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_____________________________________________________________

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) atsižvelgiant į Komisijos komunikate 
dėl Europos žaliojo kurso nustatytus 
tikslus, reikia pertvarkyti Sąjungos 
ekonomiką ir persvarstyti politiką, visų 
pirma transporto ir judumo srityje, o tai 
reiškia spartesnį perėjimą prie darnaus ir 
išmanaus judumo. Transporto sektoriuje 
susidaro ketvirtadalis viso Sąjungos 
išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekio, ir ši dalis vis dar didėja. Siekiant 
neutralizuoti poveikį klimatui, transporto 
sektoriuje išmetamų teršalų kiekį iki 
2050 m. reikia sumažinti 90 %. Transporto 
darnumui užtikrinti pirmenybė turi būti 
teikiama naudotojams, be to, jiems reikia 
užtikrinti įperkamesnes, prieinamesnes, 
sveikesnes ir švaresnes alternatyvas jų 
dabartiniams judumo įpročiams. Europos 
žaliojo kurso tikslas – paspartinti perėjimą 
prie darnaus ir išmanaus judumo, kad būtų 
sprendžiamos šios problemos. Visų pirma, 
didelė dalis iš 75 % šiuo metu keliais 

(4) atsižvelgiant į Komisijos komunikate 
dėl Europos žaliojo kurso nustatytus 
tikslus, reikia pertvarkyti Sąjungos 
ekonomiką ir persvarstyti politiką, visų 
pirma transporto ir judumo srityje, o tai 
reiškia spartesnį perėjimą prie darnaus, 
išmanaus, įvairiarūšio, sąveikaus ir 
susieto judumo. Transporto sektoriuje 
susidaro ketvirtadalis viso Sąjungos 
išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekio, ir ši dalis vis dar didėja. Siekiant 
neutralizuoti poveikį klimatui, transporto 
sektoriuje išmetamų teršalų kiekį kaip 
įmanoma anksčiau ir ne vėliau kaip iki 
2050 m. reikia sumažinti 90 %. 
Įvairiarūšio transporto darnumui užtikrinti 
pirmenybė turi būti teikiama naudotojams, 
be to, jiems reikia užtikrinti įperkamesnes, 
prieinamesnes, sveikesnes, švaresnes ir 
efektyviau energiją vartojančias 
alternatyvas jų dabartiniams judumo 
įpročiams, skatinant tuos, kurie jau 
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vežamų sausumos krovinių turėtų būti 
perkelta vežti geležinkeliais ir vidaus 
vandenų keliais;

naudojasi tvariomis transporto rūšimis, 
tokiomis kaip vaikščiojimas pėsčiomis, 
važiavimas dviračiu ir viešasis 
transportas. Tvarus transportas reiškia 
aukštus darbo sąlygų standartus; tai taip 
pat reiškia kainas, kurios apima išorės 
sąnaudas. Europos žaliojo kurso tikslas – 
paspartinti perėjimą prie darnaus ir 
išmanaus judumo, kad būtų sprendžiamos 
šios problemos. Visų pirma, didelė dalis iš 
75 % šiuo metu keliais vežamų sausumos 
krovinių turėtų būti perkelta vežti 
geležinkeliais ir vidaus vandenų keliais. 
Todėl itin svarbu daryti pažangą kuriant 
transeuropinį transporto tinklą (TEN-T) 
ir užtikrinti, kad būtų skirti tam reikalingi 
finansiniai ištekliai;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) COVID-19 pandemija ypač sunkiai 
paveikė transporto sektorių. Geležinkelių 
sektorius patyrė precedento neturėjusį 
keleivių skaičiaus mažėjimą. Nepaisant 
veiklos apribojimų ir finansinių 
suvaržymų, sektorius išsaugojo 
svarbiausias jungtis tiek žmonių, tiek 
būtiniausių ir pavojingų prekių 
gabenimui. Tai buvo įmanoma padaryti 
daugiausia dėka darbuotojų, kurie ir 
toliau dirbo sunkiomis, pavojingomis ir 
neapibrėžtomis sąlygomis, norėdami 
užtikrinti, kad medicinos reikmenys ir 
būtiniausios prekės būtų gabenami visoje 
Europoje;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) sujungdamas pagrindinius Sąjungos (6) sujungdamas pagrindinius Sąjungos 
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transporto maršrutus su periferiniais 
regionais ir teritorijomis, geležinkelių 
sektorius prisideda prie socialinės, 
ekonominės ir teritorinės sanglaudos;

transporto maršrutus su periferiniais, 
kalnuotais ir sunkiai pasiekiamais 
regionais ir teritorijomis, taip pat 
regioniniu ir vietos lygmenimis, 
sukurdamas bei atkurdamas trūkstamas 
regionines tarpvalstybines geležinkelio 
jungtis1a ir plėsdamas elektrifikaciją1b, 
geležinkelių sektorius prisideda prie 
socialinės, ekonominės ir teritorinės 
sanglaudos. Be to, atokiose ir kaimo 
vietovėse dažnai yra mažiau tinklų, 
kuriais užtikrinamas pagrindinių 
paslaugų teikimas gyventojams, ir jie yra 
menkiau išvystyti. Visos Sąjungos 
pasienio regionai sudaro 40 % Sąjungos 
teritorijos, ir juose gyvena trečdalis jos 
gyventojų1c, tačiau juose dažnai 
susiduriama su dvigubai sudėtingesne 
padėtimi, kadangi tai būna ir kaimo 
vietovės, ir nacionalinių tinklų pakraščiai. 
Tačiau vis dar trūksta kelių 
tarpvalstybinių jungčių, o tai trukdo 
pasiekti visišką transeuropinio transporto 
tinklo veiksmingumą. Investicijos į 
geležinkelių infrastruktūrą turėtų būti 
nukreiptos ir į tas jungtis, kurios prisideda 
prie Sąjungos tikslų, susijusių su 
transporto rūšių pakeitimu, pavyzdžiui, 
uostų ar oro uostų teritorijose, kur 
krovinius galima paskirstyti viduje 
geležinkeliu, o ne keliais, jei yra tinkama 
geležinkelių infrastruktūra. Sąveikumo 
stiprinimas ir papildomumu grindžiamo 
požiūrio skatinimas visuose transporto 
sektoriuose yra esminis siektinas tikslas 
norint pagerinti ekonominę veiklą 
regionuose, sukurti naujų darbo vietų ir 
padėti atsigauti po dabartinės sveikatos ir 
ekonomikos krizės;
________________
1a REGIO GD ataskaita „Teisinių ir 
administracinių pasienio kliūčių poveikio 
regionuose prie sausumos sienų 
kiekybinis nustatymas“ (šaltinis: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sourc
es/docoffic/2014/boosting_growth/quantif
_effect_borders_obstacles.pdf)
1b REGIO GD ataskaita „Teisinių ir 
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administracinių pasienio kliūčių poveikio 
regionuose prie sausumos sienų 
kiekybinis nustatymas“ (šaltinis: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sourc
es/docoffic/2014/boosting_growth/quantif
_effect_borders_obstacles.pdf)
1c REGIO GD ataskaita „Teisinių ir 
administracinių pasienio kliūčių poveikio 
regionuose prie sausumos sienų 
kiekybinis nustatymas“ (šaltinis: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sourc
es/docoffic/2014/boosting_growth/quantif
_effect_borders_obstacles.pdf)

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) nors keleivių vežimui geležinkeliais 
tenkanti Sąjungos sausumos transporto 
sektoriaus dalis nuo 2007 m. padidėjo tik 
nedaug, krovinių vežimui tenkanti dalis 
sumažėjo. Išlieka nemažai kliūčių sukurti 
tikrą bendrą Europos geležinkelių erdvę, be 
kita ko, susijusių su poreikiu kuo labiau 
mažinti triukšmą. Pašalinus šias kliūtis, 
sumažinus išlaidas ir ėmus sparčiau diegti 
inovacijas bus galima išnaudoti visą 
geležinkelių potencialą. Todėl geležinkelių 
transportą reikia dar labiau plėtoti, 
siekiant užtikrinti, kad jis būtų 
patrauklesnis keliautojams ir įmonėms;

(7) nors keleivių vežimui geležinkeliais 
tenkanti Sąjungos sausumos transporto 
sektoriaus dalis nuo 2007 m. padidėjo tik 
nedaug, krovinių vežimui tenkanti dalis 
sumažėjo. Išlieka nemažai kliūčių sukurti 
tikrą bendrą Europos geležinkelių erdvę, be 
kita ko, susijusių su poreikiu atverti 
konkurencijai, skatinti inovacijas, 
sąveikumą ir skaitmeninimą, užbaigti 
kurti TEN-T tinklą ir krovinių vežimo 
koridorius, paspartinti Europos mastu 
diegiamų modernių traukinių valdymo 
sistemų (ERTMS), skirtų tiek traukinių, 
tiek geležinkelio vėžių įrangai, 
įgyvendinimą, internalizuoti išorės 
sąnaudas, kuo labiau sumažinti triukšmą 
ir skatinti geresnę logistinių sistemų ir 
piliečių gyvenimo kokybės integraciją. 
Geležinkelių eismui dažnai trukdo 
pasenusi verslo ir veiklos praktika ir 
pernelyg daug senstančios infrastruktūros 
ir riedmenų. Pašalinus šias kliūtis, 
sumažinus išlaidas ir ėmus sparčiau diegti 
inovacijas bus galima išnaudoti visą 
geležinkelių potencialą, kartu užtikrinant 
vidaus rinkos veikimą, didinant eismo 
intensyvumą ir išlaikant arba gerinant jau 
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dabar aukštą saugos lygį. Todėl 
geležinkelių sektorių reikia dar labiau 
plėtoti, kad jis kad taptų patrauklesnis 
keliautojams, darbuotojams ir įmonėms. 
Kad tai įvyktų, jis turi turėti tinkamą 
infrastruktūrą ir pasinaudoti tvirtomis ES 
finansavimo priemonėmis. Reikia pabrėžti 
ESGA vaidmenį mažinant technines 
kliūtis bendroje Europos geležinkelių 
erdvėje;

Pakeitimas5

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) siekiant populiarinti geležinkelių 
transportą, atsižvelgiant į Komisijos 
komunikate dėl Europos žaliojo kurso 
nustatytus tikslus, be kita ko, susijusius su 
darniu ir išmaniu judumu, 2021-ieji turėtų 
būti paskelbti Europos geležinkelių metais. 
2021-ieji bus svarbūs metai Sąjungos 
geležinkelių transporto politikai, nes tai 
bus pirmieji ištisi metai, kuriais pagal 4-ąjį 
geležinkelių dokumentų rinkinį priimtos 
taisyklės, visų pirma keleivių vežimo 
valstybės viduje paslaugų rinkos atvėrimo 
ir visoje Sąjungoje veikiančių geležinkelio 
įmonių išlaidų ir administracinės naštos 
mažinimo taisyklės, bus įgyvendinamos 
visoje ES. Kai kuriose valstybėse narėse 
didėja visuomenės susidomėjimas 
geležinkeliais, taip pat ir naktiniais 
traukiniais, kaip, be kita ko, rodo 
iniciatyvos „#DiscoverEU“ populiarumas. 
Be to, tarptautinis meno festivalis 
„Europalia“ kaip savo 2021 m. temą 
pasirinko geležinkelių įtaką menui ir sieks 
atkreipti dėmesį į svarbų geležinkelių 
vaidmenį skatinant socialines, ekonomines 
ir pramonines permainas.

(8) siekiant populiarinti geležinkelių 
transportą, atsižvelgiant į Komisijos 
komunikate dėl Europos žaliojo kurso 
nustatytus tikslus, be kita ko, susijusius su 
darniu ir išmaniu judumu, 2021-ieji turėtų 
būti paskelbti Europos geležinkelių metais. 
2021-ieji bus svarbūs metai Sąjungos 
geležinkelių transporto politikai, nes tai 
bus pirmieji ištisi metai, kuriais pagal 4-ąjį 
geležinkelių dokumentų rinkinį priimtos 
taisyklės, visų pirma keleivių vežimo 
valstybės viduje paslaugų rinkos atvėrimo 
ir visoje Sąjungoje veikiančių geležinkelio 
įmonių išlaidų ir administracinės naštos 
mažinimo taisyklės, bus įgyvendinamos 
visoje ES. Ypatingą svarbą taip pat reikia 
teikti teisingam 4-ojo geležinkelių 
dokumentų rinkinio įgyvendinimui ir 
naujam ESGA vaidmeniui. Šie Europos 
geležinkelių metai turėtų būti bendresnio 
pobūdžio geležinkelių strategijos, kuria 
siekiama baigti kurti bendrą Europos 
geležinkelių erdvę, atspirties taškas. Kai 
kuriose valstybėse narėse didėja 
visuomenės susidomėjimas geležinkeliais, 
taip pat ir naktiniais traukiniais, kaip, be 
kita ko, rodo iniciatyvos „#DiscoverEU“ 
populiarumas. Geležinkelis kartu su 
kitomis transporto rūšimis turėtų būti 
neatsiejamas teikiant sklandžius „nuo 
durų iki durų“ sprendimus, įskaitant 
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keliavimą aktyviai judant. Be to, 
tarptautinis meno festivalis „Europalia“ 
kaip savo 2021 m. temą pasirinko 
geležinkelių įtaką menui ir sieks atkreipti 
dėmesį į svarbų geležinkelių vaidmenį 
skatinant socialines, ekonomines, 
pramonines ir ekologines permainas;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) absoliuti dauguma krovinių 
transporto judėti pradeda arba baigia 
miestuose ir priemiesčiuose. Juose gyvena 
70 % gyventojų ir sukuriama 85 % ES 
BVP. Be to, į darbą važinėjantys asmenys 
sudaro 80–90 % visų keleivių. Tai reiškia, 
kad miestų aglomeracijos reikšmingai 
prisideda prie bendrų keleivinio 
geležinkelių transporto veiklos rezultatų. 
Todėl reikia modernizuoti ir renovuoti 
nepakankamai naudojamas priemiestines 
ir regionines linijas, kad būtų skatinamas 
nedidelį poveikį aplinkai darantis 
pažangus judumas mieste ir geresnė 
socialinė bei ekonominė sanglauda. 
Investicijoms į geležinkelių infrastruktūrą 
reikalingos didelės lėšos ir didesnė bendro 
ES finansavimo dalis, jos yra nepaprastai 
svarbios geležinkelių konkurencingumui 
su kitomis transporto rūšimis. Investicijos 
į geležinkelių infrastruktūrą yra labai 
svarbios geležinkelių konkurencingumui 
su kitomis transporto rūšimis. Nors 80 % 
Europos infrastruktūros tinklų priemonės 
lėšų skiriama geležinkeliams, valstybės 
narės taip pat turi vykdyti plataus užmojo 
investicijų politiką, kad paskatintų 
perėjimą prie kitų transporto rūšių. Šios 
investicijos turėtų būti grindžiamos 
sujungiamumo geležinkeliais indeksu, 
kad būtų kuo labiau padidintas bendros 
Europos geležinkelių erdvės 
veiksmingumas. Negalima neįvertinti 
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motyvuoto personalo, užtikrinančio 
veiklos sklandumą, vaidmens. Tačiau 
geležinkelių sektoriuje kyla problemų 
pritraukiant naujų darbuotojų. Siekiant, 
kad būtų išnaudotas visas šio sektoriaus 
potencialas, jis turi įvairinti savo darbo 
jėgą ir pritraukti, visų pirma, moteris ir 
jaunus darbuotojus. Ši perspektyva turėtų 
būti propaguojama visais instituciniais 
lygmenimis;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8b) norint padidinti geležinkelių 
patrauklumą, reikia, kad paslaugos būtų 
orientuotos į vartotoją, organizuojamos ir 
kuriamos taip, kad teiktų gerą vertę, būtų 
nuosekliai patikimos ir puikios kokybės. 
Šių paslaugų kainos turėtų būti 
nustatomos konkurencingai, atsižvelgiant 
į efektyvų išteklių naudojimą;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) populiarinamas geležinkelių 
transportas – darni, novatoriška ir saugi 
transporto rūšis, pirmiausia pabrėžiant 
tai, kad geležinkeliai gali padėti pasiekti 
proveržį siekiant tikslo iki 2050 m. 
užtikrinti Sąjungos poveikio klimatui 
neutralumą, ir orientuojantis į plačiąją 
visuomenę ir ypač jaunimą;

a) populiarinamas geležinkelių 
transportas – tvaraus, novatoriško, 
įvairiarūšio, saugaus ir įperkamo 
transporto pagrindas ir veiksmingas 
logistikos tinklas, galintis užtikrinti 
būtiniausias paslaugas net ir netikėtų 
krizių metu;
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) pabrėžiamas geležinkelių vaidmuo 
siekiant tikslo kuo greičiai ir ne vėliau 
kaip iki 2050 m. užtikrinti Sąjungos 
poveikio klimatui neutralumą, be kitų 
priemonių, orientuojantis į plačiąją 
visuomenę, visų pirma neįgaliuosius ar 
riboto judumo asmenis, taip pat jaunimą;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies a b ir a c punktai (nauji)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) stiprinamas geležinkelių eismas, be 
kita ko, gerinant tarpvalstybinį 
infrastruktūros valdytojų 
bendradarbiavimą, kad būtų sudarytos 
palankesnės sąlygos tarpvalstybiniam 
susisiekimui geležinkeliais, įskaitant 
tarpvalstybinius užsakomuosius 
traukinius; 
ac) plėtojama perėjimo prie kitų rūšių 
transporto turizmo politika ir apie 
informuojama, kaip apie tinklą, galintį 
sujungti kaimo vietoves, taip pat 
skatinamas bei didinamas visuomenės 
informuotumas apie tvarų Europos 
turizmą;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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b) daug dėmesio skiriama europiniam 
tarpvalstybiniam geležinkelių aspektui, t. y. 
gebėjimui suartinti piliečius, suteikti jiems 
galimybę pažinti visą Sąjungos įvairovę, 
skatinti sanglaudą ir prisidėti prie Sąjungos 
vidaus rinkos integracijos;

b) daug dėmesio skiriama europiniam 
tarpvalstybiniam geležinkelių aspektui, t. y. 
gebėjimui suartinti piliečius, suteikti jiems 
galimybę pažinti visą Sąjungos įvairovę, 
skatinti socialinė ir ekonominę bei 
teritorinę sanglaudą ir prisidėti prie 
Sąjungos vidaus rinkos integracijos, kartu 
skatinant galutinai įgyvendinti TEN-T, 
šalinant kliūtis, visų pirma pasienio 
zonose, ir taip pasiekti, kad transportas 
būtų sąveikesnis siūlant suderintus 
sprendimus žmonėms ir kroviniams; todėl 
pabrėžia, kad Sąjungos nacionalinių 
geležinkelių tinklų įvairovę reikia paversti 
tikru europiniu tinklu, visų pirma remiant 
regionines tarpvalstybines geležinkelių 
jungtis visoje ES;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) didinamas geležinkelių sektoriaus 
indėlis į Sąjungos ekonomiką, pramonę ir 
visuomenę, visų pirma plėtojant aspektus, 
susijusius su regionų vystymusi, pramonės 
konkurencingumu, ekologiniu turizmu, 
inovacijomis, užimtumu, švietimu, 
jaunimu bei kultūra ir prieinamumo 
neįgaliesiems gerinimu;

c) didinamas geležinkelių sektoriaus 
indėlis į Sąjungos ekonomiką, pramonę, 
prekybą ir visuomenę, visų pirma plėtojant 
aspektus, susijusius su regionų ir vietos 
vystymusi, ekologiniu turizmu, patrauklia 
karjera, švietimu, jaunimu bei kultūra ir 
prieinamumo vyresnio amžiaus žmonėms, 
neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims 
gerinimu;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) tvirtai remiami geležinkelių srities 
moksliniai tyrimai ir inovacijos, visų 
pirma pasitelkiant bendrąją įmonę 
„Shift2Rail“ ir jos veiklos tęsėjus, visų 
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pirma siekiant padidinti Europos 
geležinkelių tinklo pajėgumus, pasiekti 
aukštesnę geležinkelių paslaugų kokybę ir 
sumažinti priklausomybę nuo iškastinio 
kuro;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) pabrėžiama, kad Sąjunga yra 
pasaulinis pramonės konkurencingumo 
centras, pasižymintis puikiais inovacijų ir 
eksporto pavyzdžiais;

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies c c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cc) palengvinamas dalijimasis 
duomenimis su naujais rinkos dalyviais ir 
trečiųjų šalių tiekėjais;

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) stiprinamas geležinkelių transportas 
aglomeracijose ir priemiesčiuose, siekiant 
skatinti taupantį vietą, klimatui ir 
žmonėms palankų transportą nuo durų iki 
durų, be kita ko, pasitelkiant lengvai 
suprantamą ir nuoseklią keleivių teisių 
sistemą, kad būtų pagerinta paslaugų 
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kokybė ir skatinama socialinė ir 
ekonominė įtrauktis;

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) stiprinamas geležinkelių vaidmuo 
kolektyvinėje Europos sąmonėje, ypač 
kultūriniu ir istoriniu požiūriu, primenant 
geležinkelių vaidmenį kuriant Europos 
gerovę ir vykdant XXI amžiaus aukštųjų 
technologijų pramonės revoliucijas; 
pabrėžiama, kad traukiniai, geležinkelio 
stotys ir geležinkelių infrastruktūra yra 
Europos kultūros paveldo dalis, kuri 
nusipelno būti populiarinama ir pagerbta 
bendradarbiaujant su muziejais ar kitomis 
kultūros vietomis ir renginiais;

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies d c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

dc) skatinama naudoti esamą Sąjungos 
naktinių traukinių tinklą ir remiamos 
iniciatyvos, pagal kurias tarpvalstybiniai 
naktiniai traukiniai naudojami Sąjungos 
vaizdinei tapatybei propaguoti;

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies d d punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

dd) rodomas geležinkelininkų profesijos 
patrauklumas, be kita ko, skatinant 
sudaryti sąžiningas paslaugų teikimo 
sąlygas ir apsaugoti darbuotojus nuo 
piktnaudžiavimo;

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) iniciatyvos ir renginiai, įskaitant 
renginius valstybėse narėse, kuriais 
įvairiais kanalais ir priemonėmis 
skatinamos diskusijos, didinamas 
informuotumas ir sudaromos palankios 
sąlygos piliečiams, įmonėms ir valdžios 
institucijoms įsipareigoti paskatinti daugiau 
žmonių keliauti ir daugiau prekių vežti 
geležinkeliais, taip kovojant su klimato 
kaita;

a) iniciatyvos ir renginiai, įskaitant 
renginius valstybėse narėse nacionaliniu, 
regioniniu ir vietos lygmenimis, kuriais 
įvairiais kanalais ir priemonėmis 
skatinamos diskusijos, kuriamas teigiamas 
įvaizdis, didinamas informuotumas ir 
sudaromos palankios sąlygos piliečiams, 
įmonėms ir valdžios institucijoms 
įsipareigoti atkurti pasitikėjimą 
geležinkeliais, siekiant paskatinti daugiau 
žmonių keliauti ir daugiau prekių vežti 
geležinkeliais, taip kovojant su klimato 
kaita, taip pat pabrėžiant kelionių 
geležinkeliu, kaip įvairiarūšiu transportu, 
saugumą ir patogumą;

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) iniciatyvos, kuriomis pabrėžiama, 
kad geležinkeliai yra neatsiejama vežimo 
„nuo durų iki durų“ dalis, pabrėžiant 
įvairiarūšio transporto integravimo ir 
sujungiamumo su kitomis transporto 
rūšimis, įskaitant geografiškai 
nutolusiuose regionuose ir salose, poreikį;
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Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) iniciatyvos valstybėse narėse, 
kuriomis siekiama viešajame ir 
privačiajame sektoriuose skatinti verslo 
keliones ir važinėjimą į darbą 
geležinkeliu;

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies a c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ac) iniciatyvas, kuriomis remiamos 
technologinės inovacijos, siekiant plėtoti 
tęstinės kelionės bilietų pardavimą ir 
skaitmeninius daugiarūšio transporto 
bilietus;

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies a d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ad) iniciatyvos, kuriomis skatinamos 
investicijos į terminalus ir riedmenis, kaip 
galimybę optimizuoti perėjimą prie kitų 
transporto rūšių, kuri padės mažinti 
krovininio transporto priklausomybę nuo 
iškastinio kuro ir plėtoti pažangų ir tvarų 
judumą;
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Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies a e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ae) iniciatyvos, kuriomis siekiama 
pabrėžti visuotinį geležinkelių aspektą 
paslaugų srityje, užtikrinant tiek teritorinį 
prieinamumą, tiek kitus prieinamumo 
elementus (laukimo laikas, prieigos taškų 
tankumas, prieinamumas riboto judumo 
ir vyresnio amžiaus keleiviams ir kt.);

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies a f punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

af) Komisija išnagrinėja galimybę 
nustatyti geležinkelių junglumo indeksą, 
kad būtų galima į kategorijas suskirstyti 
pasiūlos nuoseklumą, kokybę ir įvairovę, 
taip pat prieinamumą ir įvairiarūšio 
transporto galimybes, siekiant įvertinti 
tinklo integraciją. Šio indekso tikslas – 
nustatyti sritis, kuriose ypač reikalingos 
investicijos į geležinkelių sektorių;

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) informavimas, parodos, taip pat 
įkvepiančios, šviečiamosios ir 
informacinės kampanijos, kuriais siekiama 
skatinti keleivių, vartotojų ir įmonių 
elgsenos pokyčius ir aktyvų plačiosios 
visuomenės dalyvavimą siekiant darnesnio 

b) informavimas, parodos, taip pat 
įkvepiančios, šviečiamosios ir 
informacinės kampanijos, parodomieji 
informaciniai traukiniai, kuriais siekiama 
skatinti keleivių, vartotojų ir įmonių 
elgsenos pokyčius ir aktyvų plačiosios 
visuomenės dalyvavimą siekiant darnesnio 
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transporto tikslų; transporto tikslų;

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) patirties ir geriausios praktikos 
pavyzdžių rinkimas siekiant sukurti 
vienodas sąlygas visoms transporto rūšims 
ir tuomet sumažinti visuomenei 
tenkančias išlaidas;

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

eb) parama regioninės infrastruktūros 
plėtrai, visų pirma skatinant krovinių 
vežimą toliau nuo pagrindinių koridorių;

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies e c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ec) iniciatyvos, kuriomis siekiama 
nustatyti tinklo optimizavimo ir didesnio 
skaitmeninimo galimybes, visų pirma 
teikiant tikralaikę informaciją apie kainas 
ir tvarkaraščius, kad geležinkelių keleiviai 
galėtų palyginti ir gauti informaciją apie 
nepriklausomus trečiųjų šalių paslaugų 
teikėjus;
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Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies e d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ed) veikla, kuria siekiama geriau skleisti 
informaciją apie keleivių teisių 
užtikrinimą, įskaitant iniciatyvas, 
kuriomis tobulinama keleiviams 
prieinama informacija, užtikrinant 
2009 m. sausio 14 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 80/2009 
vykdymą, kad būtų teikiami lyginamieji 
duomenys apie visas transporto rūšis;

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies e e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ee) iniciatyvos, kuriomis skatinamas 
perėjimas prie kitų rūšių transporto 
turizmo sektoriuje, bendrai remiant 
geležinkelių sektoriaus, Europos kultūros 
sektoriaus ir nacionaliniams bei Europos 
turizmo sektoriaus atstovams, į 
geležinkelius žvelgiant kaip į tinklą, kuris 
gali sujungti visas vietoves nacionaliniu, 
regioniniu ir kaimo lygmenimis ir skatinti 
bei didinti visuomenės informuotumą apie 
tvarų Europos turizmą;

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies e f punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ef) renginių ir partnerysčių priede 
nurodytos veiklos, partnerysčių ir 
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renginių įgyvendinimas;

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies e g punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

eg) iniciatyvos, kuriomis siekiama 
užtikrinti, kad ES lėšos, skirtos 
ekonomikos gaivinimui reaguojant į 
COVID-19 pandemiją, būtų naudojamos 
siekiant smarkiai išplėsti ir pagerinti 
Europos geležinkelių infrastruktūrą ir 
kad valstybės narės visapusiškai įdiegtų 
Europos traukinių valdymo sistemą 
(ERTMS) ir ją taikytų tiek geležinkelių 
riedmenims, tiek infrastruktūrai, 
sustiprintų apsaugą nuo triukšmo ir 
stiprintų tiekimo linijas, kad pagerėtų 
judumas nuo durų iki durų.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Už dalyvavimo Europos metų veikloje 
organizavimą nacionaliniu lygmeniu yra 
atsakingos valstybės narės. Tuo tikslu 
valstybės narės paskiria nacionalinius 
koordinatorius. Nacionaliniai 
koordinatoriai užtikrina atitinkamos 
veiklos koordinavimą nacionaliniu 
lygmeniu.

Už dalyvavimo Europos metų veikloje 
organizavimą nacionaliniu lygmeniu yra 
atsakingos valstybės narės. Tuo tikslu 
valstybės narės paskiria nacionalinį 
koordinatorių ir suteikia jam pakankamai 
finansinių ir žmogiškųjų išteklių savo 
užduotims vykdyti. Nacionaliniai 
koordinatoriai užtikrina atitinkamos 
veiklos koordinavimą nacionaliniu 
lygmeniu ir veikia kaip sąsaja su 
koordinavimu Sąjungos lygmeniu. 
Nacionaliniai koordinatoriai parenkami 
atsižvelgiant į jų įrodytą įsipareigojimą 
plėtoti Europos geležinkelius.
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Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės paskiria atitinkamus 
koordinatorius atsižvelgdamos į politinę 
struktūrą ir kompetencijos pasidalijimą.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija reguliariai šaukia suinteresuotųjų 
šalių ir geležinkelių transporto srityje 
veikiančių organizacijų arba įstaigų, 
įskaitant veikiančius tarpvalstybinius 
tinklus ir atitinkamas NVO, ir jaunimo 
organizacijų bei bendruomenių atstovų 
posėdžius, kad jie padėtų jai Sąjungos 
lygmeniu įgyvendinti Europos metų veiklą.

Komisija reguliariai šaukia visų 
suinteresuotųjų šalių ir geležinkelių 
transporto srityje veikiančių organizacijų 
arba įstaigų, įskaitant veikiančius 
tarpvalstybinius tinklus, atitinkamas NVO, 
universitetus ir technologijų centrus, taip 
pat jaunimo organizacijų, organizacijų, 
atstovaujančių neįgaliesiems ir riboto 
judumo asmenims, ir bendruomenių 
atstovų posėdžius, kad jie padėtų jai 
Sąjungos lygmeniu įgyvendinti Europos 
metų veiklą. Tie patys posėdžiai 
pasitarnauja Komisijai skatinant visos 
Europos masto diskusijas apie 
geležinkelių politiką, kliūtis, 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo potencialą ir socialiniu bei 
aplinkos požiūriu tvarią judumo politiką, 
kad iš jų pasisemtų būsimos teisėkūros 
idėjų.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a straipsnis
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Biudžetas
Finansinis paketas šiam sprendimui 
įgyvendinti laikotarpiu nuo 2020 m. 
sausio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. yra 
16 milijonų EUR. Metinius asignavimus 
tvirtina Europos Parlamentas ir Taryba, 
neviršydami daugiametės finansinės 
programos ribų.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priedas
Renginiai ir partnerystės
Partnerystėmis remiama įvairi veikla, 
kuria siekiama konkrečiai paminėti 
Europos geležinkelių metus organizuojant 
piliečiams skirtus renginius. Šiame priede 
pateikiamas nebaigtinis sąrašas renginių, 
kurie, remiami įvairių partnerysčių pagal 
jų sritį, turi būti surengti Europos 
geležinkelių metais.
Europos metais, jei leidžia aplinkybės, 
organizuojamos šios partnerystės, 
renginiai ar veikla:
– partnerystės su kino festivaliais visoje 
Europoje siekiant atkreipti dėmesį į 
svarbią geležinkelio vietą filmų gamyboje; 
– bendradarbiavimas su Europos 
geležinkelių muziejais ir vykdomais 
kultūros renginiais, tokiais kaip kino 
festivaliai ir meno parodos;
– partnerystė su Europos Sąjungos 
geležinkelių agentūra siekiant pabrėžti:
i) sektoriaus veiklos rezultatus Europoje;
ii) sektoriaus dalyvių, visų pirma 
geležinkelių sektoriaus darbuotojų, 
praktinę patirtį;
iii) geležinkelių privalumus saugos ir 
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aplinkos apsaugos požiūriu ir
iv) moksleivių, studentų ir pameistrių 
karjeros perspektyvas;
– pasitelkiami geležinkelio muziejai, kad 
jie skleistų Europos metų informaciją;
– mobilieji parodomieji traukiniai 
Sąjungos teritorijoje, siekiant informuoti 
visuomenę apie Europos metų tikslus ir 
atkreipti dėmesį į daugelio jų idėjų 
patrauklumą;
– jaunimui, pavyzdžiui „Erasmus“ 
studentams ar viktorinų dalyviams, 
teikiami bilietai „Interrail“, siekiant 
išplėsti Europos metų aprėptį;
– išnaudojamas stočių kaip meno erdvių, 
miesto susitikimų vietų ir ekonominių, 
kultūrinių bei piliečių susitikimo centrų 
potencialas.


