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Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 
Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 
Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne.

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 
angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 
ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 
formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 
linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 
heri der er berørt.

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 
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ikke markeret.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et europæisk år for 
jernbanetransport (2021)
(COM(2020)0078 – C9-0076/2020 – 2020/0035(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2020)0078),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 91 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C9-0076/2020),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse af ... 1 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

– der henviser til udtalelse af ... 2 fra Regionsudvalget,

– der henviser til forretningsordenens artikel 59,

– der henviser til udtalelser fra Regionaludviklingsudvalget og Kultur- og 
Uddannelsesudvalget,

– der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget (A9-0191/2020),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer 
eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 
til de nationale parlamenter.

1 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
2 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Ændringsforslag 1

Forslag til afgørelse
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) I overensstemmelse med de mål, 
der er fastsat i Kommissionens meddelelse 
om den europæiske grønne pagt, er der 
behov for at omstille Unionens økonomi og 
gentænke politikkerne, navnlig inden for 
transport og mobilitet, hvilket indebærer, at 
omstillingen til bæredygtig og intelligent 
mobilitet fremskyndes. Transport tegner 
sig for en fjerdedel af Unionens 
drivhusgasemissioner, og den andel vokser 
støt. For at opnå klimaneutralitet skal 
transportemissionerne reduceres med 90 % 
frem mod 2050. Hvis målsætningen om 
bæredygtig transport skal nås, skal 
brugerne sættes i første række og have 
lettere adgang til billigere, sundere og 
renere alternativer til deres nuværende 
mobilitetsvaner. Den europæiske grønne 
pagt indebærer, at omstillingen til en 
bæredygtig og intelligent mobilitet skal 
fremskyndes for at imødegå disse 
udfordringer. Nærmere bestemt bør en 
væsentlig andel af de 75 % af 
landtransporten, der i dag foretages på vej, 
flyttes over på jernbaner og indre vandveje.

(4) I overensstemmelse med de mål, 
der er fastsat i Kommissionens meddelelse 
om den europæiske grønne pagt, er der 
behov for at omstille Unionens økonomi og 
gentænke politikkerne, navnlig inden for 
transport og mobilitet, hvilket indebærer, at 
omstillingen til bæredygtig, intelligent, 
intermodal, interoperabel og indbyrdes 
sammenhængende mobilitet fremskyndes. 
Transport tegner sig for en fjerdedel af 
Unionens drivhusgasemissioner, og den 
andel vokser støt. For at opnå 
klimaneutralitet skal transportemissionerne 
reduceres med 90 % hurtigst muligt og 
senest i 2050. Hvis målsætningen om 
bæredygtig, intermodal transport skal nås, 
skal brugerne sættes i første række og have 
lettere adgang til billigere, sundere, renere 
og mere energieffektive alternativer til 
deres nuværende mobilitetsvaner, således 
at dem, der allerede benytter bæredygtige 
transportmetoder såsom at gå, cykle og  
benytte offentlig transport tilskyndes. 
Bæredygtig transport betyder høje 
standarder for arbejdsvilkår; det betyder 
også prisniveauer, der inkluderer eksterne 
omkostninger. Den europæiske grønne 
pagt indebærer, at omstillingen til en 
bæredygtig og intelligent mobilitet skal 
fremskyndes for at imødegå disse 
udfordringer. Nærmere bestemt bør en 
væsentlig andel af de 75 % af 
landtransporten, der i dag foretages på vej, 
flyttes over på jernbaner og indre vandveje. 
Det er derfor meget vigtigt at gå videre 
med gennemførelsen af det 
transeuropæiske transportnet (TEN-T) og 
sikre, at de nødvendige finansielle midler 
er til rådighed.
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Ændringsforslag 2

Forslag til afgørelse
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Covid-19-pandemien har ramt 
transportsektoren usædvanligt hårdt. 
Jernbanesektoren har oplevet et hidtil 
uset fald i passagertallet. På trods af de 
operationelle og finansielle 
begrænsninger har sektoren opretholdt 
meget vigtige forbindelser for såvel 
passagerer som for transport af vigtige 
varer og farligt gods. Dette har først og 
fremmest været muligt takket være de 
ansatte, som er fortsat med at arbejde 
under vanskelige, farlige og usikre vilkår 
for at sikre, at medicinsk udstyr og vigtige 
varer kan transporteres gennem Europa.

Ændringsforslag 3

Forslag til afgørelse
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Ved at forbinde Unionens vigtigste 
transportruter med dens regioner og 
områder i den yderste periferi bidrager 
jernbanesektoren til den sociale, 
økonomiske og territoriale samhørighed.

(6) Ved at forbinde Unionens vigtigste 
transportruter med dens regioner og 
områder i den yderste periferi, bjergrige og 
vanskeligt tilgængelige regioner og 
områder, herunder på regionalt og lokalt 
plan, ved at etablere og genoprette 
manglende regionale 
jernbaneforbindelser1a på tværs af 
grænserne og gøre fremskridt inden for 
elektrificering1b bidrager jernbanesektoren 
til den sociale, økonomiske og territoriale 
samhørighed. Hertil kommer, at 
fjerntliggende områder og landdistrikter 
ofte har færre og mindre veludviklede net, 
der sikrer levering af grundlæggende 
tjenester til befolkningen. 
Grænseregionerne i hele Unionen udgør 
40 % af Unionens territorium og omfatter 
en tredjedel af dens befolkning1c, men de 
står ofte i den dobbelt vanskelige 
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situation, at de befinder sig i 
landdistrikter og i udkanten af de 
nationale net. Der mangler dog stadig en 
række forbindelser på tværs af 
grænserne, og dette hæmmer det 
transeuropæiske transportnet med hensyn 
til at opnå fuld effektivitet. Investeringer i 
jernbaneinfrastruktur bør desuden have 
fokus på de forbindelser, der bidrager til 
Unionens mål med hensyn til skiftet i 
transportformer, f.eks. i havne- eller 
lufthavnsområder, hvor fragt kan 
distribueres ind i landet med jernbane i 
stedet for på vejene, forudsat at den 
passende jernbaneinfrastruktur er på 
plads. Styrkelsen af interoperabilitet og 
fremme af en supplerende tilgang blandt 
alle transportsektorer er et afgøremde 
mål, der skal nås for at forbedre den 
økonomiske aktivitet i regionerne, skabe 
nye arbejdspladser og bidrage til 
genopretning efter den aktuelle 
sundhedsmæssige og økonomiske krise.
________________
1a GD REGIO's rapport med titlen 
"Quantification of the effects of legal and 
administrative border obstacles in land 
border regions" (kilde: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sourc
es/docoffic/2014/boosting_growth/quantif
_effect_borders_obstacles.pdf
1b GD REGIO's rapport med titlen 
"Quantification of the effects of legal and 
administrative border obstacles in land 
border regions" (kilde: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sourc
es/docoffic/2014/boosting_growth/quantif
_effect_borders_obstacles.pdf
1c GD REGIO's rapport med titlen 
"Quantification of the effects of legal and 
administrative border obstacles in land 
border regions" (kilde: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sourc
es/docoffic/2014/boosting_growth/quantif
_effect_borders_obstacles.pdf
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Ændringsforslag 4

Forslag til afgørelse
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Andelen af passagerbefordring med 
jernbane i Unionen er kun steget en smule 
siden 2007, og til gengæld er 
godstransportens andel faldet. Der er stadig 
mange hindringer for at opnå et ægte fælles 
europæisk jernbaneområde, herunder mht. 
behovet for at minimere støj. 
Overvindelsen af disse hindringer vil tillige 
med omkostningsreduktion og hurtigere 
innovation gøre det muligt for 
jernbanesektoren at virkeliggøre sit fulde 
potentiale. Jernbanesektoren må derfor 
styrkes yderligere for at blive mere 
attraktiv for rejsende og virksomheder.

(7) Andelen af passagerbefordring med 
jernbane i Unionen er kun steget en smule 
siden 2007, og til gengæld er 
godstransportens andel faldet. Der er stadig 
mange hindringer for at opnå et ægte fælles 
europæisk jernbaneområde, herunder mht.  
behovet for at åbne op for konkurrence, 
fremme innovation, interoperabilitet og 
digitalisering, fuldføre TEN-T og 
godskorridorerne, fremskynde 
gennemførelsen i hele Europa af moderne 
togstyringssystemer (ERTMS) både for 
udstyr ombord og for fast ERTMS-udstyr, 
internalisere de eksterne omkostninger, 
minimere støj og fremme bedre 
integration mellem logistiksystemer og 
borgernes livskvalitet. 
Jernbanetransporten er ofte hæmmet af 
forældede forretnings- og driftspraksisser 
og tilstedeværelsen af for meget 
infrastruktur og rullende materiel, som er 
ved at blive forældet. Overvindelsen af 
disse hindringer vil tillige med 
omkostningsreduktion og hurtigere 
innovation gøre det muligt for 
jernbanesektoren at virkeliggøre sit fulde 
potentiale og samtidig sikre det indre 
markeds funktion, øge trafikken og 
opretholde eller forbedre de allerede høje 
sikkerhedsniveauer. Jernbanesektoren må 
derfor styrkes yderligere, for at den kan 
blive mere attraktiv for rejsende, ansatte 
og virksomheder. For at dette kan ske, 
skal den råde over passende infrastruktur 
og nyde godt af stærke EU-
finansieringsinstrumenter. ERA's rolle i 
mindskelsen af de tekniske hindringer i 
det fælles europæiske jernbaneområde 
bør fremhæves.
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Ændringsforslag5

Forslag til afgørelse
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) For at fremme jernbanetransport i 
tråd med de mål, der er fastsat i 
Kommissionens meddelelse om en 
europæisk grøn pagt, bl.a. med hensyn til 
bæredygtig og intelligent mobilitet bør 
2021 udpeges som europæisk år for 
jernbanetransport". 2021 vil blive et 
væsentligt år for Unionens jernbanepolitik, 
idet det bliver det første fulde år, hvor de 
regler, der er vedtaget i den fjerde 
jernbanepakke, dvs. om åbning af markedet 
for indenlandsk passagerbefordring og 
nedbringelse af omkostninger og 
administrative byrder for 
jernbanevirksomheder, der opererer i hele 
Unionen, vil blive gennemført i Unionen 
som helhed. Der er en voksende interesse i 
befolkningen for jernbanetransport, 
herunder med nattog, i en række 
medlemsstater, hvilket også fremgår af 
populariteten af #DiscoverEU. Desuden vil 
den internationale kunstfestival 
"Europalia" i 2021 fokusere på 
jernbanernes indflydelse på kunsten og 
fremhæve jernbanernes rolle som en stærk 
drivkraft for social, økonomisk og 
industriel forandring —

(8) For at fremme jernbanetransport i 
tråd med de mål, der er fastsat i 
Kommissionens meddelelse om en 
europæisk grøn pagt, bl.a. med hensyn til 
bæredygtig og intelligent mobilitet bør 
2021 udpeges som europæisk år for 
jernbanetransport". 2021 vil blive et 
væsentligt år for Unionens jernbanepolitik, 
idet det bliver det første fulde år, hvor de 
regler, der er vedtaget i den fjerde 
jernbanepakke, dvs. om åbning af markedet 
for indenlandsk passagerbefordring og 
nedbringelse af omkostninger og 
administrative byrder for 
jernbanevirksomheder, der opererer i hele 
Unionen, vil blive gennemført i Unionen 
som helhed. Korrekt håndhævelse af den 
fjerde jernbanepakke og Det Europæiske 
Unions Jernbaneagenturs nye rolle skal 
også tillægges særlig betydning. Det 
europæiske år for jernbanetransport bør 
markere begyndelsespunktet for en mere 
generel jernbanestrategi, der tager sigte 
på fuldførelsem af det fælles europæiske 
jernbaneområde. Der er en voksende 
interesse i befolkningen for 
jernbanetransport, herunder med nattog, i 
en række medlemsstater, hvilket også 
fremgår af populariteten af #DiscoverEU. 
Jernbanen bør integreres i leveringen af 
gnidningsløse "dør-til-dør"-
rejseløsninger i kombination med andre 
transportformer, herunder aktive rejser. 
Desuden vil den internationale 
kunstfestival "Europalia" i 2021 fokusere 
på jernbanernes indflydelse på kunsten og 
fremhæve jernbanernes rolle som en stærk 
drivkraft for social, økonomisk, industriel 
og miljømæssig forandring —
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Ændringsforslag 6

Forslag til afgørelse
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Langt størstedelen af 
godstransporten begynder eller ender i 
byer og forstæder. 70 % af befolkningen 
bor der, og 85 % af EU's BNP skabes i 
disse områder. Tilsvarende udgør 
pendlere 80-90 % af alle passagerer. Det 
betyder, at byområder yder et markant 
bidrag til det samlede resultat for 
passagertransport med jernbane. Der er 
derfor behov for at modernisere og 
renovere underudnyttede linjer i 
forstadsområder og regionale linjer for at 
fremme intelligent mobilitet i byerne med 
lav miljømæssig indvirkning og øget 
social og økonomisk samhørighed. Der er 
behov for betydelige midler og forhøjede 
medfinansieringssatser til investeringer i 
jernbaneinfrastruktur, og de er afgørende 
for jernbanernes konkurrenceevne som 
transportform. Investeringer i 
jernbaneinfrastruktur er afgørende for 
jernbanernes konkurrenceevne som 
transportform. Selv om 80 % af 
finansieringen fra Connecting Europe-
faciliteten går til jernbanerne, har 
medlemsstaterne også et ansvar for at føre 
ambitiøse investeringspolitikker med 
henblik på at fremme den modale 
omstilling. Disse investeringer bør være 
baseret på et "indeks for 
jernbanekonnektivitet" for at gøre det 
fælles europæiske jernbaneområde så 
effektivt som muligt. Betydningen af 
motiverede medarbejdere må ikke 
undervurderes og garanterer, at driften er 
gnidningsløs. Jernbanesektoren har 
imidlertid problemer med at tiltrække nye 
medarbejdere. For at den kan realisere sit 
fulde potentiale, er den nødt til at 
diversificere sin arbejdsstyrke og navnlig 
tiltrække kvinder og yngre arbejdstagere. 
Dette perspektiv bør fremmes på alle 
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institutionelle niveauer.

Ændringsforslag 7

Forslag til afgørelse
Betragtning 8 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8b) For at gøre jernbanen mere 
attraktiv skal tjenesterne være 
brugercentrerede og organiseret og 
udformet med henblik på at levere god 
værdi med en stabil pålidelighed og 
fremragende servicekvalitet. Disse 
tjenester bør prissættes 
konkurrencedygtigt og afspejle 
ressourceeffektivitet.

Ændringsforslag 8

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fremme jernbanetransport som en 
bæredygtig, innovativ og sikker 
transportform, navnlig ved at fremhæve 
jernbanens rolle som en afgørende faktor 
for at bidrage til at nå Unionens mål om 
klimaneutralitet senest i 2050 og ved at 
tage kontakt til den brede offentlighed, 
især ungdommen

a) fremme jernbanetransport som 
rygraden i bæredygtig, innovativ, 
intermodal, sikker og økonomisk 
overkommelig transport og som et 
effektivt logistiknet, der kan garantere 
vigtige tjenester, selv under uforudsete 
kriser

Ændringsforslag 9

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) fremhæve jernbanens rolle med 
hensyn til at bidrage til at nå Unionens 
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mål om klimaneutralitet så hurtigt som 
muligt og senest i 2050, herunder ved at 
nå ud til den brede offentlighed, især 
personer med handicap og nedsat 
mobilitet og til de unge

Ændringsforslag 10

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra a b (nyt) og litra a c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) styrke jernbanesektoren, bl.a. ved 
at forbedre det grænseoverskridende 
samarbejde mellem 
infrastrukturforvaltere for at fremme 
bedre jernbaneforbindelser på tværs af 
grænserne, herunder 
grænseoverskridende chartertog 
ac ) udvikle og formidle en ændring af 
transportmiddelvalget inden for 
turismepolitikken som et net, der kan 
forbinde landdistrikter og sætte skub i og 
skabe offentlig bevidsthed om en 
bæredygtig europæisk turisme

Ændringsforslag 11

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fremhæve jernbanetransportens 
europæiske, tværnationale dimension, som 
bringer borgerne tættere sammen, gør det 
muligt for dem at udforske Unionen i al 
dens mangfoldighed, fremmer 
samhørighed og bidrager til at integrere 
Unionens indre marked

b) fremhæve jernbanetransportens 
europæiske, tværnationale dimension, som 
bringer borgerne tættere sammen, gør det 
muligt for dem at udforske Unionen i al 
dens mangfoldighed, fremmer 
socioøkonomisk og territorial 
samhørighed og bidrager til at integrere 
Unionens indre marked, og samtidig 
fremme færdiggørelsen af TEN-T, gøre 
en ende på flaskehalse, navnlig i 
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grænseområder, og derved gøre 
transporten mere interoperabel ved at 
tilbyde sammenhængende løsninger for 
personer og gods; understreger derfor, at 
det er nødvendigt at gøre EU's patchwork 
af nationale jernbanenet til et ægte 
europæisk net, navnlig ved at støtte 
regional jernbanekonnektivitet på tværs 
af grænserne i hele EU

Ændringsforslag 12

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) øge jernbanetransportens bidrag til 
Unionens økonomi, industri og samfund, 
herunder navnlig aspekter vedrørende 
regionaludvikling, industriel 
konkurrenceevne, bæredygtig turisme, 
innovation, beskæftigelse, uddannelse, 
ungdom og kultur samt styrke 
tilgængeligheden for personer med 
handicap

c) øge jernbanetransportens bidrag til 
Unionens økonomi, industri, handel og 
samfund, herunder navnlig aspekter 
vedrørende regional og lokal udvikling, 
bæredygtig turisme, attraktive 
jobmuligheder, uddannelse, ungdom og 
kultur samt styrke tilgængeligheden for 
ældre og for personer med handicap og 
nedsat mobilitet

Ændringsforslag 13

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) kraftigt støtte forskning og 
innovation på jernbaneområdet, navnlig 
gennem Shift2Rail og efterfølgerne dertil, 
især med henblik på at øge kapaciteten i 
det europæiske jernbanenet, opnå 
jernbanetransport af højere kvalitet og 
dekarbonisering
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Ændringsforslag 14

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) fremhæve Unionens position som 
en global klynge for industriel 
konkurrenceevne med innovations- og 
eksportflagskibe

Ændringsforslag 15

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra c c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cc) lette datadeling for nye 
markedsdeltagere og 
tredjepartsleverandører

Ændringsforslag 16

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) styrke jernbanetransport i 
bymæssige områder og forstæder for at 
fremme pladsbesparende, klima- og 
menneskevenlig dør-til-dør-transport, 
bl.a. gennem et letforståeligt og 
konsekvent håndhævet system af 
passagerrettigheder med henblik på at 
forbedre kvaliteten af tjenesterne og 
fremme social og økonomisk integration

Ændringsforslag 17

Forslag til afgørelse
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Artikel 2 – stk. 1 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) mobilisere den rolle, som 
jernbanen spiller i den fælles europæiske 
kollektive bevidsthed, navnlig de 
kulturelle og historiske aspekter, og 
minde om jernbanens rolle i opbygningen 
af den europæiske velstand og i den 
industrielle revolution inden for 
banebrydende teknologier i det 21. 
århundrede og fremhæve, at tog, 
jernbanestationer og 
jernbaneinfrastruktur som en del af 
Europas kulturarv fortjener at blive 
promoveret og hyldet i samarbejde med 
museer eller andre steder og begivenheder 
af kulturel interesse 

Ændringsforslag 18

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra d c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

dc) fremme det eksisterende nattogsnet 
i Unionen og tilskynde til initiativer, hvor 
grænseoverskridende nattog bruges til at 
fremme Unionens visuelle identitet

Ændringsforslag 19

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra d d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

dd) fremme jernbaneerhvervets 
tiltrækningskraft, bl.a. ved at tilskynde til 
rimelige arbejdsvilkår og beskyttelse af 
arbejdstagerne mod misbrug
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Ændringsforslag 20

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) initiativer og arrangementer for at 
fremme debat og bevidstgørelse og 
muliggøre borgernes, virksomhedernes og 
de offentlige myndigheders engagement i 
at tiltrække flere rejsende og gods til 
jernbaner med henblik på at bekæmpe 
klimaændringer med en vifte af forskellige 
kanaler og værktøjer, herunder 
arrangementer i medlemsstaterne

a) initiativer og arrangementer for at 
fremme debat, skabe et positivt image, 
skabe bevidsthed og fremme borgernes, 
virksomhedernes og de offentlige 
myndigheders engagement i at genskabe 
tilliden til jernbanerne for at tiltrække 
flere rejsende og gods til jernbaner med 
henblik på at bekæmpe klimaændringer 
med en vifte af forskellige kanaler og 
værktøjer, herunder arrangementer i 
medlemsstaterne på nationalt, regionalt og 
lokalt plan, samtidig med at sikkerheden 
og komforten ved at rejse med jernbane 
og dens intermodale karakter fremhæves

Ændringsforslag 21

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) initiativer, som understreger, at 
jernbanen er en integreret del af "dør til 
dør-transport", idet der lægges vægt på 
behovet for intermodal integration og 
interkonnektivitet med andre 
transportformer, herunder geografisk 
fjerntliggende regioner og øer

Ændringsforslag 22

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra a b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) initiativer i medlemsstaterne med 
henblik på at fremme forretningsrejser og 
pendlermønstre med jernbane i både den 
offentlige og den private sektor

Ændringsforslag 23

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra a c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ac) initiativer til støtte for teknologisk 
innovation med henblik på udvikling af 
gennemgående billetsystemer og digitale 
multimodale billetter

Ændringsforslag 24

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra a d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ad) initiativer til fremme af 
investeringer i terminaler og rullende 
materiel som en optimeret mulighed for 
modalskifte, der vil bidrage til 
dekarbonisering af godstransporten og 
udvikling af intelligent og bæredygtig 
mobilitet

Ændringsforslag 25

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra a e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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ae) initiativer, som skal signalere 
jernbanens universelle dimension hvad 
angår tjenester, der garanterer både 
territorial tilgængelighed og andre 
aspekter af tilgængelighed (ventetid, 
tætheden af adgangspunkter, 
tilgængelighed for bevægelseshæmmede 
passagerer og ældre osv.)

Ændringsforslag 26

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra a f (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

af) Kommissionen undersøger 
muligheden for at oprette et indeks over 
jernbanekonnektivitet med henblik på at 
kategorisere tilbuddets sammenhæng, 
kvalitet og mangfoldighed samt 
tilgængelighed og intermodale 
valgmuligheder og derved måle 
integrationen af nettet. Formålet med 
dette indeks er at identificere de områder, 
hvor investeringer i jernbanesektoren er 
særligt nødvendige.

Ændringsforslag 27

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) information, udstillinger, 
inspiration, uddannelse og 
opmærksomhedsskabende kampagner for 
at opmuntre til at ændre passagerernes, 
forbrugernes og virksomhedernes adfærd 
og for at tilskynde den brede offentlighed 
til at bidrage aktivt til at opfylde målene 
om en mere bæredygtig transport

b) information, udstillinger, 
inspiration, uddannelse og 
opmærksomhedsskabende kampagner samt 
demonstrations- og informationstog for at 
opmuntre til at ændre passagerernes, 
forbrugernes og virksomhedernes adfærd 
og for at tilskynde den brede offentlighed 
til at bidrage aktivt til at opfylde målene 
om en mere bæredygtig transport
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Ændringsforslag 28

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) indsamling af erfaringer og bedste 
praksis med henblik på at skabe lige 
konkurrencevilkår for forskellige 
transportformer og i sidste ende mindske 
omkostningerne for samfundet

Ændringsforslag 29

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra e b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eb) støtte til udvidelse af den regionale 
infrastruktur, navnlig ved at fremme at 
godstransporten kommer væk fra 
hovedkorridorerne

Ændringsforslag 30

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra e c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ec) initiativer med henblik på at 
identificere muligheder for optimering af 
nettet og for bedre digitalisering, navnlig 
med hensyn til levering af oplysninger i 
realtid om billetpriser og køreplaner, 
således at jernbanepassagerer kan 
foretage sammenligninger og få 
oplysninger om uafhængige 
tredjepartsudbydere
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Ændringsforslag 31

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra e d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ed) aktiviteter med henblik på en bedre 
formidling af oplysninger om 
håndhævelsen af passagerers rettigheder, 
herunder initiativer til forbedring af de 
oplysninger, som passagererne har 
adgang til om håndhævelse af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 80/2009 af 14. januar 2009, for at 
tilvejebringe sammenlignelige data om 
alle transportformer

Ændringsforslag 32

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra e e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ee) initiativer til fremme af en 
ændring af transportmiddelvalget inden 
for turisme med fælles støtte fra 
jernbanesektoren, den europæiske 
kulturindustri og nationale og europæiske 
repræsentanter for turisterhvervet som et 
net, der kan forbinde alle områder på 
nationalt, regionalt og lokalt plan, som 
kan sætte skub i og skabe offentlig 
bevidsthed om en bæredygtig europæisk 
turisme

Ændringsforslag 33

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra e f (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ef) gennemførelse af de aktiviteter, 
partnerskaber og arrangementer, der er 
medtaget i bilaget om arrangementer og 
partnerskaber

Ændringsforslag 34

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra e g (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eg) initiativer, der skal sikre, at EU-
midler, der er afsat til 
genopretningsindsatsen som reaktion på 
covid-19-pandemien, anvendes til at 
udvide og forbedre den europæiske 
jernbaneinfrastruktur markant, og at 
medlemsstaterne fuldt ud anvender det 
europæiske togstyringssystem (ERTMS), 
både ombord på rullende materiel og til 
infrastruktur, optrapper støjbeskyttelsen 
og styrker fødelinjerne for at forbedre 
dør-til-dør-mobiliteten

Ændringsforslag 35

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilrettelæggelsen på nationalt plan af 
deltagelse i det europæiske år er 
medlemsstaternes ansvar. Med henblik 
herpå udnævner medlemsstaterne 
nationale koordinatorer. De nationale 
koordinatorer sikrer koordineringen af 
relevante aktiviteter på nationalt plan.

Tilrettelæggelsen på nationalt plan af 
deltagelse i det europæiske år er 
medlemsstaternes ansvar. Med henblik 
herpå udnævner medlemsstaterne en 
national koordinator og stiller 
tilstrækkelige finansielle og menneskelige 
ressourcer til rådighed for dennes 
opgaver. De nationale koordinatorer sikrer 
koordineringen af relevante aktiviteter på 
nationalt plan og skaber en forbindelse til 
koordineringen på EU-plan. De nationale 
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koordinatorer udvælges på grundlag af 
deres dokumenterede engagement i 
udviklingen af jernbanesektoren i 
Europa.

Ændringsforslag 36

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne udnævner de 
pågældende koordinatorer under 
hensyntagen til deres politiske struktur og 
kompetencefordeling.

Ændringsforslag 37

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen indkalder regelmæssigt 
interessenter og repræsentanter for 
organisationer og organer, der er aktive på 
jernbanetransportområdet, herunder 
eksisterende tværnationale kulturelle 
netværk og relevante NGO'er, samt 
ungdomsorganisationer og -fællesskaber, 
til møder for at bistå Kommissionen i 
gennemførelsen af det europæiske år på 
EU-plan.

Kommissionen indkalder regelmæssigt alle 
interessenter og repræsentanter for 
organisationer og organer, der er aktive på 
jernbanetransportområdet, herunder 
eksisterende tværnationale og 
tværregionale kulturelle netværk, relevante 
NGO'er, universiteter og teknologicentre 
samt repræsentanter for 
ungdomsorganisationer, organisationer 
der repræsenterer personer med handicap 
og nedsat mobilitet, og lokalsamfund, til 
møder for at bistå Kommissionen i 
gennemførelsen af det europæiske år på 
EU-plan. Kommissionen benytter de 
samme møder til at fremme en 
tværeuropæisk debat om jernbanepolitik, 
hindringer, dekarboniseringspotentiale og 
en socialt og miljømæssigt bæredygtig 
mobilitetspolitik med henblik på at basere 
fremtidige lovgivningsmæssige ideer på 
dette input.
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Ændringsforslag 38

Forslag til afgørelse
Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6a
Budget

Finansieringsrammen for 
gennemførelsen af denne afgørelse i 
perioden fra den 1. januar 2020 til den 
31. december 2022 er på 16 mio. EUR. De 
årlige bevillinger godkendes af Europa-
Parlamentet og Rådet inden for 
rammerne af den flerårige finansielle 
ramme.

Ændringsforslag 39

Forslag til afgørelse
Bilag

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag
Arrangementer og partnerskaber
Partnerskaberne støtter en vifte af 
aktiviteter, der skal konkretisere det 
europæiske år for jernbanetransport 
gennem arrangementer rettet mod 
borgerne. Nærværende bilag indeholder 
en ikke-udtømmende liste over 
arrangementer, der skal afholdes i løbet 
af det europæiske år for 
jernbanetransport og støttes af forskellige 
partnerskaber alt efter deres omfang.
Følgende partnerskaber, arrangementer 
eller aktiviteter skal organiseres i løbet af 
det europæiske år for jernbanetransport, 
alt efter om omstændighederne tillader 
det:
- Partnerskaber med filmfestivaler i hele 
Europa med henblik på at fremhæve 
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jernbanernes fremtrædende plads i 
filmproduktionerne; samarbejde med 
europæiske jernbanemuseer og 
eksisterende kulturelle begivenheder 
såsom filmfestivaler og kunstudstillinger
- Partnerskab med Den Europæiske 
Unions Jernbaneagentur med henblik på 
at fremhæve:
i) sektorens præstationsevne i Europa
ii) den knowhow, som sektorens aktører 
og navnlig jernbanearbejderne er i 
besiddelse af
iii) jernbanetransportens fordele, når det 
gælder sikkerhed og miljøbeskyttelse, og
iv) jobmuligheder for gymnasieelever, 
studerende og lærlinge
- Mobilisering af jernbanemuseerne med 
henblik på at formidle det europæiske års 
budskaber
- Mobile udstillingstog i Unionen med 
henblik på at informere offentligheden 
om målsætningerne for det europæiske år 
og fremhæve fordelene i dets mange 
budskaber
- Uddeling af interrailpas til unge i 
forbindelse med Erasmus-studier eller 
konkurrencer, således at det europæiske 
år når ud til flere mennesker
- Udnyttelse af togstationernes potentiale 
som steder for kunstnerisk udfoldelse, 
bymødesteder og økonomiske og 
kulturelle knudepunkter og knudepunkter 
for borgerne.
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BEGRUNDELSE

Ordføreren glæder sig over Kommissionens forslag, der erklærer 2021 for "Det europæiske år 
for jernbanetransport" og har til formål at fremme jernbanetransport i overensstemmelse med 
målene for bæredygtig og intelligent mobilitet i meddelelsen om den europæiske grønne pagt.
Transport tegner sig for en fjerdedel af EU's drivhusgasemissioner, og den andel vokser støt. 
For at opnå klimaneutralitet skal transportemissionerne reduceres med 90 % senest i 2050. 
Endvidere er det i overensstemmelse med køreplanen for et fælles europæisk transportområde 
nødvendigt, at 50 % af passagererne på mellemlange rejser og rejser mellem byer skifter fra 
vejtransport til jernbanetransport, mens det i godstransportsektoren gælder, at 30 % af 
vejgodstransporten inden 2030 (og mere end 50 % inden 2050) bør overgå til andre 
transportformer såsom jernbanetransport eller transport ad vandvejen.

En vigtig forudsætning for, at den europæiske grønne pagt kan blive en succes, er at lægge 
vægt på og gøre en indsats for jernbanetransport: Togene bør være mere prismæssigt 
overkommelige, køre hyppigere med bedre forbindelser og være mere energieffektive. 
Jernbanetransport skal som er en af de mest miljøvenlige og energieffektive transportformer 
spille en væsentlig rolle med hensyn til at fremskynde reduktionen af transportemissioner. 
Jernbanesektoren er i det store og hele elektrificeret, anvender i stigende grad vedvarende 
energikilder og udleder langt mindre CO2 end tilsvarende vej- eller lufttransport. Desuden er 
det en af de sikreste transportformer og forbinder mennesker og virksomheder i hele EU. Til 
trods for disse klare fordele stilles jernbanerne imidlertid i en ugunstig situation i forhold til 
andre transportformer, navnlig luftfart. Luftfartsselskaber er fritaget for at betale afgift på 
flybrændstof og modtager en stor mængde gratis kvoter i henhold til 
emissionshandelssystemet. Disse fordele betyder ofte, at jernbanesektoren selv på korte 
afstande er stillet ringere end luftfarten, som kan udbyde kortdistanceflyvninger til 
konkurrencedygtige priser på trods af den betydelige klimapåvirkning.

Ordføreren støtter ikke blot forslaget om "Det europæiske år for jernbanetransport 2021", men 
opfordrer også Kommissionen til at være mere ambitiøs. Vores samfund er nødt til skifte fra 
vejtransport og luftfart til jernbaner. Dette vil kræve investeringer i 
jernbaneinfrastrukturkapacitet, både med hensyn til udvidelse af nettet og indførelse af 
digitale trafikstyringsteknologier såsom ERTMS.
Selv da den globale sundhedskrise som følge af covid-19-udbruddet næsten satte vores lande i 
stå, har jernbaner og bybanesystemer fortsat sikret bevægelighed for varer og grundlæggende 
tjenester, herunder for personer, der arbejder inden for "essentielle erhverv".

Ordføreren opfordrer til en forbedring af den offentlige transport for at sikre en bæredygtig 
byplanlægning med flere bløde mobilitetsløsninger. Dette kan opnås gennem et system med 
effektiv prissætning på transportområdet og billetter til overkommelige priser med henblik på 
at forbedre trafikmønstrene og fremme bæredygtige valg af transportform blandt passagerer 
og logistikoperatører.

Ordføreren ønsker at etablere et samarbejdsmiljø med jernbanevirksomhederne og endelig at 
etablere et system for gennemgående billetter i EU, navnlig for rejser på tværs af grænserne, 
hvilket ville give passagererne mulighed for at gøre deres rettigheder gældende i tilfælde af en 
forsinket tilslutningsforbindelse på grund af en forsinkelse på en tidligere strækning af rejsen. 

Ordføreren påpeger også, at det er vigtigt at genoplive nattog og skabe regionale forbindelser 
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i hele EU. Dette kræver investeringer i rullende materiel og infrastruktur til nattog og 
reaktivering af ruter, så de igen bliver et rentabelt og prismæssigt overkommeligt alternativ til 
rejsende til destinationer i Europa, som det tidligere har været tilfældet. I denne forbindelse 
opfordrer ordføreren Kommissionen til i løbet af det europæiske år at fremme det eksisterende 
nattogsnet i EU så meget som muligt og skabe initiativer, hvor grænseoverskridende nattog 
vil cirkulere rundt og vise EU's visuelle identitet.

En ægte "jernbanerenæssance" kræver finansiering, som navnlig bør fokusere på 
(gen)etablering af manglende regionale grænseoverskridende jernbaneforbindelser, 
vedligeholdelse og opgradering af eksisterende strækninger, broer og tunneller samt 
reaktivering af nedlagte linjer, hvor passagerer og gods kan skifte til tog. Finansieringen bør 
støtte forskning og innovation i ren transport og bør sigte mod bæredygtig, intermodal og 
intelligent mobilitet med jernbanerne i centrum af enhver europæisk mobilitetsstrategi og som 
en forudsætning for finansiering.

Ordføreren er overbevist om, at det europæiske år for jernbanetransport 2021 vil kunne 
synliggøre og fremme jernbanetransport som en attraktiv og bæredygtig transportform for 
borgere, virksomheder og myndigheder, takket være projekter, debatter, arrangementer og 
udstillinger, der vil finde sted i hele Europa. 

Jernbanetransport bidrager til EU's økonomi og skaber beskæftigelse og andre fordele for 
lokalsamfundene og bidrager til at integrere EU's indre marked. Dette europæiske år skal 
præsentere jernbanerne som en bæredygtig, moderne og sikker transportform og nå ud til den 
brede offentlighed, og fremme samhørighed og social inklusion, navnlig med fokus på unge 
og folk med handicap. 
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UDTALELSE FRA REGIONALUDVIKLINGSUDVALGET

til Transport- og Turismeudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et europæisk år for 
jernbanetransport (2021)
(COM(2020)0078 – C9-0076/2020 – 2020/0035(COD))

Ordfører for udtalelse: Martina Michels

KORT BEGRUNDELSE

Den 4. marts 2020 foreslog Europa-Kommissionen, at 2021 skulle være det europæiske år for 
jernbanetransport for at fremme jernbanetransport som en bæredygtig, innovativ og sikker 
transportform gennem afholdelse af arrangementer, kampagner og initiativer på nationalt, 
regionalt og lokalt plan.

Kommissionen lancerede i sin meddelelse af 11. december 2019 en europæisk grøn pagt for at 
opnå klimaneutralitet i 2050. Da transportsektoren tegner sig for en fjerdedel af EU's 
drivhusgasemissioner, vil jernbanesektoren spille en afgørende rolle for at nå dette mål.

Kommissionen er derfor i færd med at undersøge en strategi baseret på bæredygtig og 
intelligent mobilitet med det prioriterede mål at flytte en væsentlig del af de 75 % af 
landtransporten, der i dag i Europa foretages på vej, over på jernbaner og indre vandveje. 

Covid-19-udbruddet har ramt hele EU med betydelige følger for transport og konnektivitet i 
EU. Det europæiske år for jernbanetransport kan være en mulighed for at indlede en 
konstruktiv debat om de fremtidige udfordringer, som alle transportformer vil stå over for, og 
om de nødvendige foranstaltninger, der skal gennemføres for at beskytte transportarbejdernes 
og passagerernes sundhed.

Ordføreren glæder sig over Kommissionens forslag om at erklære 2021 som "det europæiske 
år for jernbanetransport" og dets målsætning om at fremme og støtte Unionens, 
medlemsstaternes samt regionale og lokale myndigheders og andre organisationers indsats for 
at øge andelen af passagerer og gods, der befordres/transporteres med jernbane.

Ordføreren mener, at skabelsen og styrkelsen af bæredygtige, miljøvenlige og energieffektive 
transportformer er en afgørende del af EU's strategi for bekæmpelse af klimaændringer. I 
denne forbindelse understreger ordføreren den vigtige rolle, som samhørighedspolitikken 
spiller for at forbedre EU's interne og grænseoverskridende jernbanenet, navnlig i de mindre 
udviklede regioner.
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Ordføreren betragter det europæiske år for jernbanetransport som en vigtig mulighed for at 
undersøge strategier til forbedring af EU's jernbanepolitikker, navnlig i landdistrikter og 
grænseområder, hvor lokale jernbanenet og togstationer fortsat nedlægges. Der bør især 
fokuseres på tilgængelighed for ældre og dårligt stillede personer og forbedring af 
passagerernes rettigheder, et bedre reservations- og billetsystem, investeringer i 
infrastrukturer og tjenester.

Ifølge ordføreren bør jernbanetransport være et reelt alternativ til individuelle transportformer 
og til korte og mellemlange flyvninger. Jernbanetransportens tværnationale dimension bringer 
borgerne tættere sammen og gør det muligt for dem at udforske Unionen i al dens 
mangfoldighed og kulturelle rigdom. Jernbanetransportens tværnationale dimension bør også 
fremme social, økonomisk og territorial samhørighed, navnlig under målene i 
samhørighedspolitikken efter 2020 om et grønnere og mere forbundet Europa.

Ordføreren mener, at det europæiske år for jernbanetransport i 2021 også kan bidrage til at 
øge bevidstheden om behovet for at modernisere jernbanerne, herunder deres digitale 
infrastruktur og tjenester i medlemsstaterne. 

Ordføreren foreslår, at der træffes yderligere konkrete foranstaltninger for at nå målene for det 
europæiske år for jernbanetransport, bl.a.: reaktivering af lokale, regionale og interregionale 
passager- og godsbanestrækninger, genindførelse af et europæisk net af nattog, der når ud til 
alle medlemsstater og nabolande, udvikling af et ensartet billetreservationssystem, der gælder 
i alle medlemsstater, og for alle jernbanevirksomheder, der opererer i Unionen.

ÆNDRINGSFORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Transport- og Turismeudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til afgørelse
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Kommissionen lancerede i sin 
meddelelse af 11. december 201915 en 
europæisk grøn pagt for Den Europæiske 
Union og dens borgere. Den europæiske 
grønne pagt er en ny vækststrategi, der 
sigter mod at omstille Unionen til et 
retfærdigt og velstående samfund med en 
moderne, ressourceeffektiv og 
konkurrencedygtig økonomi, hvor der i 

(1) Kommissionen lancerede i sin 
meddelelse af 11. december 201915 en 
europæisk grøn pagt for Den Europæiske 
Union og dens borgere. Den europæiske 
grønne pagt er ikke blot en forbedret 
klimapolitik, men en ny integreret og 
inklusiv vækststrategi med en miljømæssig 
ambition om at ændre Unionens økonomi 
og samfund og sætte den på en mere 
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2050 ikke længere er nogen 
nettoemissioner af drivhusgasser, og hvor 
den økonomiske vækst er afkoblet fra 
ressourceanvendelsen.

bæredygtig kurs, der respekterer de 
sociale rettigheder og forbedrer livet for 
alle Unionens borgere. Denne strategi 
sigter desuden mod at omstille Unionen til 
et retfærdigt og velstående samfund med 
en moderne, social, ressourceeffektiv og 
konkurrencedygtig økonomi, der 
prioriterer jobskabelse og -muligheder, 
hvor der i 2050 ikke længere er nogen 
nettoemissioner af drivhusgasser i EU, og 
hvor den økonomiske og bæredygtige 
udvikling er afkoblet fra 
ressourceanvendelsen. Den europæiske 
grønne pagt anerkender behovet for en 
effektiv og progressiv reaktion på 
håndteringen af den umiddelbare trussel 
fra klimaforandringer og virkningerne af 
de foranstaltninger, der er truffet.

__________________ __________________
15 Meddelelse fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 11. 
december 2019, Den europæiske grønne 
pagt (COM(2019)0640).

15 Meddelelse fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 11. 
december 2019, Den europæiske grønne 
pagt (COM(2019) 640 final/2).

Ændringsforslag 2

Forslag til afgørelse
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) De forandringer, der er sket i det 
europæiske samfund som følge af covid-
19-pandemien, og de sundhedsmæssige og 
økonomiske virkninger, de har, herunder 
de potentielle virkninger på det indre 
marked i forbindelse med den frie 
bevægelighed for varer og borgere, 
betyder, at man bør være opmærksom på 
at forbedre de 
kommunikationsforbindelser, der er 
blevet afbrudt under pandemien, samt 
eventuelle eftervirkninger.
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Ændringsforslag 3

Forslag til afgørelse
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Det Europæiske Råd godkendte i 
sine konklusioner af 12. december 201916 
målet om at opnå en klimaneutral 
Europæisk Union senest i 2050.

(2) Det Europæiske Råd godkendte i 
sine konklusioner af 12. december 201916 
målet om at opnå en klimaneutral 
Europæisk Union senest i 2050 i 
overensstemmelse med målsætningerne i 
Parisaftalen.

__________________ __________________
16 Det Europæiske Råds konklusioner af 
12. december 2019.

16 Det Europæiske Råds konklusioner af 
12. december 2019.

Ændringsforslag 4

Forslag til afgørelse
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Europa-Parlamentet udtrykte i sin 
beslutning af 15. januar 202017 tilfredshed 
med Kommissionens meddelelse om "den 
europæiske grønne pagt" og opfordrede til, 
at den nødvendige overgang til et 
klimaneutralt samfund sker senest i 2050.

(3) Europa-Parlamentet udtrykte i sin 
beslutning af 15. januar 202017 tilfredshed 
med Kommissionens meddelelse om "den 
europæiske grønne pagt", der understreger 
det umiddelbare behov for ambitiøs 
handling i forbindelse med håndtering af 
klimaforandringer og miljømæssige 
udfordringer for at begrænse den globale 
opvarmning til 1,5° C og den nødvendige 
overgang til et klimaneutralt samfund sker 
senest i 2050 og krævede, at Unionen øger 
sine ambitioner med hensyn til at 
reducere drivhusgasemissionerne i 
Unionen senest i 2030.

__________________ __________________
17 Europa-Parlamentets beslutning af 15. 
januar 2020 om den europæiske grønne 
pagt (2019/2956(RSP)).

17 Europa-Parlamentets beslutning af 15. 
januar 2020 om den europæiske grønne 
pagt (2019/2956(RSP)).

Ændringsforslag 5
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Forslag til afgørelse
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) I overensstemmelse med de mål, 
der er fastsat i Kommissionens meddelelse 
om den europæiske grønne pagt, er der 
behov for at omstille Unionens økonomi og 
gentænke politikkerne, navnlig inden for 
transport og mobilitet, hvilket indebærer, at 
omstillingen til bæredygtig og intelligent 
mobilitet fremskyndes. Transport tegner 
sig for en fjerdedel af Unionens 
drivhusgasemissioner, og den andel vokser 
støt. For at opnå klimaneutralitet skal 
transportemissionerne reduceres med 90 % 
frem mod 2050. Hvis målsætningen om 
bæredygtig transport skal nås, skal 
brugerne sættes i første række og have 
lettere adgang til billigere, sundere og 
renere alternativer til deres nuværende 
mobilitetsvaner. Den europæiske grønne 
pagt indebærer, at omstillingen til en 
bæredygtig og intelligent mobilitet skal 
fremskyndes for at imødegå disse 
udfordringer. Nærmere bestemt bør en 
væsentlig andel af de 75 % af 
landtransporten, der i dag foretages på vej, 
flyttes over på jernbaner og indre vandveje.

(4) I overensstemmelse med de mål, 
der er fastsat i Kommissionens meddelelse 
om den europæiske grønne pagt, er der 
behov for at omstille Unionens økonomi og 
industri og gentænke politikkerne og 
investeringerne i infrastruktur, navnlig 
inden for transport og mobilitet. En sådan 
omstilling indebærer en fremskyndelse af 
omstillingen til bæredygtig emissionsfri, 
intermodal og intelligent mobilitet med 
jernbanetransport i centrum for enhver 
form for mobilitets- eller transportstrategi. 
Transport tegner sig for en fjerdedel af 
Unionens drivhusgasemissioner, og den 
andel vokser støt. For at opnå 
klimaneutralitet så hurtigt som muligt skal 
transportemissionerne i Unionen reduceres 
med 90 % senest i 2050. Hvis 
målsætningen om bæredygtig transport 
skal nås, skal brugerne sættes i første 
række og have lettere adgang til billigere, 
mere universelt tilgængelige, sundere og 
renere muligheder og alternativer til deres 
nuværende mobilitetsvaner, og de 
transportformer, som allerede anvender 
bæredygtige mobilitetsformer, herunder 
cykling og gang, skal konsolideres. Den 
europæiske grønne pagt indebærer, at 
omstillingen til en bæredygtig, intermodal 
og intelligent mobilitet skal fremskyndes 
for at imødegå disse udfordringer. 
Nærmere bestemt bør en væsentlig andel af 
de 75 % af landtransporten, der i dag 
foretages på vej, flyttes over på jernbaner 
og indre vandveje, uden at det skaber pres 
i retning af yderligere kanalisering, eller 
at floder gøres dybere.

Ændringsforslag 6

Forslag til afgørelse
Betragtning 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Jernbanetransport har en væsentlig 
rolle at spille som et afgørende vendepunkt 
i at sikre opfyldelsen af 
klimaneutralitetsmålet senest i 2050 og 
udgør en af de mest miljøvenlige og 
energieffektive transportformer. 
Jernbanetransport er stort set elektrificeret 
og udleder langt mindre CO2 end 
tilsvarende vej- eller lufttransport, og som 
den eneste transportform har 
jernbanetransporten reduceret sine 
drivhusgasemissioner og CO2-emissioner 
siden 1990. Dertil kommer, at 
energiforbruget til jernbanetransport er 
mindsket i perioden 1990-201618, og der 
anvendes i stigende grad vedvarende 
energikilder.

(5) Mobilitet er en af de centrale søjler 
i den europæiske grønne pagt, og 
jernbanetransport har en væsentlig rolle at 
spille som et afgørende vendepunkt for at 
dekarbonisere Unionens økonomi og sikre 
opfyldelsen af dens klimaneutralitetsmål 
senest i 2050 og udgør en af de mest 
miljøvenlige og energieffektive 
transportformer. Jernbanetransport er stort 
set elektrificeret og udleder langt mindre 
CO2 end tilsvarende vej- eller lufttransport, 
og som den eneste transportform har 
jernbanetransporten reduceret sine 
drivhusgasemissioner og CO2-emissioner 
siden 1990. Dertil kommer, at 
energiforbruget til jernbanetransport er 
mindsket i perioden 1990-201618, og der 
anvendes i stigende grad vedvarende 
energikilder. Denne tendens bør derfor 
støttes gennem fremme af grøn energi.

__________________ __________________
18 DG MOVE Statistical Pocketbook 2019 
"EU transport in figures" (kilde: Eurostat).

18 DG MOVE Statistical Pocketbook 2019 
"EU transport in figures" (kilde: Eurostat).

Ændringsforslag 7

Forslag til afgørelse
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) I forbindelse med Unionens 
forpligtelser i henhold til Parisaftalen er 
regionale og lokale myndigheder og 
offentlige myndigheder i samarbejde med 
jernbanesektoren centrale aktører for 
gennemførelsen og opfyldelsen af de 
fastsatte mål. 

Ændringsforslag 8

Forslag til afgørelse
Betragtning 5 b (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5b) Den stadig mere udbredte 
anvendelse af vedvarende energikilder 
inden for jernbanesektoren skal suppleres 
med en strategi for denne retfærdige 
omstilling, som tager højde for behovet 
for øget kvalitet, billige og tilgængelige 
transportforbindelser samt for 
beskyttelsen af arbejdstagernes 
rettigheder.

Ændringsforslag 9

Forslag til afgørelse
Betragtning 5 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5c) Partnerskaber mellem FoU, 
industrien, medlemsstaterne og deres 
regioner er vigtige for at støtte forskning 
og innovation inden for transport.

Ændringsforslag 10

Forslag til afgørelse
Betragtning 5 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5d) Skabelsen og styrkelsen af 
bæredygtige, miljøvenlige og 
energieffektive transportformer er en 
afgørende del af Unionens strategi for 
bekæmpelse af klimaændringer. Da 
Unionen yder støtte til investeringer i 
jernbaneinfrastruktur via sine midler og 
instrumenter, har den en direkte 
indflydelse på fremme af 
jernbanetransport, som bør udnyttes til 
fulde. Som følge af de betydelige forskelle 
mellem medlemsstaterne med hensyn til 
jernbanenet og dertil knyttet infrastruktur 
spiller samhørighedspolitikken en vigtig 
rolle i alle regioner, men navnlig i mindre 
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udviklede regioner og landdistrikter, ved 
at forbedre Unionens interne og 
grænseoverskridende jernbanenet. 
Samhørighedspolitikken giver også en 
fortsat og styrket rolle for investeringer i 
retning af et grønnere Europa for alle. 
Som følge deraf er det vigtigt at engagere 
lokale, regionale og nationale 
myndigheder i diskussioner om den 
flerårige planlægning, om projekter 
vedrørende digitalisering og 
modernisering af jernbaneinfrastrukturen 
og om den generelle forbedring af 
offentlige og private investeringer i 
regioner samt tilskynde til 
grænseoverskridende samarbejde mellem 
lokale, regionale og nationale 
myndigheder. Den lokale økonomiske 
udvikling kan drage nytte af bæredygtige 
og moderne elektrificerede 
jernbanetjenester. Modernisering af 
jernbanetransport med særlig vægt på 
offentlige investeringer i 
transportinfrastrukturer, som vil bidrage 
til Unionens klimamål, innovation, 
sikkerhed, anstændig grøn og moderne 
beskæftigelse og effektivitet, vil imidlertid 
kræve yderligere ressourcer.

Ændringsforslag 11

Forslag til afgørelse
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Ved at forbinde Unionens vigtigste 
transportruter med dens regioner og 
områder i den yderste periferi bidrager 
jernbanesektoren til den sociale, 
økonomiske og territoriale samhørighed.

(6) Ved at forbinde Unionens vigtigste 
og sekundære transportruter med dens 
regioner og områder i den yderste periferi, 
landdistrikter med hinanden og med 
bycentre og ved at etablere manglende 
grænseoverskridende forbindelser er 
jernbanesektoren en vigtig faktor inden for 
bæredygtig transport og turisme og 
bidrager til den sociale, økonomiske og 
territoriale samhørighed. 
Jernbanetransport spiller en central rolle 
i udviklingen, øger mobiliteten og 
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bidrager til at standse befolkningens 
udvandring fra landdistrikterne og de 
mindre udviklede regioner i Unionen ved 
at tilbyde et anvendeligt transportmiddel. 
Det er imidlertid stadig en udfordring at 
skabe bedre forbindelser og øge 
jernbanetransportens modale andel. 
Mindre profitable lokale jernbanenet og 
togstationer bør ikke fortsat afvikles, og 
især ikke i landdistrikter og 
grænseområder. Investeringer i net, 
rullende materiel og tjenester varierer 
meget mellem medlemsstaterne. Derfor 
bør strategier til yderligere forbedring af 
Unionens jernbanepolitikker og -net 
undersøges og fremmes ved at digitalisere 
den offentlige transport og genoprette 
forbindelser og færdiggøre de manglende 
forbindelser ved at forny, elektrificere og 
modernisere det rullende materiel og 
fremme samarbejdet mellem 
jernbaneselskaber.

Ændringsforslag 12

Forslag til afgørelse
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Andelen af passagerbefordring med 
jernbane i Unionen er kun steget en smule 
siden 2007, og til gengæld er 
godstransportens andel faldet. Der er stadig 
mange hindringer for at opnå et ægte fælles 
europæisk jernbaneområde, herunder mht. 
behovet for at minimere støj. 
Overvindelsen af disse hindringer vil tillige 
med omkostningsreduktion og hurtigere 
innovation gøre det muligt for 
jernbanesektoren at virkeliggøre sit fulde 
potentiale. Jernbanesektoren må derfor 
styrkes yderligere for at blive mere 
attraktiv for rejsende og virksomheder.

(7) Andelen af passagerbefordring med 
jernbane i Unionen er kun steget en smule 
siden 2007, og til gengæld er 
godstransportens andel faldet. For at nå 
målsætningen om en ændring af 
transportformerne, som fremgår af 
Kommissionens hvidbog om transport fra 
2011, skal konkurrencen mellem vej- og 
jernbanegodstransport være fair og 
afbalanceret, for at der fuldt ud tages 
højde for de eksterne omkostninger ved 
transport med henblik på opnåelse af 
målsætningerne i den europæiske grønne 
pagt. Der er stadig mange hindringer for at 
opnå et ægte fælles europæisk 
jernbaneområde, der har en reel og 
betydelig indvirkning på 
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jernbanetransportens konkurrenceevne 
og attraktivitet, herunder bl.a. de ret høje 
udgifter ved jernbanetransport, manglen 
på enkle og direkte forbindelser, 
afgifterne for adgang til 
jernbaneinfrastruktur, hindringerne for, 
at det rullende materiel kan tages i brug, 
samt de forskelligartede kontrolsystemer 
og driftsregler mht. behovet for at 
minimere støj. Overvindelsen af disse 
hindringer vil tillige med 
omkostningsreduktion, hurtigere 
innovation og øget europæisk støtte til 
intermodalitet gøre det muligt for 
jernbanesektoren at virkeliggøre sit fulde 
potentiale. Jernbanesektoren må derfor 
styrkes yderligere for at blive mere 
attraktiv for rejsende, især unge og 
borgere i fjerntliggende områder og 
landområder, arbejdstagere og 
virksomheder. For at sikre en mere 
sammenhængende og attraktiv 
jernbanetransport i hele Europa bør der 
også lægges vægt på at forbedre 
passagerernes rettigheder, på bedre 
reservationssystemer og billetsystemer, 
investeringer i infrastruktur, flere nattog, 
der tilbyder hurtige og miljøvenlige 
forbindelser i hele Unionen, genindførelse 
af letbanesystemer såsom sporvogne i 
byområder og gennemførelsen af 
princippet om, at forureneren betaler, på 
en socialt afbalanceret måde.

Ændringsforslag 13

Forslag til afgørelse
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) For at kunne nå det fulde 
potentiale som en vigtig arbejdsgiver i 
Den Europæiske Union bør 
jernbanesektoren diversificere sin 
arbejdsstyrke og navnlig tiltrække kvinder 
og yngre medarbejdere. Det er vigtigt at 
tilbyde optimale transporttjenester til 
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fordel for brugerne, og arbejdsstyrken i 
jernbanesektoren skal have arbejdsvilkår 
af høj kvalitet.

Ændringsforslag 14

Forslag til afgørelse
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) For at fremme jernbanetransport i 
tråd med de mål, der er fastsat i 
Kommissionens meddelelse om en 
europæisk grøn pagt, bl.a. med hensyn til 
bæredygtig og intelligent mobilitet bør 
2021 udpeges som europæisk år for 
jernbanetransport". 2021 vil blive et 
væsentligt år for Unionens jernbanepolitik, 
idet det bliver det første fulde år, hvor de 
regler, der er vedtaget i den fjerde 
jernbanepakke, dvs. om åbning af markedet 
for indenlandsk passagerbefordring og 
nedbringelse af omkostninger og 
administrative byrder for 
jernbanevirksomheder, der opererer i hele 
Unionen, vil blive gennemført i Unionen 
som helhed. Der er en voksende interesse i 
befolkningen for jernbanetransport, 
herunder med nattog, i en række 
medlemsstater, hvilket også fremgår af 
populariteten af #DiscoverEU. Desuden vil 
den internationale kunstfestival 
"Europalia" i 2021 fokusere på 
jernbanernes indflydelse på kunsten og 
fremhæve jernbanernes rolle som en stærk 
drivkraft for social, økonomisk og 
industriel forandring —

(8) For at fremme jernbanetransport i 
tråd med de mål, der er fastsat i 
Kommissionens meddelelse om en 
europæisk grøn pagt, bl.a. med hensyn til 
bæredygtig, intermodal og intelligent 
mobilitet og for at støtte Unionens 
forpligtelse til FN's 2030-dagsorden og 
verdensmålene for bæredygtig udvikling 
(SDG'er), bør 2021 udpeges som 
"europæisk år for jernbanetransport". 2021 
vil blive et væsentligt år for Unionens 
jernbanepolitik, idet det bliver det første 
fulde år, hvor de regler, der er vedtaget i 
den fjerde jernbanepakke, dvs. om åbning 
af markedet for indenlandsk 
passagerbefordring og nedbringelse af 
omkostninger og administrative byrder for 
jernbanevirksomheder, der opererer i hele 
Unionen, vil blive gennemført i Unionen 
som helhed. Der er en voksende interesse i 
befolkningen for jernbanetransport, 
herunder forbindelser mellem og inden for 
regioner og nattog, navnlig blandt unge, 
hvilket også fremgår af populariteten af 
#DiscoverEU. Desuden vil den 
internationale kunstfestival "Europalia" i 
2021 fokusere på jernbanernes indflydelse 
på kunsten og fremhæve jernbanernes rolle 
som en stærk drivkraft for social, 
økonomisk og industriel forandring —

Ændringsforslag 15
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Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formålet med det europæiske år er at 
fremme og støtte Unionens, 
medlemsstaternes samt regionale og lokale 
myndigheders og andre organisationers 
indsats for at øge andelen af passagerer og 
gods, der befordres/transporteres med 
jernbane. Nærmere bestemt skal det 
europæiske år:

Formålet med det europæiske år er at 
fremme og støtte Unionens, 
medlemsstaternes samt regionale og lokale 
myndigheders, NGO'ers og andre 
offentlige og private organisationers 
indsats for at øge andelen af passagerer og 
gods, der befordres/transporteres med 
jernbane. Nærmere bestemt skal det 
europæiske år:

Ændringsforslag 16

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fremme jernbanetransport som en 
bæredygtig, innovativ og sikker 
transportform, navnlig ved at fremhæve 
jernbanens rolle som en afgørende faktor 
for at bidrage til at nå Unionens mål om 
klimaneutralitet senest i 2050 og ved at 
tage kontakt til den brede offentlighed, især 
ungdommen

a) fremme jernbanetransport som en 
bæredygtig, billig, tilgængelig, innovativ, 
sikker og samlende transportform for alle, 
navnlig ved at anvende mere støjsvagt, 
grønt og energieffektivt rullende materiel, 
ved at fremme en europæisk debat om 
udvikling af jernbanetransport som et 
reelt, tilgængeligt og universelt alternativ 
til individuelle transportformer og til korte 
og mellemlange flyvninger ved at sikre 
intermodal og regional mobilitet, at 
fremhæve jernbanens rolle som en 
afgørende faktor for at bidrage til at nå 
Unionens mål om klimaneutralitet senest i 
2050 og ved at tage kontakt til den brede 
offentlighed, især ungdommen og borgere 
i fjerntliggende områder og landområder 
samt den positive rolle, som jernbaner kan 
spille som instrument for genopretning 
efter covid-19 og andre kriser

Ændringsforslag 17

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fremhæve jernbanetransportens 
europæiske, tværnationale dimension, som 
bringer borgerne tættere sammen, gør det 
muligt for dem at udforske Unionen i al 
dens mangfoldighed, fremmer 
samhørighed og bidrager til at integrere 
Unionens indre marked

b) fremhæve jernbanetransportens 
europæiske, tværnationale dimension, som 
spiller en afgørende rolle for udviklingen 
af bæredygtig, regional og lokal transport 
og turisme, bringer landområder, afsides 
og fjerntliggende områder tættere på 
andre dele af Unionen og borgerne tættere 
sammen, gør det muligt for dem at 
udforske Unionen i al dens mangfoldighed, 
søger at færdiggøre manglende 
forbindelser, fremmer social, økonomisk 
og territorial samhørighed inden for 
rammerne af målene for 
samhørighedspolitikken efter 2020 for et 
grønnere og mere forbundet Europa i tæt 
samarbejde med lokale og regionale 
myndigheder og lokalsamfund og bidrager 
til at integrere Unionens indre marked

Ændringsforslag 18

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) understrege det presserende behov 
for og betydningen af elektrificeret 
transport over lange og korte afstande og 
behovet for at forbedre tilgængeligheden 
af transportinfrastruktur og -tjenester for 
alle passagerer

Ændringsforslag 19

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra b b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) bruge Unionens investeringer til at 
genaktivere og opgradere eksisterende, 
brugte eller ubenyttede 
jernbaneforbindelser og færdiggøre 
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manglende forbindelser mellem 
grænseregioner for både passager- og 
godstransport

Ændringsforslag 20

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) øge jernbanetransportens bidrag til 
Unionens økonomi, industri og samfund, 
herunder navnlig aspekter vedrørende 
regionaludvikling, industriel 
konkurrenceevne, bæredygtig turisme, 
innovation, beskæftigelse, uddannelse, 
ungdom og kultur samt styrke 
tilgængeligheden for personer med 
handicap

c) øge jernbanetransportens bidrag til 
Unionens økonomi, industri og samfund, 
herunder navnlig aspekter vedrørende 
bæredygtig regionaludvikling, udviklingen 
mellem byområder og landdistrikter samt 
grænse- og lokalområder, 
klimabeskyttelse og industriel omstilling, 
bæredygtig turisme, innovation, social 
inklusion, socialt bæredygtig 
beskæftigelse, uddannelse, ungdom og 
kultur samt styrke tilgængeligheden for 
ældre, dårligt stillede personer og 
personer med handicap og reduceret 
mobilitet

Ændringsforslag 21

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) bidrage til at fremme 
jernbanetransport som et vigtigt element i 
forbindelserne mellem Unionen og 
nabolandene, navnlig landene i det 
vestlige Balkan, med udgangspunkt i 
partnerlandenes interesser og behov og 
Unionens ekspertise inden for 
jernbanetransport.

d) bidrage til at fremme 
jernbanetransport som et vigtigt element i 
forbindelserne mellem Unionen og 
nabolandene såsom dem i det vestlige 
Balkan, de østlige naboskabslande og Det 
Forenede Kongerige med udgangspunkt i 
partnerlandenes, grænseområders og 
kommuners interesser og behov og 
udveksling af ekspertise inden for 
jernbanetransport.

Ændringsforslag 22
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Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) sikre, at det europæiske år 2021 
får en langsigtet virkning i form af 
specifikke projekter, der skal fremmes og 
gennemføres i de følgende år med et 
konstant engagement fra alle relevante 
aktører såsom EU-institutioner og deres 
agenturer, jernbaneselskaber, lokale, 
regionale og nationale myndigheder med 
ansvar for forvaltningen af EU-midler

Ændringsforslag 23

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra d b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) bidrage til at fremme 
jernbanetransport som et middel til at 
muliggøre mobilitet og midlertidig 
flytning af genstande og udstyr for at 
muliggøre samarbejde og fremme løbende 
samarbejde mellem grupper, som er 
forbundet via kultur og uddannelse, ved at 
drage fordel af at den midlertidige 
mobilitet af personer, genstande og udstyr 
er en god måde at identificere 
samarbejdsmuligheder og dele bedste 
fremgangsmåder og ekspertise på.

Ændringsforslag 24

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) initiativer og arrangementer for at 
fremme debat og bevidstgørelse og 
muliggøre borgernes, virksomhedernes og 
de offentlige myndigheders engagement i 
at tiltrække flere rejsende og gods til 

a) initiativer og arrangementer for at 
fremme debat og bevidstgørelse og 
muliggøre borgernes, virksomhedernes og 
de offentlige myndigheders engagement i 
at forbedre forholdene for jernbanerejser 
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jernbaner med henblik på at bekæmpe 
klimaændringer med en vifte af forskellige 
kanaler og værktøjer, herunder 
arrangementer i medlemsstaterne

og at tiltrække flere ressourcer, rejsende 
og gods til jernbaner med henblik på at 
bekæmpe klimaændringer, herunder ved at 
gøre brug af grøn energi til 
jernbaneinfrastruktur, regional udvikling 
og udforskning af territorier. Disse 
initiativer skal også bidrage til at forbedre 
personers mobilitet og fremme kulturel 
udveksling og bæredygtig turisme med en 
vifte af forskellige kanaler, herunder 
arrangementer i medlemsstaterne, på 
lokalt, regionalt og nationalt plan, 
herunder i grænseområder, i forbindelse 
med jernbaneinitiativer, der finansieres af 
Interregprogrammet, og som i sig selv er 
europæiske

Ændringsforslag 25

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) initiativer og arrangementer til at 
øge bevidstheden om jernbanesektorens 
kapacitet til at forhindre, at lokalsamfund, 
kystområder og fjerntliggende regioner 
bliver mere isoleret, og i stedet fremme 
deres integration med flere byområder og 
regionale områder

Ændringsforslag 26

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra a b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) offentlige oplysningskampagner 
om TEN-T's potentiale til at fremme 
samhørighed og fremme industriel og 
økonomisk udvikling i regioner, der ikke 
er en del af de centrale net, hvor projekter 
og investeringer bør omfatte levering af 
regionale tjenester inden for 
jernbanetransport af høj kvalitet og lokale 
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forbindelser mellem fjerntliggende 
områder og byers større tilkørselsveje og 
økosystemer med henblik på at fremme 
både ændring af transportformer og 
social samhørighed på samme tid

Ændringsforslag 27

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra a c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ac) initiativer, der involverer regionale 
og lokale myndigheder i drøftelser om 
flerårig planlægning, planer om at 
digitalisere og modernisere 
jernbaneinfrastruktur og omfattende 
forbedringer i offentlige og private 
investeringer i regioner, hvor små og 
mellemstore virksomheder og den lokale 
økonomiske udvikling kunne drage stor 
fordel af bæredygtige, moderne og 
elektrificerede jernbanetjenester

Ændringsforslag 28

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) information, udstillinger, 
inspiration, uddannelse og 
opmærksomhedsskabende kampagner for 
at opmuntre til at ændre passagerernes, 
forbrugernes og virksomhedernes adfærd 
og for at tilskynde den brede offentlighed 
til at bidrage aktivt til at opfylde målene 
om en mere bæredygtig transport

b) information, udstillinger, 
inspiration, undervisning, uddannelse, 
socialt arbejde og 
opmærksomhedsskabende kampagner for 
at opmuntre til at ændre passagerernes, 
forbrugernes og virksomhedernes adfærd, 
herunder i jernbanesektoren og for at 
tilskynde den brede offentlighed til at 
bidrage aktivt til at opfylde målene om en 
mere bæredygtig, innovativ, sikker og 
tilgængelig transport, samtidig med at 
borgere aktivt tilskyndes til at gå på 
opdagelse i Europa
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Ændringsforslag 29

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) udveksling af erfaringer og god 
praksis mellem nationale, regionale og 
lokale myndigheder, civilsamfundet, 
erhvervslivet og skolerne om at fremme 
anvendelsen af jernbanetransport og om, 
hvordan adfærdsændringer kan 
gennemføres på alle niveauer

c) udveksling af erfaringer og god 
praksis mellem nationale, regionale og 
lokale myndigheder, civilsamfundet, 
NGO'er, virksomhederne og 
fagforeningerne og skolerne om at fremme 
sikker anvendelse af jernbanetransport og 
om, hvordan adfærdsændringer kan 
gennemføres på alle niveauer af brugere af 
og ansatte inden for jernbanetransport, 
samt udveksling af praktiske og 
menneskelige erfaringer, hvad angår 
optimal tilgængelighed for personer med 
handicap og ældre, fremvisning af 
Unionens økonomiske støtte til 
jernbaneprojekter, særligt manglende 
forbindelser på tværs af grænser, 
decentraliserede tilgange og regional 
konnektivitet

Ændringsforslag 30

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) gennemførelse af undersøgelser og 
innovationsaktiviteter og formidling af 
resultaterne af dem på europæisk eller 
nationalt plan og

d) gennemførelse af undersøgelser og 
innovationsaktiviteter og formidling af 
resultaterne af dem på europæisk eller 
nationalt og regionalt plan herunder af et 
europæisk net af jernbanemotorveje, 
anvendelse af grøn energi til 
jernbaneinfrastruktur samt undersøgelser 
med henblik på at fokusere på europæiske 
finansieringskilder og synergier mellem 
disse i projekter vedrørende 
jernbaneforbindelser, navnlig 
grænseoverskridende linjer

Ændringsforslag 31
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Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) fremme af projekter og netværk i 
forbindelse med det europæiske år, 
herunder via medierne, sociale netværk og 
andre onlinefællesskaber.

e) fremme af interaktiv 
kommunikation om projekter og netværk i 
forbindelse med det europæiske år, 
herunder via medierne, sociale netværk og 
andre onlinefællesskaber.

Ændringsforslag 32

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) regionale studier og undersøgelser 
for at vurdere borgernes behov med 
hensyn til jernbanetransport.

Ændringsforslag 33

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra e b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eb) afholdelse af arrangementer til 
fremme af jernbanernes historiske arv og 
kulturarv

Ændringsforslag 34

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra e c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ec) kampagner for at genskabe 
borgernes tillid til brug af offentlig 
personbefordring med jernbane
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Ændringsforslag 35

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra e d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ed) kampagner, som skal diversificere 
jernbanesektorens arbejdsstyrke, navnlig 
ved at tiltrække kvinder og yngre 
medarbejdere

Ændringsforslag 36

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra e e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ee) kampagner til fremme af allerede 
vedtagne grønne løsninger

Ændringsforslag 37

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Unionen skal identificere og 
undersøge vigtige projekter og 
foranstaltninger, såsom:
a) reaktivering og multiplikation af 
lokale, regionale og interregionale 
passager- og godstransportstrækninger, 
lokale togstationer og forbindelser fra 
lokale jernbanelinjer til jernbanelinjer 
med højhastighedstog og langdistancetog
b) fastlæggelse af nøgleprojekter og 
mål samt fremme heraf på forskellige 
niveauer, som kan bidrage til opfyldelse af 
målsætningerne på lang sigt, f.eks. som 
en fælles europæisk indsats til 
fremskyndelse af investeringer i 
jernbanemotorveje, terminaler og 
rullende materiel samt mulighed for et 
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optimeret skift mellem transportformer, 
der vil bidrage til regional samhørighed 
og dekarbonisering af godstransport
c) en fælles europæisk indsats for at 
genindføre et net af moderne nattogslinjer 
til overkommelige priser, som når ud til 
alle medlemsstater og til nabolande
d) udvikling af et ensartet 
billetreservations- og fordelspassystem til 
europæisk jernbanetransport, der giver 
forbrugerne mulighed for at købe en 
samlet billet fra en hvilken som helst 
europæisk station til enhver anden, 
uafhængigt af jernbaneselskabet, med 
garanterede passagerrettigheder og til den 
mest fordelagtige pris
e) bæredygtige langsigtede modeller 
for gratis lokal offentlig transport
f) fremme af jernbaner ved hjælp af 
præferentielle momssatser på nationalt 
plan
g) integration af målene for grønne, 
innovative, digitale, sikre og tilgængelige 
jernbanenet og -tjenester i Unionens 
industristrategi, herunder deres rolle med 
hensyn til samhørighed, kvalificeret og 
anstændig beskæftigelse og kulturel 
udveksling.

Ændringsforslag 38

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. EU-institutioner og -organer såvel 
som medlemsstaterne kan på henholdsvis 
EU-plan og nationalt plan henvise til det 
europæiske år og benytte dettes visuelle 
identitet i forbindelse med fremme af de 
aktiviteter, der er omhandlet i stk. 1.

2. EU-institutioner og -organer såvel 
som medlemsstaterne henviser på 
henholdsvis EU-plan og nationalt plan til 
det europæiske år og benytter dettes 
visuelle identitet i forbindelse med fremme 
af de aktiviteter, der er omhandlet i stk. 1, 
og Kommissionen sikrer, at der i alle faser 
af arbejdet med at fremme disse aktiviteter 
på passende vis henvises til EU-støtten til 
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de projekter og initiativer, der finansieres 
som led i det europæiske år.

Ændringsforslag 39

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilrettelæggelsen på nationalt plan af 
deltagelse i det europæiske år er 
medlemsstaternes ansvar. Med henblik 
herpå udnævner medlemsstaterne nationale 
koordinatorer. De nationale koordinatorer 
sikrer koordineringen af relevante 
aktiviteter på nationalt plan.

Tilrettelæggelsen på nationalt plan af 
deltagelse i det europæiske år er 
medlemsstaternes ansvar. Med henblik 
herpå udnævner medlemsstaterne nationale 
koordinatorer og, om nødvendigt, 
regionale og lokale underkoordinatorer. 
De nationale koordinatorer sikrer i 
samarbejde med underkoordinatorer, hvis 
en eller flere udpeges, koordineringen af 
relevante aktiviteter på nationalt plan.

Ændringsforslag 40

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen indkalder 
regelmæssigt de nationale koordinatorer til 
møder for at koordinere afviklingen af det 
europæiske år. Disse møder giver også 
mulighed for at udveksle oplysninger om 
gennemførelsen af det europæiske år på 
nationalt plan og EU-plan; repræsentanter 
for Europa-Parlamentet kan deltage i disse 
møder som observatører.

1. Kommissionen indkalder 
regelmæssigt de nationale koordinatorer til 
møder med deltagelse af regionale og 
lokale aktører for at koordinere 
afviklingen af det europæiske år. Disse 
møder er en mulighed for at udveksle 
oplysninger om gennemførelsen af det 
europæiske år på regionalt, nationalt plan 
og EU-plan; repræsentanter for Europa-
Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg og Det Europæiske 
Regionsudvalg indbydes til at deltage i 
disse drøftelser.

Ændringsforslag 41

Forslag til afgørelse
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Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Koordineringen på EU-plan af det 
europæiske år skal have en tværgående 
tilgang for at skabe synergier mellem de 
forskellige EU-programmer og -initiativer, 
som finansierer projekter inden for 
jernbanetransport, eller som har tilknytning 
til jernbaner.

2. Koordineringen på EU-plan af det 
europæiske år skal have en tværgående 
tilgang for at finde frem til eksisterende og 
skabe nye og bæredygtige synergier 
mellem de forskellige EU-programmer og -
initiativer, som finansierer projekter inden 
for jernbanetransport, eller som har 
tilknytning til jernbaner under 
hensyntagen til, at nye politiske 
målsætninger snarere kræver yderligere 
ressourcer frem for kun omfordelinger.

Ændringsforslag 42

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen indkalder regelmæssigt 
interessenter og repræsentanter for 
organisationer og organer, der er aktive på 
jernbanetransportområdet, herunder 
eksisterende tværnationale kulturelle 
netværk og relevante NGO'er, samt 
ungdomsorganisationer og -fællesskaber, 
til møder for at bistå Kommissionen i 
gennemførelsen af det europæiske år på 
EU-plan.

Kommissionen indkalder regelmæssigt 
interessenter og repræsentanter for 
organisationer og organer, der er aktive på 
jernbanetransportområdet, herunder 
eksisterende tværnationale og 
tværregionale kulturelle netværk, relevante 
NGO'er, arbejdsmarkedets parter samt 
ungdomsorganisationer og -fællesskaber, 
til møder for at bistå Kommissionen i 
gennemførelsen af det europæiske år på 
EU-plan.
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UDTALELSE FRA KULTUR- OG UDDANNELSESUDVALGET

til Transport- og Turismeudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et europæisk år for 
jernbanetransport (2021)
(COM(2020)0078 – C9-0076/2020 – 2020/0035(COD))

Ordfører for udtalelse: Dace Melbārde

KORT BEGRUNDELSE

Jernbanen har været af stor betydning for Europa i godt 150 år, hvilket har gjort det muligt at 
skabe en mobilitet uden sidestykke og give folk nye muligheder, øge handelen, hjælpe 
virksomhederne med at vokse og bidrage til den økonomiske udvikling i de enkelte lande. I 
dag er jernbanetransport så vigtig som nogensinde, idet den er en af de sikreste og mest 
effektive transportformer. For at understrege betydningen heraf, herunder dens potentiale til at 
opfylde EU's klimamål, foreslår Kommissionen, at 2021 udpeges til "det europæiske år for 
jernbanetransport" og til at organisere den række af kommunikations- og 
medborgerskabsaktiviteter, der er forbundet med initiativet "det europæiske år". 

Ordføreren deler Kommissionens opfattelse af betydningen af jernbanetransport og dens 
miljøvenlighed. Ikke desto mindre er der yderligere aspekter ved denne transportform, som 
fortjener opmærksomhed. 

Samtidig med at der er behov for en indsats for at øge antallet af passagerer, er det lige så 
vigtigt at få etableret det basale netværk og de basale tjenester. Ikke alle kontinentale 
medlemsstater har i øjeblikket jernbaneforbindelser til resten af Europa eller den nødvendige 
infrastruktur. For at kunne anvende et tog er det først og fremmest en forudsætning, at der er 
mulighed herfor. Uden at være integreret i det europæiske jernbanenet er næsten alle sektorer 
i de relevante medlemsstater klart ugunstigt stillet. Uddannelses-, rejse- og kultursektorerne er 
blandt de vigtigste berørte sektorer. Hvad uddannelse angår har dette også påvirket 
udbredelsen af populære EU-programmer og -initiativer som f.eks. Erasmus+ og DiscoverEU. 
Studerende fra EU's perifere regioner og fra ugunstigt stillede regioner overses ofte.

Situationen er den samme hvad kultur og turisme angår. Fire ud af ti europæere vælger deres 
rejsemål ud fra stedernes kulturelle tilbud. Byer og regioner med bedre transportinfrastruktur, 
herunder gode jernbaneforbindelser, drager fordel heraf. Med de kontinuerlige 
hygiejneforanstaltninger, der er indført som følge af covid-19, vil togtransporten blive mere 
populær, ikke blot som en af de mest bæredygtige og sikre muligheder, men ofte som det 
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eneste holdbare og økonomisk overkommelige transportalternativ til flyrejser, som forventes 
at blive meget dyrere. I den nærmeste fremtid vil mange potentielle rejsende fra regionerne i 
EU's yderste periferi i stigende grad gå glip af kulturelle rejser over lange afstande på grund af 
uoverkommelige flyrejseomkostninger og den manglende tilgængelighed af jernbaner i 
området. "Det europæiske år for jernbanetransport" skal henlede opmærksomheden på 
ovennævnte problemer og fremme behovet for en øget geografisk udbredelse af jernbanen.

"Det europæiske år for jernbanetransport" bør ikke kun fokusere på rejser og transport af gods 
og personer med jernbane, men også på den rolle, som tog, jernbanestationer og 
jernbaneinfrastruktur spiller i historisk og nutidig henseende. Jernbanetransporten har 
tidligere været medvirkende til at forme regionale traditioner og identiteter samt til at fremme 
den økonomiske og sociale udvikling. I dag er jernbanen en del af Europas kulturarv, som 
skal udforskes, men som også skal fremmes og beskyttes. Togstationer er også vigtige 
katalysatorer, når det drejer sig om at fremme kvalitetsarkitektur og intelligent 
byplanlægning, og de fungerer som steder for kulturel interaktion og kunstneriske udtryk. 
Samtidig kan togrejser, uanset bestemmelsesstedet, være en oplevelse i sig selv, og de er ofte 
et sted, der fremmer sociale og kulturelle interaktioner. 

Baseret på erfaringer fra tidligere europæiske år understreger ordføreren behovet for et aktivt 
samarbejde med en bred vifte af interessenter, navnlig med det organiserede civilsamfund, for 
ikke blot at gøre "det europæiske år for jernbanetransport" til en succes, men også for at sikre 
en varig politisk arv. Ud over de interessenter, der er nævnt i Kommissionens forslag, har 
kulturelle foreninger, ungdomsorganisationer og forskellige uddannelsesinstitutioner en 
værdifuld rolle at spille med hensyn til at fremme betydningen og anvendelsen af 
jernbanetransport. Ordføreren er ligeledes af den opfattelse, at synergier mellem de forskellige 
EU-programmer og -initiativer skal gå ud over den rene jernbanedimension og omfatte 
programmer, der fremmer aktivt medborgerskab, f.eks. inden for uddannelse, kultur og 
ungdom. På samme måde udgør "det europæiske år for jernbanetransport" en mulighed for at 
etablere varige partnerskaber med jernbaneselskaber, der kan bidrage til at sikre, at EU's egne 
mobilitetsprogrammer, navnlig Erasmus+, bliver mere miljøvenlige. 

Ordføreren tror på vigtigheden af jernbanetransport og jernbanens sociale, kulturelle, 
miljømæssige og økonomiske værdi samt dets potentiale i forhold til at fremme og 
fremskynde den territoriale samhørighed i hele Unionen. Jernbanetransporten vil spille en 
væsentlig rolle med hensyn til at opfylde klimamålene i overensstemmelse med den 
europæiske grønne pagt og med hensyn til at fremme bæredygtig vækst i fremtiden. 

Endelig anerkender ordføreren den omskiftelige situation i Europa som følge af covid-19-
udbruddet og den usikkerhed, som det medfører, navnlig for rejser, men også for 
arrangementer, møder og debatter, som udgør en vigtig del af initiativet om det europæiske år. 
Det er endnu uvist, om det bliver nødvendigt at udskyde startdatoen for "det europæiske år for 
jernbanetransport".

ÆNDRINGSFORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Transport- og Turismeudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:
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Ændringsforslag 1
Forslag til afgørelse
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Kommissionen lancerede i sin 
meddelelse af 11. december 201915 en 
europæisk grøn pagt for Den Europæiske 
Union og dens borgere. Den europæiske 
grønne pagt er en ny vækststrategi, der 
sigter mod at omstille Unionen til et 
retfærdigt og velstående samfund med en 
moderne, ressourceeffektiv og 
konkurrencedygtig økonomi, hvor der i 
2050 ikke længere er nogen 
nettoemissioner af drivhusgasser, og hvor 
den økonomiske vækst er afkoblet fra 
ressourceanvendelsen.

(1) Kommissionen lancerede i sin 
meddelelse af 11. december 201915 en 
europæisk grøn pagt for Den Europæiske 
Union og dens borgere. Den europæiske 
grønne pagt er en ny bæredygtig 
vækststrategi, der sigter mod at omstille 
Unionen til et retfærdigt og velstående 
samfund med en moderne, 
ressourceeffektiv og konkurrencedygtig 
økonomi, hvor der i 2050 ikke længere er 
nogen nettoemissioner af drivhusgasser, og 
hvor den økonomiske vækst er afkoblet fra 
ressourceanvendelsen.

__________________ __________________
15 Meddelelse fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 11. 
december 2019, Den europæiske grønne 
pagt (COM(2019) 640 final/2).

15 Meddelelse fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 
11. december 2019, Den europæiske 
grønne pagt (COM(2019)0640).

Ændringsforslag 2
Forslag til afgørelse
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) I overensstemmelse med de mål, 
der er fastsat i Kommissionens meddelelse 
om den europæiske grønne pagt, er der 
behov for at omstille Unionens økonomi og 
gentænke politikkerne, navnlig inden for 
transport og mobilitet, hvilket indebærer, 
at omstillingen til bæredygtig og 
intelligent mobilitet fremskyndes. 
Transport tegner sig for en fjerdedel af 
Unionens drivhusgasemissioner, og den 
andel vokser støt. For at opnå 

(4) I overensstemmelse med de mål, 
der er fastsat i Kommissionens meddelelse 
om den europæiske grønne pagt, er der 
behov for at omstille Unionens økonomi og 
for at gentænke politikkerne, navnlig inden 
for transport og mobilitet. Emissionerne 
fra transportsektoren fortsætter med at 
stige og tegner sig for en fjerdedel af 
Unionens drivhusgasemissioner, hvoraf en 
betydelig andel skyldes bytransport. For at 
opnå klimaneutralitet skal 
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klimaneutralitet skal transportemissionerne 
reduceres med 90 % frem mod 2050. Hvis 
målsætningen om bæredygtig transport 
skal nås, skal brugerne sættes i første 
række og have lettere adgang til billigere, 
sundere og renere alternativer til deres 
nuværende mobilitetsvaner. Den 
europæiske grønne pagt indebærer, at 
omstillingen til en bæredygtig og 
intelligent mobilitet skal fremskyndes for 
at imødegå disse udfordringer. Nærmere 
bestemt bør en væsentlig andel af de 75 % 
af landtransporten, der i dag foretages på 
vej, flyttes over på jernbaner og indre 
vandveje.

transportemissionerne reduceres med 90 % 
frem mod 2050. Hvis målsætningen om 
bæredygtig transport skal nås, kræver det, 
at brugerne sættes i første række og sikres 
almen adgang til mere prisoverkommelige, 
sundere og renere alternativer til deres 
nuværende mobilitetsvaner i og mellem 
byer. Den europæiske grønne pagt 
indebærer således, at omstillingen til en 
bæredygtig og intelligent mobilitet samt til 
nul nettoemission skal fremskyndes for at 
imødegå disse udfordringer. En væsentlig 
andel af de 75 % af landtransporten, der i 
dag foretages på vej, bør desuden flyttes 
over på jernbaner og indre vandveje.

Ændringsforslag 3

Forslag til afgørelse
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Jernbanetransport har en væsentlig 
rolle at spille som et afgørende 
vendepunkt i at sikre opfyldelsen af 
klimaneutralitetsmålet senest i 2050 og 
udgør en af de mest miljøvenlige og 
energieffektive transportformer. 
Jernbanetransport er stort set elektrificeret 
og udleder langt mindre CO2 end 
tilsvarende vej- eller lufttransport, og som 
den eneste transportform har 
jernbanetransporten reduceret sine 
drivhusgasemissioner og CO2-emissioner 
siden 1990. Dertil kommer, at 
energiforbruget til jernbanetransport er 
mindsket i perioden 1990-201618, og der 
anvendes i stigende grad vedvarende 
energikilder.

(5) Jernbanetransport har en væsentlig 
rolle at spille i forhold til at opfylde 
Unionens klimaneutralitetsmål senest i 
2050. Det udgør en af de mest miljøvenlige 
og energieffektive transportformer. 
Jernbanetransport er stort set elektrificeret 
og tegner sig kun for 0,5 % af de samlede 
drivhusgasemissioner fra transport17a, 
hvilket er langt mindre end tilsvarende vej- 
eller lufttransport, og har som den eneste 
transportform reduceret sine 
drivhusgasemissioner og CO2-emissioner 
siden 1990. Dertil kommer, at 
energiforbruget til jernbanetransport er 
mindsket i perioden 1990-201618, og der 
anvendes i stigende grad vedvarende 
energikilder.

__________________ __________________

17a Europa-Kommissionen, Pressehjørnet 
"2021: Det europæiske år for 
jernbanetransport" (kilde: Eurostat, 
EU28 - 2017.

18 DG MOVE Statistical Pocketbook 2019 18 DG MOVE Statistical Pocketbook 2019 
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"EU transport in figures" (kilde: Eurostat). "EU transport in figures" (kilde: Eurostat).

Ændringsforslag 4

Forslag til afgørelse
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Ved at forbinde Unionens vigtigste 
transportruter med dens regioner og 
områder i den yderste periferi bidrager 
jernbanesektoren til den sociale, 
økonomiske og territoriale samhørighed.

(6) Mange medlemsstater har stadig 
ikke nogen effektive forbindelser til det 
europæiske jernbanenet eller den 
nødvendige infrastruktur til at anvende 
disse forbindelser. Ved at forbinde 
Unionens primære og sekundære 
transportruter med de fleste af dens 
regioner og områder i den yderste periferi 
kan jernbanesektoren bidrage mere til den 
sociale, økonomiske og territoriale 
samhørighed og sætte Europas befolkning 
i stand til at udforske kontinentet og 
fremme kulturel udveksling. Hvor der 
ikke findes jernbaneforbindelser, eller 
hvor disse er under udvikling, kan 
intermodale forbindelser, f.eks. 
bustransport, bidrage til at forbedre 
adgangen til mange regioner og områder i 
den yderste periferi.

Ændringsforslag 5
Forslag til afgørelse
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Jernbanen har også en vigtig rolle 
at spille med hensyn til at støtte den 
økonomiske genopretning efter covid-19 
ved samtidig at fungere som drivkraft for 
den grønne og digitale omstilling. 
Investeringer i højhastighedsnet kan 
forbedre den økonomiske effektivitet, 
f.eks. ved at nedbringe transporttiden for 
arbejdstagere eller rejsetiden for turister. 
Investeringer i muligheden for at stille wi-
fi til rådighed i tog kan ligeledes sætte 
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skub i produktiviteten og forbedre 
rejseoplevelsen. Det er nødvendigt at 
etablere de manglende 
grænseoverskridende forbindelser, 
genaktivere nedlagte 
jernbanestrækninger, genindføre 
nattogstjenester, forbedre og modernisere 
jernbaneinfrastrukturen og det rullende 
materiel samt fremme intermodale 
forbindelser. Det er nødvendigt, at der i 
EU's genopretningsplan og i den flerårige 
finansielle ramme for perioden 2021-2027 
afsættes de nødvendige midler til at 
fremme de nødvendige investeringer i 
jernbanesektoren.

Ændringsforslag 6

Forslag til afgørelse
Betragtning 6 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6b) Øget brug af jernbanetransport 
kan spille en vigtig rolle med hensyn til at 
fremme en sund livsstil og forbedre 
sikkerheden. Togrejser kan let 
kombineres med spadseren og cykling, 
samtidig med, at den tid, der bruges i et 
tog frem for i en bil, kan mindske såvel 
eksponeringen for forurening som 
stressniveauer. Togrejser udgør endvidere 
en sikker form for transport.

Ændringsforslag 7

Forslag til afgørelse
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Andelen af passagerbefordring med 
jernbane i Unionen er kun steget en smule 
siden 2007, og til gengæld er 

(7) Andelen af passagerbefordring med 
jernbane i Unionen er kun steget en smule 
siden 2007, og til gengæld er 



RR\1215801DA.docx 59/76 PE652.338v02-00

DA

godstransportens andel faldet. Der er stadig 
mange hindringer for at opnå et ægte fælles 
europæisk jernbaneområde, herunder mht. 
behovet for at minimere støj. 
Overvindelsen af disse hindringer vil tillige 
med omkostningsreduktion og hurtigere 
innovation gøre det muligt for 
jernbanesektoren at virkeliggøre sit fulde 
potentiale. Jernbanesektoren må derfor 
styrkes yderligere for at blive mere 
attraktiv for rejsende og virksomheder.

godstransportens andel faldet. Der er stadig 
mange hindringer for at opnå et ægte fælles 
europæisk jernbaneområde. Sådanne 
hindringer har en betydelig indvirkning 
på jernbanetransportens 
konkurrenceevne og attraktivitet og 
omfatter forskellige afgiftsniveauer for 
infrastrukturadgang, hindringer for, at 
det rullende materiel kan tages i brug, 
samt forskelligartede kontrolsystemer og 
regler for drift. Jernbanetransportens 
attraktivitet mindskes yderligere som følge 
af manglende tilgængelighed for 
mennesker med handicap, høje 
billetpriser i visse lande og overdreven 
støj. Overvindelsen af disse forskellige 
hindringer vil tillige med 
omkostningsreduktion og hurtigere 
innovation gøre det muligt for 
jernbanesektoren at virkeliggøre sit fulde 
potentiale i hele Unionen. 
Jernbanesektoren må derfor styrkes 
yderligere for at blive mere attraktiv, 
prisoverkommelig og tilgængelig for 
rejsende, især unge, og virksomheder.

Ændringsforslag 8

Forslag til afgørelse
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Tog, jernbanestationer og 
jernbaneinfrastruktur spiller en 
samfundsmæssig rolle, som går langt ud 
over deres primære tekniske formål, da de 
historisk set har medvirket til at forme 
regionale traditioner og identiteter og 
fremme økonomisk og social udvikling. I 
dag er togstationer og 
jernbaneinfrastruktur også vigtige 
katalysatorer, når det drejer sig om at 
fremme kvalitetsarkitektur, bæredygtig 
udvikling og intelligent byplanlægning. 
Samtidig repræsenterer de også en vigtig 
industriel kulturarv i sig selv. Vore dages 
jernbanestationer spiller en dobbelt rolle: 
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De er ikke blot transportknudepunkter, 
men også vigtige platforme for 
informationskampagner og 
uddannelsesmæssige, kulturelle og sociale 
projekter og dermed centrale steder i 
forhold til lokalsamfundet. Derudover kan 
togrejser være en oplevelse i sig selv, som 
fremmer social og kulturel interaktion og 
udveksling.

Ændringsforslag 9

Forslag til afgørelse
Betragtning 7 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7b) Formel og ikkeformel uddannelse 
spiller en afgørende rolle med hensyn til 
at øge kendskabet til betydningen og 
værdien af jernbanen og til at tilskynde 
folk til at benytte jernbanetransport. Aktiv 
inddragelse af uddannelsesinstitutioner, 
især skoler, kan bidrage til at sætte skub i 
anvendelsen af jernbanetransport. 
Uddannelsesinstitutionerne kan også 
tilskyndes til at lære af hinanden med 
henblik på at udvikle læseplaner, der gør 
det muligt at lære om de historiske, 
tekniske og miljømæssige aspekter af 
jernbanetransport og fremme brugen af 
jernbaner til skolerejser og 
uddannelsesmæssige udvekslinger.

Ændringsforslag 10

Forslag til afgørelse
Betragtning 7 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7c) Unionen bør sikre, at dens egne 
tværnationale mobilitetsprogrammer, 
herunder inden for uddannelse og 
erhvervsuddannelse, forskning, kultur og 
turisme, navnlig Erasmus+, Det 
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Europæiske Solidaritetskorps og Et 
Kreativt Europa, om muligt bør prioritere 
jernbaner som det foretrukne 
transportmiddel. Adgang til økonomisk 
overkommelige jernbanetjenester kan 
være med til at støtte bestræbelserne på at 
gøre programmerne mere inklusive ved at 
udvide den geografiske og 
socioøkonomiske dækning. Som 
eksemplificeret ved ordningen for 
kortvarig mobilitet, der giver unge 
mulighed for at udforske Den Europæiske 
Union, kan #DiscoverEU og 
partnerskaber mellem Kommissionen og 
jernbaneoperatørerne effektivt fremme 
bæredygtig mobilitet inden for Unionens 
programmer og således potentielt give 
anledning til en ændring i folks vaner.

Ændringsforslag 11
Forslag til afgørelse
Betragtning 7 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7d) Tidligere erfaringer med "det 
europæiske år" har vist, at et effektivt 
engagement i initiativet kan opnås ved at 
udvikle synergier med andre relevante 
EU-programmer, navnlig på områder som 
uddannelse og erhvervsuddannelse, 
kultur og ungdom. Sådanne programmer 
fremmer læring, kommunikation og aktivt 
medborgerskab og kan derfor bidrage til 
at støtte "det europæiske år", f.eks. 
gennem relevante uddannelsesprojekter 
under Erasmus+ eller kulturelle projekter 
under Et Kreativt Europa med et 
jernbanetema. Tilsvarende kan "det 
europæiske år" tilskynde til mere 
miljøvenlige mobilitetsvalg inden for 
programmerne. Tidligere erfaringer har 
også gjort det klart, at aktiv inddragelse af 
en bred vifte af interessenter, navnlig det 
organiserede civilsamfund, kan bidrage til 
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at sikre en varig politik.

Ændringsforslag 12

Forslag til afgørelse
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) For at fremme jernbanetransport i 
tråd med de mål, der er fastsat i 
Kommissionens meddelelse om en 
europæisk grøn pagt, bl.a. med hensyn til 
bæredygtig og intelligent mobilitet bør 
2021 udpeges som europæisk år for 
jernbanetransport". 2021 vil blive et 
væsentligt år for Unionens jernbanepolitik, 
idet det bliver det første fulde år, hvor de 
regler, der er vedtaget i den fjerde 
jernbanepakke, dvs. om åbning af markedet 
for indenlandsk passagerbefordring og 
nedbringelse af omkostninger og 
administrative byrder for 
jernbanevirksomheder, der opererer i hele 
Unionen, vil blive gennemført i Unionen 
som helhed. Der er en voksende interesse i 
befolkningen for jernbanetransport, 
herunder med nattog, i en række 
medlemsstater, hvilket også fremgår af 
populariteten af #DiscoverEU. Desuden vil 
den internationale kunstfestival 
"Europalia" i 2021 fokusere på 
jernbanernes indflydelse på kunsten og 
fremhæve jernbanernes rolle som en stærk 
drivkraft for social, økonomisk og 
industriel forandring —

(8) For at fremme jernbanetransport i 
tråd med de mål, der er fastsat i 
Kommissionens meddelelse om en 
europæisk grøn pagt, bl.a. med hensyn til 
bæredygtig og intelligent mobilitet bør 
2021 udpeges som europæisk år for 
jernbanetransport". 2021 vil blive et 
væsentligt år for Unionens jernbanepolitik, 
idet det bliver det første fulde år, hvor de 
regler, der er vedtaget i den fjerde 
jernbanepakke, dvs. om åbning af markedet 
for indenlandsk passagerbefordring og 
nedbringelse af omkostninger og 
administrative byrder for 
jernbanevirksomheder, der opererer i hele 
Unionen, vil blive gennemført i Unionen 
som helhed. Der er en voksende interesse i 
befolkningen for jernbanetransport, 
herunder med nattog i de medlemsstater, 
hvor transport med nattog tilbydes, hvilket 
også fremgår af populariteten af 
#DiscoverEU. Desuden vil 2021-temaet 
for den internationale kunstfestival 
"Europalia", som efter planen skal 
begynde i oktober 2021, være tog, og 
festivalen vil ikke blot fremhæve 
betydningen af den historiske arv, men 
også jernbanernes indflydelse på kunsten 
og deres rolle som en stærk drivkraft for 
social, økonomisk og industriel forandring.

Ændringsforslag 13
Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formålet med det europæiske år er at 
fremme og støtte Unionens, 
medlemsstaternes samt regionale og lokale 
myndigheders og andre organisationers 
indsats for at øge andelen af passagerer og 
gods, der befordres/transporteres med 
jernbane. Nærmere bestemt skal det 
europæiske år:

Formålet med "det europæiske år" er at 
fremme og støtte Unionens, 
medlemsstaternes, regionale og lokale 
myndigheders og andre organisationers og 
relevante aktørers indsats for at fremme 
den historiske, nuværende og fremtidige 
betydning af jernbanetransport for 
Europa og udviklingen af jernbanen som 
det centrale element i EU's politik for 
bæredygtig transport og mobilitet ved at 
øge andelen af passagerer og gods, der 
befordres/transporteres med jernbane. 
Nærmere bestemt skal "det europæiske år" 
især:

Ændringsforslag 14

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fremme jernbanetransport som en 
bæredygtig, innovativ og sikker 
transportform, navnlig ved at fremhæve 
jernbanens rolle som en afgørende faktor 
for at bidrage til at nå Unionens mål om 
klimaneutralitet senest i 2050 og ved at 
tage kontakt til den brede offentlighed, 
især ungdommen

a) fremme værdien af 
jernbanetransport som en bæredygtig, 
innovativ, sikker, bekvem og 
prisoverkommelig transportform, navnlig 
ved at fremhæve jernbanens rolle som et 
værktøj til at skabe territorial 
samhørighed og som en potentiel faktor, 
som på afgørende vis kan bidrage til at nå 
Unionens mål om klimaneutralitet senest i 
2050, samt ved at række ud til den brede 
offentlighed, især unge og pensionister

Ændringsforslag 15
Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fremhæve jernbanetransportens 
europæiske, tværnationale dimension, som 
bringer borgerne tættere sammen, gør det 

b) fremhæve jernbanetransportens 
tværnationale dimension, som bringer 
borgerne tættere sammen, fremmer 
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muligt for dem at udforske Unionen i al 
dens mangfoldighed, fremmer 
samhørighed og bidrager til at integrere 
Unionens indre marked

samhørighed og bidrager til udviklingen 
af Unionens indre marked, samtidig med 
at det skal henlede opmærksomheden på 
forskellene i den jernbanestruktur, der 
findes i de europæiske lande, og på 
vigtigheden af at udvikle 
jernbaneforbindelser med henblik på at 
forbedre mobilitetsmulighederne for alle 
EU-borgere

Ændringsforslag 16

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) øge jernbanetransportens bidrag til 
Unionens økonomi, industri og samfund, 
herunder navnlig aspekter vedrørende 
regionaludvikling, industriel 
konkurrenceevne, bæredygtig turisme, 
innovation, beskæftigelse, uddannelse, 
ungdom og kultur samt styrke 
tilgængeligheden for personer med 
handicap

c) øge jernbanetransportens bidrag til 
Unionens økonomi, samfund og 
industrielle konkurrenceevne, ved at 
demonstrere og styrke forbindelsen til 
regionaludvikling, grænseoverskridende 
samhørighed, det grå guld, innovation, 
beskæftigelse, uddannelse, ungdom, kultur 
og sport, idet der navnlig skal fokuseres 
på at styrke tilgængeligheden for personer 
med handicap og nedsat mobilitet

Ændringsforslag 17

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) fremme jernbanetransport som 
den foretrukne transportform for 
deltagere i EU's mobilitetsprogrammer 
for uddannelse, forskning, ungdom, sport 
og kultur ved at udvikle 
incitamentordninger og initiativer til 
forbedring af tilgængelighed og 
prisoverkommelighed, navnlig for 
personer med færre muligheder
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Ændringsforslag 18

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) fremme jernbanetransport som en 
mere miljøvenlig rejsemulighed, der kan 
erstatte mellem- og 
kortdistanceflyvninger, nedbringe de 
miljømæssige virkninger af 
turismerelateret transport, muliggøre en 
mere bæredygtig turisme og give folk 
mulighed for at udforske Unionen i al 
dens mangfoldighed

Ændringsforslag 19
Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra c c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cc) fremhæve værdien af tog, 
jernbanestationer og 
jernbaneinfrastruktur som en integreret 
del af Unionens industrielle kulturarv, der 
skal beskyttes og fremmes, samt fremme 
bæredygtig kulturturisme ved at knytte 
forbindelser til "det europæiske år for 
kulturarv" i 2018

Ændringsforslag 20

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) initiativer og arrangementer for at 
fremme debat og bevidstgørelse og 
muliggøre borgernes, virksomhedernes og 
de offentlige myndigheders engagement i 
at tiltrække flere rejsende og gods til 
jernbaner med henblik på at bekæmpe 
klimaændringer med en vifte af forskellige 

a) initiativer, der skal fremme debat 
og bevidstgørelse og engagere borgerne, 
det organiserede civilsamfund, 
virksomhederne, de offentlige 
myndigheder samt andre aktører, med 
henblik på at tiltrække flere rejsende og 
gods til jernbaner som et middel til at 
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kanaler og værktøjer, herunder 
arrangementer i medlemsstaterne

bekæmpe klimaændringer ved at fremme 
bæredygtige rejser og bæredygtig turisme 
og ved at knytte forbindelser til andre 
miljøvenlige transportformer, såsom 
cykling, samt ved at fremme kulturel 
udveksling gennem en vifte af forskellige 
kanaler og værktøjer, herunder 
arrangementer i medlemsstaterne

Ændringsforslag 21

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) information, udstillinger, 
inspiration, uddannelse og 
opmærksomhedsskabende kampagner for 
at opmuntre til at ændre passagerernes, 
forbrugernes og virksomhedernes adfærd 
og for at tilskynde den brede offentlighed 
til at bidrage aktivt til at opfylde målene 
om en mere bæredygtig transport

b) information, uddannelse og 
opmærksomhedsskabende kampagner, 
herunder online, og udstillinger, som skal 
tilskynde til øget brug af 
jernbanetransport, herunder af det 
eksisterende nattogsnetværk, for at 
inspirere og opmuntre til at ændre 
passagerernes, forbrugernes og 
virksomhedernes forståelse og for at 
tilskynde den brede offentlighed til at 
bidrage aktivt til at opfylde målene om en 
mere bæredygtig, tilgængelig, 
prisoverkommelig og sikker transport

Ændringsforslag 22

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) kampagner og udveksling af 
bedste praksis for at tilskynde folk til at 
bruge toget til at udforske Europa og dets 
kulturarv, herunder jernbanerne som en 
del af Europas industrielle kulturarv, og 
til at fremme kulturelle arrangementer og 
sportsbegivenheder, der er tilgængelige 
med tog, samt projekter, der finansieres af 
Et Kreativt Europa, hvor tog er den 
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absolutte kerne i projekterne

Ændringsforslag 23

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) udvikle partnerskaber og 
incitamentsordninger med 
jernbaneselskaber, herunder i tredjelande, 
med henblik på at støtte bæredygtige og 
økonomisk overkommelige 
transportløsninger for deltagerne i 
Unionens mobilitetsprogrammer, navnlig 
Erasmus+, Et Kreativt Europa og Det 
Europæiske Solidaritetskorps

Ændringsforslag 24

Forslag til afgørelse
Artikel 3 - stk. 1 - litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) udveksling af erfaringer og god 
praksis mellem nationale, regionale og 
lokale myndigheder, civilsamfundet, 
erhvervslivet og skolerne om at fremme 
anvendelsen af jernbanetransport og om, 
hvordan adfærdsændringer kan 
gennemføres på alle niveauer

c) udveksling af erfaringer og god 
praksis mellem nationale, regionale og 
lokale myndigheder, civilsamfundet, 
arbejdsmarkedets parter, virksomheder, 
herunder rejsearrangører, skoler og andre 
uddannelses- og 
erhvervsuddannelsesinstitutioner, 
kulturforeninger, ungdomsorganisationer 
samt andre relevante aktører om at 
fremme vigtigheden og anvendelsen af 
jernbanetransport og om, hvordan der kan 
tilskyndes til adfærdsændringer på alle 
niveauer

Ændringsforslag 25
Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) gennemførelse af undersøgelser og 
innovationsaktiviteter og formidling af 
resultaterne af dem på europæisk eller 
nationalt plan og 

d) gennemførelse af undersøgelser og 
innovationsaktiviteter og formidling af 
resultaterne af dem på europæisk, nationalt 
og regionalt plan samt

Ændringsforslag 26
Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) fremme af projekter og netværk i 
forbindelse med det europæiske år, 
herunder via medierne, sociale netværk og 
andre onlinefællesskaber.

e) fremme af projekter og netværk i 
forbindelse med "det europæiske år", 
navnlig Europalia-festivallen, herunder 
via medierne, de sociale netværk og andre 
onlinefællesskaber, for at nå ud til så stort 
et publikum som muligt

Ændringsforslag 27
Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. EU-institutioner og -organer såvel 
som medlemsstaterne kan på henholdsvis 
EU-plan og nationalt plan henvise til det 
europæiske år og benytte dettes visuelle 
identitet i forbindelse med fremme af de 
aktiviteter, der er omhandlet i stk. 1.

2. EU-institutioner og -organer såvel 
som medlemsstaterne henviser på 
henholdsvis EU-plan og nationalt plan til 
"det europæiske år" og benytter dettes 
visuelle identitet i forbindelse med fremme 
af de aktiviteter, der er omhandlet i stk. 1, 
og sikrer, at der i alle faser af arbejdet 
med at fremme disse aktiviteter på 
passende vis henvises til Unionens støtte 
til de projekter og initiativer, der 
finansieres som led i "det europæiske år".

Ændringsforslag 28

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilrettelæggelsen på nationalt plan af 
deltagelse i det europæiske år er 
medlemsstaternes ansvar. Med henblik 
herpå udnævner medlemsstaterne 
nationale koordinatorer. De nationale 
koordinatorer sikrer koordineringen af 
relevante aktiviteter på nationalt plan.

Medlemsstaterne udpeger nationale 
koordinatorer med henblik på at sikre 
koordineringen af de relevante aktiviteter 
i forbindelse med "det europæiske år" på 
nationalt plan. De nationale 
koordinatorer udvælges på grundlag af 
deres kvalifikationer og dokumenterede 
engagement i udviklingen af 
jernbanesektoren.

Ændringsforslag 29

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen indkalder 
regelmæssigt de nationale koordinatorer til 
møder for at koordinere afviklingen af det 
europæiske år. Disse møder giver også 
mulighed for at udveksle oplysninger om 
gennemførelsen af det europæiske år på 
nationalt plan og EU-plan; repræsentanter 
for Europa-Parlamentet kan deltage i disse 
møder som observatører.

1. Kommissionen indkalder 
regelmæssigt de nationale koordinatorer til 
møder for at koordinere afviklingen af "det 
europæiske år". Disse møder giver også 
mulighed for at udveksle oplysninger og 
bedste praksis om gennemførelsen af "det 
europæiske år" på nationalt plan og EU-
plan. Repræsentanter for Europa-
Parlamentet indbydes til at deltage i disse 
møder som observatører.

Ændringsforslag 30

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Koordineringen på EU-plan af det 
europæiske år skal have en tværgående 
tilgang for at skabe synergier mellem de 
forskellige EU-programmer og -initiativer, 
som finansierer projekter inden for 
jernbanetransport, eller som har 
tilknytning til jernbaner.

2. Koordineringen på EU-plan af "det 
europæiske" år skal have en tværgående 
tilgang for at skabe bæredygtige synergier 
mellem de forskellige EU-programmer og -
initiativer, som finansierer projekter inden 
for jernbanetransport, have en tilknytning 
til jernbaner eller fremme aktivt 
medborgerskab, såsom programmer inden 
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for uddannelse, kultur og ungdom.

Ændringsforslag 31

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen indkalder regelmæssigt 
interessenter og repræsentanter for 
organisationer og organer, der er aktive på 
jernbanetransportområdet, herunder 
eksisterende tværnationale kulturelle 
netværk og relevante NGO'er, samt 
ungdomsorganisationer og -fællesskaber, 
til møder for at bistå Kommissionen i 
gennemførelsen af det europæiske år på 
EU-plan.

Kommissionen indkalder regelmæssigt 
interessenter og repræsentanter for 
organisationer og organer, der er aktive på 
jernbanetransportområdet, herunder 
eksisterende tværnationale og 
transregionale netværk, relevante NGO'er 
samt kulturforeninger og aktører på 
uddannelses- og 
erhvervsuddannelsesområdet, til møder 
med henblik på at bistå Kommissionen i 
gennemførelsen af "det europæiske år" på 
EU-plan.

Ændringsforslag 32

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan, hvis der er 
budgetmidler til rådighed, tilrettelægge 
indkaldelser af forslag og projekter, der 
kan modtage støtte til deres fremragende 
bidrag til opfyldelsen af årets mål.

Kommissionen kan tilrettelægge 
indkaldelser af forslag og projekter, der 
kan modtage støtte til deres fremragende 
bidrag til opfyldelsen af årets mål.

Ændringsforslag 33

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen samarbejder i forbindelse 
med det europæiske år om fornødent med 
kompetente internationale organisationer 

Kommissionen samarbejder i forbindelse 
med "det europæiske år" om fornødent med 
relevante internationale organisationer, 
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og sikrer i den forbindelse synligheden af 
Unionens deltagelse.

herunder på kultur- og 
uddannelsesområdet, og med de relevante 
myndigheder i nabolandene, samtidig med 
at den sikrer synligheden af Unionens 
deltagelse.

Ændringsforslag 34

Forslag til afgørelse
Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6a
Budget

Finansieringsrammen for 
gennemførelsen af denne afgørelse i 
perioden fra den 1. januar 2020 til den 
31. december 2022 er på 8 mio. EUR.
De årlige bevillinger godkendes af 
Europa-Parlamentet og Rådet inden for 
rammerne af den flerårige finansielle 
ramme.

Ændringsforslag 35

Forslag til afgørelse
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen forelægger senest den 31. 
december 2022 Europa-Parlamentet, Rådet, 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget en rapport om 
gennemførelsen, resultaterne og den 
samlede evaluering af de initiativer, der er 
omhandlet i denne afgørelse.

Kommissionen forelægger senest den 
31. december 2022 Europa-Parlamentet, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg og Regionsudvalget en 
rapport om gennemførelsen, resultaterne og 
den samlede evaluering af de initiativer, 
der er omhandlet i denne afgørelse. 
Rapporten skal også indeholde eventuelle 
relevante politiske eller 
lovgivningsmæssige forslag til opfølgning 
på "det europæiske år". 
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