stabilan megbízhatóak legyenek, valamint 
kitűnő minőségű szolgáltatást nyújtsanak. 
E szolgáltatások árát versenyképesen, a 
forráshatékonyságot tükrözve kell 
meghatározni.
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Módosítás 8

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) előmozdítja a vasút mint 
fenntartható, innovatív és biztonságos 
közlekedési mód használatát, különösen 
azáltal, hogy kiemeli a vasút mint az Unió 
klímasemlegességi célkitűzésének 2050-ig 
történő elérését elősegítő tényező 
meghatározó szerepét, valamint hogy 
megszólítja a szélesebb nyilvánosságot, 
különösen a fiatalokat;

a) előmozdítja a vasutat mint a 
fenntartható, innovatív, intermodális, 
biztonságos és megfizethető közlekedés 
gerincét, valamint mint egy olyan 
hatékony logisztikai hálózatot, amely még 
váratlan válságok idején is képes 
garantálni az alapvető szolgáltatásokat;

Módosítás 9

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) előmozdítja a vasútnak az uniós 
klímasemlegességi célkitűzések lehető 
leghamarabbi, legkésőbb 2050-ig történő 
elérésében játszott szerepét, többek között 
a fogyatékossággal élő és a csökkent 
mozgásképességű személyek, illetve a 
fiatalok számára;

Módosítás 10

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a b és a c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) a vasút megerősítése, többek között a 
pályahálózat-működtetők közötti, 
határokon átnyúló együttműködés javítása 
révén, a határokon átnyúló vasúti 
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összeköttetés javítása érdekében, beleértve 
a határokon átnyúló chartervonatokat is; 
ac) kidolgozza a modális váltást és az 
idegenforgalmi politikában olyan 
hálózatként kommunikálja, amely képes 
összekapcsolni a vidéki térségeket, 
továbbá fel tudja lendíteni és fel tudja 
hívni a közvélemény figyelmét az európai 
fenntartható turizmusra;

Módosítás 11

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) kiemeli a vasút európai, határokon 
átnyúló dimenzióját, amely közelebb hozza 
egymáshoz a polgárokat, lehetővé teszi 
számukra, hogy felfedezzék az Unió 
sokféleségét, előmozdítja a kohéziót és 
hozzájárul az Unió belső piacának 
integrációjához;

b) kiemeli a vasút európai, határokon 
átnyúló dimenzióját, amely közelebb hozza 
egymáshoz a polgárokat, lehetővé teszi 
számukra, hogy felfedezzék az Unió 
sokféleségét, előmozdítja a társadalmi-
gazdasági és területi kohéziót és 
hozzájárul az Unió belső piacának 
integrációjához, előmozdítva a TEN-T 
törzshálózat végrehajtását, felszámolva a 
szűk keresztmetszeteket különösen a 
határokon átnyúló területeken, és ezáltal 
interoperábilisabbá téve a közlekedést a 
személyekre és árukra vonatkozó integrált 
megoldások felkínálása révén; ezért 
hangsúlyozza, hogy a nemzeti 
hálózatokból álló uniós vasúti mozaikot 
egy valóban európai hálózattá kell 
átalakítani, különösen az egész EU-ra 
kiterjedő, határokon átnyúló regionális 
vasúti összeköttetés támogatása révén;

Módosítás 12

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) fokozza a vasút hozzájárulását az c) fokozza a vasút hozzájárulását az 
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uniós gazdasághoz, iparhoz és 
társadalomhoz, különös tekintettel a 
regionális fejlesztéssel, az ipari 
versenyképességgel, a fenntartható 
turizmussal, az innovációval, a 
foglalkoztatással, az oktatással, az 
ifjúsággal és a kultúrával, valamint az 
akadálymentesítéssel kapcsolatos 
szempontok figyelembevétele révén;

uniós gazdasághoz, kereskedelemhez, 
iparhoz és társadalomhoz, különös 
tekintettel a regionális és helyi 
fejlesztéssel, a fenntartható turizmussal, a 
vonzó karrierlehetőségekkel, az oktatással, 
az ifjúsággal és a kultúrával, valamint az 
idősek és a fogyatékossággal élő és 
csökkent mozgásképességű személyek 
hozzáférésének javításával kapcsolatos 
szempontok figyelembevétele révén;

Módosítás 13

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) erőteljesen támogatja a vasúti 
kutatást és innovációt, különösen a 
Shift2Rail és jogutódjai révén, különös 
tekintettel az európai vasúti hálózat 
kapacitásának növelésére, a vasúti 
szolgáltatások minőségének javítására és 
a dekarbonizációra;

Módosítás 14

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) kiemeli az Unió helyzetét, amelyet 
globális ipari versenyképességi 
klaszterként tölt be, innovatív 
zászlóshajókkal és exportőrökkel;

Módosítás 15

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c c pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cc) megkönnyíti az adatok új belépőkkel 
és harmadik fél forgalmazókkal való 
megosztását.

Módosítás 16

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) megerősíti a vasúti közlekedést az 
agglomerációban és az elővárosokban a 
helytakarékos, környezet- és polgárbarát, 
a háztól házig történő közlekedés 
elősegítése érdekében, többek között egy 
könnyen érthető és következetesen 
végrehajtott utasjogi rendszer révén a 
szolgáltatások minőségének javítása, 
valamint a társadalmi és gazdasági 
befogadás ösztönzése érdekében;

Módosítás 17

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) mobilizálja a vasút szerepét a 
kollektív európai tudatban, különösen 
kulturális és történelmi vonatkozásokban, 
emlékeztetve a vasútnak az európai jólét 
megteremtésében és a 21. század 
élvonalbeli technológiái által jelentett 
ipari forradalmakban betöltött szerepére; 
és hangsúlyozza, hogy a vonatok, a 
vasútállomások és a vasúti infrastruktúra 
Európa kulturális örökségéhez tartoznak, 
és megérdemlik, hogy a múzeumokkal és 
egyéb kulturális helyszínekkel és 
eseményekkel karöltve népszerűsítsék és 
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ünnepeljék ezeket;

Módosítás 18

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

dc) előmozdítja a meglévő uniós 
éjszakai vasúthálózatot, és ösztönzi azokat 
a kezdeményezéseket, amelyek keretében a 
határokon átnyúló éjszakai vonatokat az 
Unió vizuális identitásának 
előmozdítására használják fel;

Módosítás 19

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

dd) növeli a vasutas szakma vonzerejét, 
többek között a szolgáltatás tisztességes 
feltételeinek és a munkavállalók 
visszaélésekkel szembeni védelmének 
ösztönzése révén.

Módosítás 20

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) kezdeményezések és rendezvények 
párbeszéd előmozdítására, a tudatosság 
növelésére és a polgárok, a vállalkozások 
és a hatóságok arra irányuló 
szerepvállalásának elősegítésére, hogy az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem 

a) kezdeményezések és rendezvények 
párbeszéd előmozdítására, pozitív kép 
kialakítására, a tudatosság növelésére és a 
polgárok, a vállalkozások és a hatóságok 
arra irányuló szerepvállalásának 
elősegítésére, helyreállítsák a vasútba 



PE661.527/ 13

HU

eszközeként több embert és árut vonzzanak 
a vasút felé, többféle csatornán és eszközön 
keresztül, ideértve a tagállamokban 
megrendezett eseményeket is;

vetett bizalmat, az éghajlatváltozás elleni 
küzdelem eszközeként több embert és árut 
vonzzanak a vasút felé, többféle csatornán 
és eszközön keresztül, ideértve a 
tagállamokban nemzeti, regionális és helyi 
szinten megrendezett eseményeket is, 
kiemelve egyúttal a vasút mint 
intermodális utazási lehetőség biztonságát 
és kényelmét;

Módosítás 21

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) kezdeményezések, amelyek 
hangsúlyozzák, hogy a vasút a háztól 
házig történő közlekedés szerves részét 
képezi, hangsúlyozva az intermodális 
integráltság és a más közlekedési 
módokkal – többek között a földrajzilag 
kívül eső területekkel és szigetekkel – való 
összekapcsolhatóság szükségességét;

Módosítás 22

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) tagállami kezdeményezések, 
amelyek ösztönzik a köz- és a 
magánszektorban a vasúttal történő üzleti 
utazást és ingázást;

Módosítás 23

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a c pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ac) az átszállójegyek és a digitális 
multimodális jegyek kidolgozása 
érdekében kezdeményezések a 
technológiai innováció támogatására;

Módosítás 24

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ad) kezdeményezések a terminálokkal és 
a járművekkel kapcsolatos beruházások 
előmozdítására, ami olyan optimalizált 
modális váltás lehetősége, amely 
hozzájárul a teherszállítás 
dekarbonizációjához és az intelligens és 
fenntartható mobilitás fejlesztéséhez;

Módosítás 25

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ae) a vasúti szolgáltatások egyetemes 
dimenzióját jelző kezdeményezések, 
biztosítva a területi hozzáférhetőséget és a 
hozzáférhetőség egyéb szempontjait 
(várakozási idő, a hozzáférési pontok 
sűrűsége, a csökkent mozgásképességű és 
idős utasok számára biztosított hozzáférés 
stb.);

Módosítás 26

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a f pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

af) a Bizottságnak meg kell vizsgálnia 
egy olyan vasúti összeköttetési mutató 
létrehozásának lehetőségét, amelynek 
célja a kínálat következetességének, 
minőségének és sokszínűségének, 
valamint a hozzáférhetőség és a hálózat 
integrációját mérő intermodális 
lehetőségek osztályozása. Ennek a 
mutatónak az a célja, hogy azonosítsa 
azokat a területeket, ahol különösen 
szükség van a vasúti ágazatba történő 
beruházásokra.

Módosítás 27

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) tájékoztatás, kiállítások, inspiráció, 
ismeretterjesztő és figyelemfelkeltő 
kampányok, amelyek előmozdítják az 
utasok, a fogyasztók és a vállalkozások 
magatartásának megváltoztatását, és 
ösztönzik a lakosság aktív hozzájárulását a 
fenntarthatóbb közlekedéssel kapcsolatos 
célkitűzések eléréséhez;

b) tájékoztató, ismeretterjesztő és 
figyelemfelkeltő kampányok, valamint 
kiállítások és információs vonatok, 
amelyek előmozdítják az utasok, a 
fogyasztók és a vállalkozások 
magatartásának megváltoztatását, és 
ösztönzik a lakosság aktív hozzájárulását a 
fenntarthatóbb közlekedéssel kapcsolatos 
célkitűzések eléréséhez;

Módosítás 28

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a tapasztalatok és bevált gyakorlatok 
összegyűjtése a közlekedési módok közötti 
egyenlő versenyfeltételek megteremtése és 
végső soron a társadalomra háruló 
költségek csökkentése érdekében;
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Módosítás 29

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eb) a regionális infrastruktúra 
bővítésének támogatása, különösen az 
árufuvarozás fő folyosókon kívüli 
előmozdításával;

Módosítás 30

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – e c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ec) kezdeményezések a hálózatok 
optimalizálására és a jobb digitalizációra 
– különösen a viteldíjakkal és a 
menetrendekkel kapcsolatos valós idejű 
tájékoztatásra – vonatkozó lehetőségek 
azonosítására, hogy a vasúttal utazók 
összehasonlíthassák a független harmadik 
fél szolgáltatókkal kapcsolatos 
információkat és hozzáférjenek azokhoz;

Módosítás 31

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – e d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ed) az utasok jogainak érvényesítésére 
vonatkozó információk jobb terjesztésére 
irányuló tevékenységek, beleértve az 
utasok rendelkezésére álló információk 
javítására irányuló kezdeményezéseket, 
valamint a 2009. január 14-i 80/2009/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 



PE661.527/ 17

HU

végrehajtását annak érdekében, hogy 
valamennyi közlekedési módra 
vonatkozóan összehasonlítható adatok 
álljanak rendelkezésre;

Módosítás 32

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – e e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ee) kezdeményezések a modális váltás 
előmozdítására az idegenforgalomban a 
vasúti ágazat, az európai kulturális 
ágazat, valamint az idegenforgalmi ágazat 
nemzeti és európai képviselőinek közös 
támogatásával, olyan hálózatként, amely 
képes összekapcsolni az összes nemzeti, 
regionális és vidéki területet, és amely 
fokozni és fel tudja kelteni a közvélemény 
érdeklődését az európai fenntartható 
turizmus iránt;

Módosítás 33

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – e f pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ef) az eseményeket és partnerségeket 
tartalmazó mellékletben meghatározott 
tevékenységek, partnerségek és események 
megvalósítása;

Módosítás 34

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – e g pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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eg) kezdeményezések annak 
biztosítására, hogy a Covid19-járványra 
adott reagálásként a válságból való 
kilábalásra irányuló erőfeszítésekre 
elkülönített uniós forrásokat az európai 
vasúti infrastruktúra jelentős bővítésére és 
fejlesztésére használják fel, valamint hogy 
a tagállamok a háztól házig tartó 
mobilitás javítása érdekében teljes körűen 
építsék ki az Európai Vasúti 
Forgalomirányítási Rendszert (ERTMS) 
mind a vasúti járművek fedélzete, mind az 
infrastruktúra tekintetében, fokozzák a 
zajvédelmet és erősítsék a 
szárnyvonalakat.

Módosítás 35

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai évben való részvétel nemzeti 
szintű megszervezése a tagállamok 
felelősségi körébe tartozik. A tagállamok 
ebből a célból nemzeti koordinátorokat 
jelölnek ki. A nemzeti koordinátoroknak 
biztosítaniuk kell a releváns tevékenységek 
nemzeti szintű koordinálását.

Az európai évben való részvétel nemzeti 
szintű megszervezése a tagállamok 
felelősségi körébe tartozik. A tagállamok 
ebből a célból nemzeti koordinátort 
jelölnek ki, akinek megfelelő pénzügyi és 
emberi erőforrásokat biztosítanak 
feladatai ellátásához. A nemzeti 
koordinátoroknak biztosítaniuk kell a 
releváns tevékenységek nemzeti szintű 
koordinálását, és kapcsolatban kell 
lenniük az uniós szintű koordinációval. A 
nemzeti koordinátorokat az európai 
vasútfejlesztés iránti bizonyított 
elkötelezettségük alapján kell kiválasztani.

Módosítás 36

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok – politikai berendezkedésük 
és a hatáskörmegosztás 
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figyelembevételével – jelölik ki a 
megfelelő koordinátorokat.

Módosítás 37

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság rendszeresen összehívja az 
érdekelt feleket és a vasúti közlekedés 
területén tevékeny szervezetek vagy 
testületek – köztük a meglévő 
transznacionális hálózatok és az érintett 
nem kormányzati szervezetek, valamint 
ifjúsági szervezetek és közösségek – 
képviselőit, hogy segítsék a Bizottságot az 
európai év uniós szintű végrehajtásában.

A Bizottság rendszeresen összehívja az 
érdekelt feleket és a vasúti közlekedés 
területén tevékeny szervezetek vagy 
testületek – köztük a meglévő 
transznacionális hálózatok, az érintett nem 
kormányzati szervezetek, az egyetemek és 
technológiai központok, valamint ifjúsági 
szervezetek, a fogyatékossággal élő és a 
csökkent mozgásképességű személyeket 
képviselő szervezetek és közösségek – 
képviselőit, hogy segítsék a Bizottságot az 
európai év uniós szintű végrehajtásában A 
Bizottság ugyanezeket az üléseket 
használja fel a vasútpolitikáról, az 
akadályokról, a dekarbonizációs 
potenciálról, valamint a társadalmi és 
környezeti szempontból fenntartható 
mobilitási politikáról szóló páneurópai 
vita előmozdítására azzal a céllal, hogy a 
jövőbeli jogalkotási elképzeléseket ezekre 
az információkra alapozza.

Módosítás 38

Határozatra irányuló javaslat
6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. cikk
Költségvetés

Az e határozat végrehajtására 
rendelkezésre álló pénzügyi keretösszeg a 
2020. január 1. és 2022. december 31. 
közötti időszakra 16 millió EUR. Az éves 
előirányzatokat a többéves pénzügyi keret 
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erejéig az Európai Parlament és a Tanács 
hagyja jóvá.

Módosítás 39

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Melléklet
Rendezvények és partnerségek

A partnerségek az állampolgárokat célzó 
rendezvények révén a vasút európai évét 
megvalósító sokféle tevékenységet 
támogatnak. Ez a melléklet a vasút 
európai éve során megvalósítandó 
események nem kimerő felsorolását 
tartalmazza, amelyeket hatókörük szerint 
különböző partnerségek támogatak.
Az európai év során – amennyire a 
körülmények engedik – a következő 
partnerségeket, eseményeket vagy 
tevékenységeket kell megszervezni:
– filmfesztiválokkal való partnerségek 
Európa-szerte annak érdekében, hogy a 
filmgyártásban kiemelt figyelmet 
szenteljenek a vasútnak; együttműködés 
az európai vasúti múzeumokkal és 
meglévő kulturális eseményekkel, például 
filmfesztiválokkal és képzőművészeti 
kiállításokkal
– az Európai Unió Vasúti 
Ügynökségével kialakított partnerség, 
melynek célja, hogy kiemelje:
i. az ágazat európai teljesítményét;
ii. az ágazat szereplőinek, nevezetesen 
a vasutasok szaktudását;
iii. a vasútnak a biztonság és 
környezetvédelem szempontjából 
megnyilvánuló előnyeit; továbbá
iv. a középiskolások, egyetemisták és 
szakmunkástanulók karrierlehetőségeit;
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– a vasúti múzeumok mobilizációja az 
európai év üzenetének továbbítására;
– mobil kiállítási vonatok az Unióban, 
hogy tájékoztassák a nyilvánosságot az 
európai év célkitűzéseiről, és felhívják a 
figyelmet az üzenete vonzerejére;
– „Interrail” jegyek biztosítása a 
fiatalok számára, többek között az 
Erasmus programok vagy versenyek 
keretében az európai év hatókörének 
kiterjesztése érdekében;
– az állomásokban, mint művészeti 
helyszínekben, városi találkozóhelyekben 
és gazdasági, kulturális és polgári 
csomópontokban rejlő lehetőségek 
kiaknázása.


