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Tarkistukset säädösesitykseen

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla. 
Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 
lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 
kursiivilla.

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 
käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 
koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 
tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 
tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus.

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 
symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 
tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 
teksti poistetaan tai viivataan yli. 
Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 
merkitä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan rautateiden 
teemavuodesta (2021)
(COM(2020)0078 –C9-0076/2020 – 2020/0035(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2020)0078),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
2 kohdan ja 91 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C9-0076/2020),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
3 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ... antaman lausunnon1,

– ottaa huomioon alueiden komitean ... antaman lausunnon2,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan lausunnon ja kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan 
lausunnon, 

– ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön (A9-0191/2020),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

1 EUVL C … (Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).
2 EUVL C … (Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).
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Tarkistus 1

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmasta annetun komission tiedonannon 
tavoitteiden mukaisesti on tarpeen uudistaa 
unionin taloutta ja määritellä uudelleen 
politiikkoja, erityisesti liikenteen ja 
liikkuvuuden alalla, mikä tarkoittaa 
kestävään ja älykkääseen liikkuvuuteen 
siirtymisen vauhdittamista. Liikenteen 
osuus unionin kasvihuonekaasupäästöistä 
on neljännes, ja se kasvaa koko ajan. 
Ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi 
liikenteen päästöjä on vähennettävä 90 
prosenttia vuoteen 2050 mennessä. 
Kestävän liikenteen toteutuminen 
edellyttää, että käyttäjät asetetaan etusijalle 
ja heille tarjotaan edullisempia, 
helppokäyttöisempiä, terveellisempiä ja 
puhtaampia vaihtoehtoja nykyisille 
liikkumismuodoille. Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelmalla pyritään 
vauhdittamaan siirtymistä kestävään ja 
älykkääseen liikkuvuuteen sekä 
vastaamaan näihin haasteisiin. Unionin 
sisäisestä rahdista 75 prosenttia kuljetetaan 
maanteitse ja huomattava osa siitä olisikin 
siirrettävä rauta- ja vesiteitse 
kuljetettavaksi.

(4) Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmasta annetun komission tiedonannon 
tavoitteiden mukaisesti on tarpeen uudistaa 
unionin taloutta ja määritellä uudelleen 
politiikkoja, erityisesti liikenteen ja 
liikkuvuuden alalla, mikä tarkoittaa 
kestävään, älykkääseen, intermodaaliseen, 
yhteentoimivaan ja yhteenliitettyyn 
liikkuvuuteen siirtymisen vauhdittamista. 
Liikenteen osuus unionin 
kasvihuonekaasupäästöistä on neljännes, ja 
se kasvaa koko ajan. Ilmastoneutraaliuden 
saavuttamiseksi liikenteen päästöjä on 
vähennettävä 90 prosenttia niin pian kuin 
mahdollista ja viimeistään vuoteen 2050 
mennessä. Kestävän intermodaalisen 
liikenteen toteutuminen edellyttää, että 
käyttäjät asetetaan etusijalle ja heille 
tarjotaan edullisempia, 
helppokäyttöisempiä, terveellisempiä, 
puhtaampia ja energiatehokkaampia 
vaihtoehtoja nykyisille liikkumismuodoille 
ja että kannustetaan niitä käyttäjiä, jotka 
jo käyttävät kestäviä liikennemuotoja, 
kuten pyöräily, kävely ja julkinen 
liikenne. Kestävä liikenne tarkoittaa 
korkeatasoisia työoloja. Se merkitsee 
myös hintoja, joihin on sisällytetty 
ulkoiset kustannukset. Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelmalla pyritään 
vauhdittamaan siirtymistä kestävään ja 
älykkääseen liikkuvuuteen sekä 
vastaamaan näihin haasteisiin. Unionin 
sisäisestä rahdista 75 prosenttia kuljetetaan 
maanteitse ja huomattava osa siitä olisikin 
siirrettävä rauta- ja vesiteitse 
kuljetettavaksi. Siksi on tärkeää edetä 
Euroopan laajuisen liikenneverkon 
(TEN-T) toteuttamisessa ja varmistaa 
siihen tarvittavien rahoitusvarojen 
saatavuus.
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Tarkistus 2

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Covid-19-pandemia on koetellut 
liikenteen alaa poikkeuksellisen raskaasti. 
Rautateillä matkustajamäärät ovat 
laskeneet ennennäkemättömällä tavalla. 
Toiminnallisista ja taloudellisista 
rajoitteista huolimatta alalla on 
ylläpidetty keskeisiä yhteyksiä sekä 
henkilöliikenteen että keskeisten 
hyödykkeiden ja vaarallisten aineiden 
kuljetusten osalta. Tämä on ollut 
mahdollista pääasiassa työntekijöiden 
ansiosta, jotka ovat jatkaneet työskentelyä 
vaikeissa, vaarallisissa ja epävarmoissa 
oloissa sen varmistamiseksi, että 
lääkintätarvikkeita ja keskeisiä 
hyödykkeitä voidaan kuljettaa kaikkialla 
Euroopassa.

Tarkistus 3

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Luomalla yhteyksiä unionin 
keskeisten liikennereittien ja sen syrjäisten 
alueiden välille rautatiesektori edistää 
sosiaalista, taloudellista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta.

(6) Luomalla yhteyksiä unionin 
keskeisten liikennereittien ja sen syrjäisten, 
vuoristoisten ja vaikeasti saavutettavien 
alueiden välille, myös alueellisella ja 
paikallisella tasolla, ja ottamalla käyttöön 
ja palauttamalla puuttuvia rajat ylittäviä 
rautatieyhteyksiä1 a ja edistämällä 
sähköistämistä rautatiesektori edistää 
sosiaalista, taloudellista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta. Lisäksi syrjäisillä 
alueilla ja maaseutualueilla on usein 
vähemmän ja vähemmän kehittyneitä 
verkkoja takaamassa peruspalvelujen 
tarjoamista väestölle. Koko unionin 
alueesta 40 prosenttia on 
rajaseutualueita, joilla asuu kolmannes 
unionin väestöstä1 c, mutta 
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rajaseutualueiden tilanne on usein vielä 
kaksin verroin ongelmallisempi, koska ne 
ovat luonteeltaan maaseutualueita ja 
sijaitsevat kansallisten verkkojen reuna-
alueilla. Monet rajat ylittävät yhteydet 
puuttuvat kuitenkin edelleen, mikä haittaa 
Euroopan laajuisen liikenneverkon 
täyden tehokkuuden saavuttamista. 
Rautatieinfrastruktuuriin tehtävissä 
investoinneissa olisi lisäksi keskityttävä 
sellaisiin yhteyksiin, joilla edistetään 
liikennemuotosiirtymää koskevia unionin 
tavoitteita, esimerkiksi satama- tai 
lentoasema-alueilla, joilla rahtia voidaan 
jaella sisämaassa maanteiden sijaan 
rautateitse, edellyttäen, että on olemassa 
asianmukainen rautatieinfrastruktuuri. 
Yhteentoimivuuden vahvistaminen ja 
täydentävän lähestymistavan edistäminen 
kaikilla liikenteen aloilla on keskeinen 
tavoite, joka on saavutettava, jotta 
voidaan parantaa taloudellista toimintaa 
alueilla, luoda uusia työpaikkoja ja 
edistää elpymistä nykyisestä terveys- ja 
talouskriisistä.
________________
1 a REGIO-pääosaston kertomus 
”Quantification of the effects of legal and 
administrative border obstacles in land 
border regions” (saatavilla osoitteessa: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sourc
es/docoffic/2014/boosting_growth/quantif
_effect_borders_obstacles.pdf
1 b REGIO-pääosaston kertomus 
”Quantification of the effects of legal and 
administrative border obstacles in land 
border regions” (saatavilla osoitteessa: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sourc
es/docoffic/2014/boosting_growth/quantif
_effect_borders_obstacles.pdf
1 c REGIO-pääosaston kertomus 
”Quantification of the effects of legal and 
administrative border obstacles in land 
border regions” (saatavilla osoitteessa: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sourc
es/docoffic/2014/boosting_growth/quantif
_effect_borders_obstacles.pdf
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Tarkistus 4

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Samalla kun rautateiden 
matkustajaliikenteen osuus unionin 
maaliikenteestä on kasvanut vain hieman 
vuodesta 2007, rahdin osuus on laskenut. 
Yhtenäisen eurooppalaisen rautatiealueen 
luomisen tiellä on vielä useita esteitä, on 
muun muassa minimoitava melua. Kun 
esteet voitetaan ja kustannuksia saadaan 
laskettua sekä innovointia nopeutettua, 
rautatieliikenteestä päästään hyödyntämään 
kaikki sen tarjoamat mahdollisuudet. 
Rautatieliikenteen vetovoimaisuuteen on 
sen vuoksi panostettava edelleen, jotta 
matkustajat ja yritykset kiinnostuisivat 
siitä.

(7) Samalla kun rautateiden 
matkustajaliikenteen osuus unionin 
maaliikenteestä on kasvanut vain hieman 
vuodesta 2007, rahdin osuus on laskenut. 
Yhtenäisen eurooppalaisen rautatiealueen 
luomisen tiellä on vielä useita esteitä, on 
muun muassa avattava kilpailua, 
edistettävä innovointia, yhteentoimivuutta 
ja digitalisointia, saatava valmiiksi TEN-T 
ja tavaraliikennekäytävät, nopeutettava 
Euroopan laajuisten nykyaikaisten 
junanhallintajärjestelmien käyttöönottoa 
sekä vaunujen että radanvarren laitteissa, 
sisällytettävä ulkoiset kustannukset 
hintoihin, minimoitava melua ja 
edistettävä parempaa integrointia 
logistiikkajärjestelmien välillä ja 
kansalaisten elämänlaatua. 
Rautatieliikennettä haittaavat usein 
vanhentuneet liiketoiminta- ja 
toimintakäytännöt sekä vanhentuva 
infrastruktuuri ja liikkuva kalusto. Kun 
esteet voitetaan ja kustannuksia saadaan 
laskettua sekä innovointia nopeutettua, 
rautatieliikenteestä päästään hyödyntämään 
kaikki sen tarjoamat mahdollisuudet, ja 
samalla olisi varmistettava 
sisämarkkinoiden toiminta, lisättävä 
liikennettä ja ylläpidettävä korkea 
turvallisuustaso tai parannettava sitä. 
Rautatiesektorin vetovoimaisuuteen on sen 
vuoksi panostettava edelleen, jotta 
matkustajat, työntekijät ja yritykset 
kiinnostuisivat siitä. Tämä edellyttää, että 
sillä on tukenaan riittävät infrastruktuurit 
ja vahvat eurooppalaiset rahoitusvälineet. 
Euroopan unionin rautatieviraston (ERA) 
roolia teknisten esteiden vähentämisessä 
yhtenäisellä eurooppalaisella 
rautatiealueella olisi painotettava.
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Tarkistus 5

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Vuosi 2021 olisi nimettävä 
Euroopan rautateiden teemavuodeksi, jotta 
rautatieliikennettä sekä kestävää ja älykästä 
liikkuvuutta voidaan Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelmasta annetussa komission 
tiedonannossa esitettyjen tavoitteiden 
mukaisesti edistää. Vuosi 2021 tulee 
olemaan merkittävä vuosi unionin 
rautatiepolitiikassa, sillä se on 
ensimmäinen kokonainen vuosi, jona 
neljännen rautatiepaketin nojalla sovitut 
säännöt pannaan koko unionin alueella 
täytäntöön; säännöt koskevat kotimaan 
henkilöliikennemarkkinoiden avaamista 
sekä koko unionin alueella toimivien 
rautatieyritysten kustannusten ja 
hallinnollisten rasitteiden vähentämistä. 
Yleinen kiinnostus rautateitä ja yöjunia 
kohtaan on kasvamassa useissa 
jäsenvaltioissa, mistä muun muassa 
#DiscoverEU -ohjelman suosio kertoo. 
Lisäksi kansainvälisen Europalia-
taidefestivaalin aiheena on vuonna 2021 
rautateiden vaikutus taiteisiin ja 
festivaalilla korostetaan rautateiden roolia 
sosiaalisen, taloudellisen ja teollisen 
muutoksen merkittävänä edistäjänä,

(8) Vuosi 2021 olisi nimettävä 
Euroopan rautateiden teemavuodeksi, jotta 
rautatieliikennettä sekä kestävää ja älykästä 
liikkuvuutta voidaan Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelmasta annetussa komission 
tiedonannossa esitettyjen tavoitteiden 
mukaisesti edistää. Vuosi 2021 tulee 
olemaan merkittävä vuosi unionin 
rautatiepolitiikassa, sillä se on 
ensimmäinen kokonainen vuosi, jona 
neljännen rautatiepaketin nojalla sovitut 
säännöt pannaan koko unionin alueella 
täytäntöön; säännöt koskevat kotimaan 
henkilöliikennemarkkinoiden avaamista 
sekä koko unionin alueella toimivien 
rautatieyritysten kustannusten ja 
hallinnollisten rasitteiden vähentämistä. 
Erityistä huomiota on kiinnitettävä myös 
neljännen rautatiepaketin 
täytäntöönpanoon ja uuden Europan 
unionin rautatieviraston rooliin. 
Euroopan rautateiden teemavuoden olisi 
toimittava lähtökohtana yleisemmälle 
rautatiestrategialle, jolla pyritään 
saamaan aikaan yhtenäinen 
eurooppalainen rautatiealue. Yleinen 
kiinnostus rautateitä ja yöjunia kohtaan on 
kasvamassa useissa jäsenvaltioissa, mistä 
muun muassa #DiscoverEU -ohjelman 
suosio kertoo. Rautatieliikenteen olisi 
oltava erottamaton osa tuotettaessa 
saumattomia ”ovelta ovelle” -
matkustusratkaisuja yhdessä muiden 
liikennemuotojen kanssa, aktiivinen 
matkailu mukaan lukien. Lisäksi 
kansainvälisen Europalia-taidefestivaalin 
aiheena on vuonna 2021 rautateiden 
vaikutus taiteisiin ja festivaalilla 
korostetaan rautateiden roolia sosiaalisen, 
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taloudellisen, teollisen ja ekologisen 
muutoksen merkittävänä edistäjänä.

Tarkistus 6

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Ylivoimaisesti suurin osa 
tavaraliikenteestä lähtee kaupungeista tai 
esikaupungeista tai päättyy niihin. Näillä 
alueilla asuu 70 prosenttia väestöstä, ja 
niillä luodaan 85 prosenttia EU:n 
bruttokansantuotteesta. Työmatkalaisten 
osuus on vastaavasti 80–90 prosenttia 
kaikista matkustajista. Tämä tarkoittaa, 
että kaupunkitaajamat ovat merkittävässä 
asemassa rautateiden 
matkustajaliikenteen koko suorituskyvyn 
kannalta. Siksi olisi nykyaikaistettava ja 
kunnostettava vajaakäytössä olevia 
kaupunki- ja esikaupunkilinjoja, jotta 
voidaan edistää älykästä 
kaupunkiliikennettä, jonka ekologiset 
vaikutukset ovat vähäiset, ja parantaa 
sosiaalista ja taloudellista 
yhteenkuuluvuutta. 
Rautatieinfrastruktuuriin tehtäviin 
investointeihin tarvitaan huomattavia 
varoja ja suurempia 
yhteisrahoitusosuuksia, ja ne ovat 
ratkaisevan tärkeitä rautateiden 
liikennemuotokilpailukyvyn kannalta. 
Investoinnit rautatieinfrastruktuuriin ovat 
ratkaisevan tärkeitä rautateiden 
kilpailukyvyn kannalta 
liikennemuotojakaumassa. Vaikka 
80 prosenttia Verkkojen Eurooppa -
välineen rahoituksesta on osoitettu 
rautateille, myös jäsenvaltioiden on 
harjoitettava kunnianhimoista 
investointipolitiikkaa 
liikennemuotosiirtymän edistämiseksi. 
Yhtenäisen eurooppalaisen rautatiealueen 
mahdollisimman suuren tehokkuuden 
aikaansaamiseksi investointien olisi 
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perustuttava rautateiden yhteysindeksiin. 
Motivoituneen henkilöstön roolia ei pidä 
aliarvioida, ja se takaa toiminnan 
sujuvuuden. Rautatiesektorilla on 
kuitenkin vaikeuksia houkutella uusia 
työntekijöitä. Voidakseen hyödyntää 
kaikkia mahdollisuuksiaan sen on 
monipuolistettava työvoimaansa ja 
houkuteltava erityisesti naispuolisia ja 
nuoria työntekijöitä. Tätä näkökohtaa 
olisi edistettävä kaikilla institutionaalisilla 
tasoilla.

Tarkistus 7

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 b) Rautatiealan houkuttelevuuden 
lisääminen edellyttää, että palvelut ovat 
käyttäjälähtöisiä ja organisoituja sekä 
suunniteltuja tuottamaan arvoa, tasaista 
toimintavarmuutta ja erinomaista 
palvelun laatua. Nämä palvelut olisi 
hinnoiteltava kilpailukykyisesti 
resurssitehokkuus huomioon ottaen.

Tarkistus 8

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) edistää rautatieliikennettä 
kestävänä, innovatiivisena ja turvallisena 
liikennemuotona, erityisesti korostamalla 
rautateiden roolia merkittävänä tekijänä 
unionin ilmastoneutraaliutta koskevan 
tavoitteen saavuttamisessa vuoteen 2050 
mennessä sekä tavoittelemalla laajempaa 
yleisöä, erityisesti nuorisoa;

(a) edistää rautateitä kestävän, 
innovatiivisen, intermodaalisen, 
turvallisen ja kohtuuhintaisen liikenteen 
selkärankana ja tehokkaana 
logistiikkaverkkona, joka pystyy 
takaamaan välttämättömät palvelut myös 
odottamattomien kriisien aikana;
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Tarkistus 9

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) edistää rautateiden roolia unionin 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa mahdollisimman pian ja 
vuoteen 2050 mennessä, myös 
tavoittamalla suuri yleisö, erityisesti 
vammaiset ja liikuntarajoitteiset henkilöt, 
sekä nuoret;

Tarkistus 10

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – a b ja a c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a b) vahvistaa rautateitä muun muassa 
parantamalla rajat ylittävää yhteistyötä 
infrastruktuurin haltijoiden välillä, jotta 
voidaan helpottaa rajat ylittäviä 
rautatieyhteyksiä, mukaan lukien rajat 
ylittävät tilausjunat; 
(a c) kehittää matkailupolitiikan 
liikennemuotosiirtymää verkostona, joka 
voi yhdistää maaseutualueita ja edistää ja 
lisätä yleistä tietoisuutta kestävästä 
eurooppalaisesta matkailusta, ja tiedottaa 
tästä liikennemuotosiirtymästä;

Tarkistus 11

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) korostaa rautateiden eurooppalaista, 
rajat ylittävää ulottuvuutta ja rautateitä 
tekijänä, joka tuo kansalaiset lähemmäksi 
toisiaan, antaa heille mahdollisuuden 

(b) korostaa rautateiden eurooppalaista, 
rajat ylittävää ulottuvuutta ja rautateitä 
tekijänä, joka tuo kansalaiset lähemmäksi 
toisiaan, antaa heille mahdollisuuden 
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tutustua unioniin ja sen moninaisuuteen, 
nopeuttaa yhteenkuuluvuutta ja edistää 
unionin sisämarkkinoiden yhdentymistä;

tutustua unioniin ja sen moninaisuuteen, 
vahvistaa sosiaalista, taloudellista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta ja osaltaan 
edistää unionin sisämarkkinoiden 
yhdentymistä samalla kun edistetään 
TEN-T:n valmiiksi saattamista, poistetaan 
pullonkauloja etenkin rajat ylittävillä 
alueilla ja tehdään siten liikenteestä 
yhteentoimivampi tarjoamalla henkilö- ja 
tavaraliikenteen kokonaisvaltaisia 
ratkaisuja; korostaa siksi tarvetta muuttaa 
unionin kansallisten rautatieverkkojen 
tilkkutäkki todelliseksi eurooppalaiseksi 
verkoksi erityisesti tukemalla alueellisia 
rajat ylittäviä rautatieyhteyksiä EU:n 
laajuisesti;

Tarkistus 12

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tehostaa rautateiden vaikutusta 
unionin talouteen, teollisuuteen ja 
yhteiskuntaan ja ottaa huomioon erityisesti 
alueelliseen kehitykseen, teollisuuden 
kilpailukykyyn, kestävään matkailuun, 
innovointiin, työllisyyteen, koulutukseen, 
nuorisoon ja kulttuuriin liittyviä 
näkökulmia sekä parantaa esteettömyyttä 
vammaisten henkilöiden kannalta;

(c) tehostaa rautateiden vaikutusta 
unionin talouteen, teollisuuteen, kauppaan 
ja yhteiskuntaan ja ottaa huomioon 
erityisesti alueelliseen ja paikalliseen 
kehitykseen, kestävään matkailuun, 
uranäkymien houkuttavuuteen, 
koulutukseen, nuorisoon ja kulttuuriin 
liittyviä näkökulmia sekä parantaa 
esteettömyyttä ikääntyneiden henkilöiden 
sekä vammaisten ja liikuntarajoitteisten 
henkilöiden kannalta;

Tarkistus 13

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) tukea voimakkaasti rautatiealan 
tutkimusta ja innovointia, varsinkin 
Shift2Rail-yhteisyrityksen ja sen 
seuraajien kautta, erityisesti Euroopan 
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rautatieverkon kapasiteetin lisäämiseksi, 
rautatiepalvelujen laadun parantamiseksi 
ja hiilestä irtautumiseksi;

Tarkistus 14

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c b) painottaa unionin asemaa 
maailmanlaajuisena teollisuuden 
kilpailukykyklusterina, jossa on 
innovoivia ja menestyksekkäitä 
vientiyrityksiä;

Tarkistus 15

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – c c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c c) helpottaa tietojen yhteiskäyttöä 
uusien tulokkaiden ja ulkopuolisten 
toimittajien kanssa.

Tarkistus 16

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) parantaa rautatieliikennettä 
taajamissa ja esikaupunkialueilla, edistää 
tilaa säästäviä, ilmasto- ja 
ihmisystävällisiä ovelta ovelle -kuljetuksia 
muun muassa helppotajuisen ja 
johdonmukaisesti sovellettavan 
matkustajien oikeuksia koskevan 
järjestelmän avulla, jotta voidaan 
parantaa palvelujen laatua ja edistää 
sosiaalista ja taloudellista osallisuutta;
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Tarkistus 17

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d b) hyödyntää rautateiden roolia 
yhteisessä eurooppalaisessa 
tietoisuudessa, erityisesti kulttuurisissa ja 
historiallisissa näkökohdissa, ja 
muistuttaa rautateiden roolista Euroopan 
vaurauden rakentamisessa ja 2000-luvun 
huipputeknologian teollisissa 
vallankumouksissa; korostaa, että junia, 
rautatieasemia ja 
rautatieinfrastruktuureja on tehtävä 
tunnetuksi ja juhlittava osana Euroopan 
kulttuuriperintöä yhteistyössä museoiden 
ja muiden kulttuurikohteiden ja -
tapahtumien kanssa;

Tarkistus 18

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – d c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d c) edistää unionin nykyistä 
yöjunaverkkoa ja aloitteita, joissa rajat 
ylittäviä yöjunia käytetään unionin 
visuaalisen identiteetin esille tuomiseen;

Tarkistus 19

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – d d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d d) edistää rautatiealan ammattien 
houkuttelevuutta muun muassa 
edistämällä oikeudenmukaisia työehtoja 
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ja työntekijöiden suojelua 
väärinkäytöksiltä.

Tarkistus 20

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) aloitteet ja tapahtumat, joilla 
edistetään keskustelua, lisätään tietoisuutta 
sekä edistetään kansalaisten, yritysten ja 
viranomaisten sitoutumista keinoihin (eri 
kanavia ja välineitä käyttäen, muun 
muassa jäsenvaltioissa järjestettävin 
tapahtumin), joilla matkustajia ja 
rahtiliikennettä saataisiin siirtymään 
enemmän rautateille ja torjumaan näin 
ilmastonmuutosta;

(a) aloitteet ja tapahtumat, joilla 
edistetään keskustelua, rakennetaan 
positiivista imagoa, lisätään tietoisuutta 
sekä edistetään kansalaisten, yritysten ja 
viranomaisten sitoutumista luottamuksen 
palauttamiseen rautateihin, jotta voidaan 
houkutella lisää matkustajia ja 
tavaraliikennettä rautateille, ja torjutaan 
näin ilmastonmuutosta, käyttämällä 
useita kanavia ja välineitä, muun muassa 
jäsenvaltioissa kansallisella, alueellisella 
ja paikallisella tasolla järjestettäviä 
tapahtumia, samalla kun korostetaan 
intermodaalisen junamatkustamisen 
turvallisuutta ja mukavuutta;

Tarkistus 21

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) aloitteet, joilla korostetaan, että 
rautatiet ovat olennainen osa ovelta ovelle 
-liikennettä, ja korostetaan 
liikennemuotojen yhdistelyn ja muihin 
liikennemuotoihin yhteenliitettävyyden 
tarvetta, myös maantieteellisesti syrjäisillä 
alueilla ja saarilla;

Tarkistus 22

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – a b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(a b) jäsenvaltioiden aloitteet, joilla 
edistetään sekä julkisen että yksityisen 
sektorin liikematkustamista ja 
työmatkaliikennettä junalla;

Tarkistus 23

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – a c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a c) aloitteet, joilla tuetaan 
teknologista innovointia yhden lipun 
matkakokonaisuuksien ja digitaalisten 
multimodaalisten lippujen kehittämiseksi;

Tarkistus 24

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – a d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a d) aloitteet, joilla edistetään 
investointeja terminaaleihin ja liikkuvaan 
kalustoon optimoituna 
liikennemuotosiirtymävaihtoehtona, jolla 
edistetään tavaraliikenteen irtautumista 
hiilestä sekä älykkään ja kestävän 
liikkuvuuden kehittämistä;

Tarkistus 25

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – a e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a e) aloitteet, joilla ilmaistaan 
rautateiden yleinen palvelu-ulottuvuus ja 
taataan sekä alueellinen saavutettavuus 
että muut esteettömyyteen liittyvät 
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näkökohdat (odotusaika, liityntäpisteiden 
tiheys, esteettömyys liikuntarajoitteisten ja 
ikääntyneiden matkustajien kannalta 
jne.);

Tarkistus 26

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – a f alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a f) komissio tutkii mahdollisuutta 
luoda rautatieyhteysindeksi, jonka 
tarkoituksena on luokitella tarjonnan 
johdonmukaisuus, laatu ja 
monimuotoisuus sekä esteettömyys ja 
intermodaaliliikenteen tarjoamat 
vaihtoehdot, joilla mitataan verkon 
integrointia. Tämän indeksin 
tarkoituksena on määritellä alueet, joilla 
investoinnit ovat erityisen tarpeellisia.

Tarkistus 27

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tiedotus-, opetus- ja 
valistuskampanjat sekä näyttelyt ja muut 
innostavat keinot, joilla kannustetaan 
matkustajia, kuluttajia ja yrityksiä 
muuttamaan käyttäytymistään ja edistetään 
kansalaisten aktiivista osallistumista 
kestävämpää liikennettä koskevien 
tavoitteiden saavuttamiseen;

(b) tiedotus-, opetus- ja 
valistuskampanjat sekä näyttelyt ja tietoa 
jakavat esittelyjunat ja muut innostavat 
keinot, joilla kannustetaan matkustajia, 
kuluttajia ja yrityksiä muuttamaan 
käyttäytymistään ja edistetään kansalaisten 
aktiivista osallistumista kestävämpää 
liikennettä koskevien tavoitteiden 
saavuttamiseen;

Tarkistus 28

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(e a) kokemusten ja parhaiden 
käytäntöjen kerääminen tasapuolisten 
toimintaedellytysten luomiseksi eri 
liikennemuodoille ja viime kädessä 
yhteiskunnalle aiheutuvien kustannusten 
vähentämiseksi;

Tarkistus 29

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e b) tuki alueellisen infrastruktuurin 
laajentamiselle erityisesti edistämällä 
tavaraliikennettä pääkäytävien 
ulkopuolella;

Tarkistus 30

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – e c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e c) aloitteet, joilla kartoitetaan 
mahdollisuuksia optimoida verkkoa ja 
parantaa digitalisaatiota, erityisesti 
tarjoamalla reaaliaikaista tietoa hinnoista 
ja aikatauluista, jotta rautatieliikenteen 
matkustajat voivat tehdä vertailuja ja 
saada tietoja riippumattomista 
ulkopuolisista palveluntarjoajista;

Tarkistus 31

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – e d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus
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(e d) toimet matkustajien oikeuksien 
noudattamisen valvontaa koskevan tiedon 
levittämiseksi paremmin, mukaan lukien 
aloitteet matkustajien saatavilla olevien 
tietojen parantamiseksi sekä 14 päivänä 
tammikuuta 2009 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 80/2009 täytäntöönpano vertailevien 
tietojen saamiseksi kaikista 
liikennemuodoista;

Tarkistus 32

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – e e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e e) aloitteet, joilla edistetään 
liikennemuotosiirtymää matkailussa 
rautatiealan, Euroopan 
kulttuuriteollisuuden sekä matkailualan 
kansallisten ja eurooppalaisten edustajien 
yhteistuella verkostona, joka voi yhdistää 
kaikki kansalliset, alueelliset ja 
maaseutualueet ja edistää ja lisätä yleistä 
tietoisuutta Euroopan kestävästä 
matkailusta;

Tarkistus 33

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – e f alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e f) tapahtumia ja kumppanuuksia 
koskevassa liitteessä määritettyjen 
toimintojen, kumppanuuksien ja 
tapahtumien toteuttaminen;

Tarkistus 34

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – e g alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(e g) aloitteet, joilla varmistetaan, että 
covid-19-pandemian johdosta 
toteutettaviin elpymistoimiin osoitettuja 
EU:n varoja käytetään laajassa 
mittakaavassa Euroopan 
rautatieinfrastruktuurin laajentamiseen 
ja parantamiseen ja että jäsenvaltiot 
ottavat täysimääräisesti käyttöön 
eurooppalaisen junanhallintajärjestelmän 
(ERTMS) sekä junissa olevan liikkuvan 
kaluston että infrastruktuurin osalta, 
tehostavat meluntorjuntaa ja vahvistavat 
syöttöratoja ovelta ovelle -liikkuvuuden 
parantamiseksi.

Tarkistus 35

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot vastaavat teemavuoteen 
osallistumisen järjestämisestä kansallisella 
tasolla. Tätä varten jäsenvaltiot nimeävät 
kansallisia koordinaattoreita. Kansalliset 
koordinaattorit varmistavat asiaan liittyvien 
toimien koordinoinnin kansallisella tasolla.

Jäsenvaltiot vastaavat teemavuoteen 
osallistumisen järjestämisestä kansallisella 
tasolla. Tätä varten jäsenvaltioiden on 
nimettävä kansallinen koordinaattori ja 
tarjottava riittävät taloudelliset ja 
henkilöresurssit hänen tehtäviensä 
hoitamiseen. Kansalliset koordinaattorit 
varmistavat asiaan liittyvien toimien 
koordinoinnin kansallisella tasolla ja 
luovat yhteyden koordinointiin unionin 
tasolla. Kansalliset koordinaattorit 
valitaan sen perusteella, miten he ovat 
todistetusti sitoutuneet rautateiden 
kehittämiseen Euroopassa.

Tarkistus 36

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus
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Jäsenvaltiot nimeävät kyseiset 
koordinaattorit ottaen huomioon 
poliittisen rakenteensa ja toimivaltuuksien 
jakautumisen.

Tarkistus 37

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio kutsuu säännöllisesti koolle 
rautatiealan sidosryhmien ja järjestöjen tai 
elinten edustajien kokouksia, mukaan 
luettuina olemassa olevien ylikansallisten 
verkostojen ja asiaankuuluvien valtiosta 
riippumattomien järjestöjen sekä 
nuorisojärjestöjen ja -yhteisöjen edustajat, 
jotta ne auttaisivat sitä teemavuoden 
täytäntöönpanossa unionin tasolla.

Komissio kutsuu säännöllisesti koolle 
rautatiealan kaikkien sidosryhmien ja 
järjestöjen tai elinten edustajien kokouksia, 
mukaan luettuina olemassa olevat 
ylikansalliset verkostot, asiaankuuluvat 
valtiosta riippumattomat järjestöt, 
yliopistot ja teknologiakeskukset sekä 
nuorisojärjestöjen edustajat, vammaisia ja 
liikuntarajoitteisia henkilöitä edustavat 
järjestöt ja yhteisöt, jotta ne auttaisivat sitä 
teemavuoden täytäntöönpanossa unionin 
tasolla. Komissio käyttää samoja 
kokouksia edistääkseen 
yleiseurooppalaista keskustelua 
rautatiepolitiikasta, esteistä, hiilestä 
irtautumismahdollisuuksista sekä 
sosiaalisesti ja ympäristön kannalta 
kestävästä liikkuvuuspolitiikasta ja 
perustaa tulevat lainsäädäntöideat tähän 
palautteeseen.

Tarkistus 38

Ehdotus päätökseksi
6 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a artikla
Talousarvio

Rahoituspuitteet tämän päätöksen 
täytäntöönpanemiseksi 1 päivän 
tammikuuta 2020 ja 31 päivän joulukuuta 
2022 välisellä kaudella ovat 16 miljoonaa 



PE652.338v02-00 24/76 RR\1215801FI.docx

FI

euroa. Euroopan parlamentti ja neuvosto 
myöntävät vuotuiset määrärahat 
monivuotisen rahoituskehyksen rajoissa.

Tarkistus 39

Ehdotus päätökseksi
Liite

Komission teksti Tarkistus

Liite
Tapahtumat ja kumppanuudet
Kumppanuuksilla tuetaan moninaisia 
toimintoja, joilla Euroopan rautateiden 
teemavuosi on määrä panna täytäntöön 
kansalaisille suunnatuin tapahtumin. 
Tässä liitteessä esitetään ei-kattava 
luettelo Euroopan rautateiden 
teemavuoden aikana järjestettävistä 
tapahtumista, joita eri kumppanuuksilla 
tuetaan mahdollisuuksien mukaan.
Teemavuoden aikana järjestetään 
olosuhteiden salliessa seuraavat 
kumppanuudet, tapahtumat tai toiminnot:
– kumppanuudet elokuvafestivaalien 
kanssa kaikkialla unionissa, jotta voidaan 
tuoda esiin rautateiden vahva yhteys 
elokuvatuotantoon; yhteistyö 
eurooppalaisten rautatiemuseoiden ja 
nykyisten kulttuuritapahtumien, kuten 
elokuvafestivaalien ja taidenäyttelyjen, 
kanssa;
– kumppanuus Euroopan unionin 
rautatieviraston kanssa tavoitteena tuoda 
esiin:
(i) alan suorituskyky Euroopassa;
(ii) alan toimijoiden ja erityisesti 
rautatieläisten taitotieto;
(iii) rautatieliikenteen edut turvallisuuden 
ja ympäristönsuojelun kannalta; sekä
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(iv) uramahdollisuudet lukiolaisille, 
opiskelijoille ja 
oppisopimuskoulutettaville;
– rautatiemuseoiden osallistaminen 
teemavuoden viestien jakamiseen;
– unionin alueella liikkuvat esittelyjunat, 
joilla tiedotetaan yleisölle teemavuoden 
tavoitteista ja painotetaan sen monien 
viestien houkuttavuutta;
– interrail-lippujen tarjoaminen nuorille 
erityisesti Erasmus-opintojen sekä 
arvontojen yhteydessä teemavuoden 
tavoittavuuden laajentamiseksi;
– rautatieasemien potentiaalin 
hyödyntäminen taiteellisina tiloina, 
urbaaneina kohtaamistiloina sekä 
taloudellisen ja kulttuurisen toiminnan ja 
kansalaistoiminnan keskuksina.
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PERUSTELUT

Esittelijä suhtautuu myönteisesti tähän komission ehdotukseen, jossa julistetaan vuosi 2021 
”Euroopan rautateiden teemavuodeksi” ja jolla pyritään edistämään rautatieliikennettä 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa koskevassa tiedonannossa vahvistettujen kestävää ja 
älykästä liikkuvuutta koskevien tavoitteiden mukaisesti. 
Liikenteen osuus EU:n kasvihuonekaasupäästöistä on neljännes, ja se kasvaa edelleen. 
Ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi liikenteen päästöjä on vähennettävä 90 prosenttia 
vuoteen 2050 mennessä. Lisäksi yhtenäistä Euroopan liikennealuetta koskevan 
etenemissuunnitelman mukaan keskipitkien ja kaupunkien välisten henkilökuljetusten 
markkinaosuudesta 50 prosenttia on siirrettävä maanteiltä rautateille, kun taas 
tavaraliikenteessä maanteiden tavaraliikenteestä 30 prosenttia olisi siirrettävä muihin 
liikennemuotoihin, kuten rautatie- tai vesiliikenteeseen, vuoteen 2030 mennessä ja yli 50 
prosenttia vuoteen 2050 mennessä.

Yksi Euroopan vihreän kehityksen ohjelman onnistumisen avaintekijöistä on huomion 
kiinnittäminen rautateihin ja asiaa koskevat toimet: junien olisi kuljettava useammin ja oltava 
edullisempia, paremmin yhteenliitettyjä ja energiatehokkaampia. Rautatieliikenteellä on 
merkittävä rooli liikennepäästöjen vähentämisen nopeuttamisessa, sillä se on yksi 
ympäristöystävällisimmistä ja energiatehokkaimmista liikennemuodoista. Se on suureksi 
osaksi sähköistettyä, ja sen hiilidioksidipäästöt ovat reilusti pienemmät kuin lento- tai 
maantieliikenteen vastaavalla matkalla aiheuttamat päästöt. Lisäksi se on yksi 
turvallisimmista liikennemuodoista, ja se yhdistää ihmisiä ja yrityksiä kaikkialla EU:ssa. 
Näistä selkeistä eduista huolimatta rautatiet ovat kuitenkin huomattavan epäedullisessa 
asemassa verrattuna muihin liikennemuotoihin, erityisesti lentoliikenteeseen. Lentoyhtiöt on 
vapautettu lentopolttoaineverosta, ja ne saavat päästökauppajärjestelmästä suuren määrän 
ilmaisia päästöoikeuksia. Nämä edut merkitsevät usein sitä, että myös lyhyillä matkoilla 
rautatiet ovat suhteellisesti epäedullisessa asemassa verrattuna lentoliikenteeseen, joka voi 
tarjota kilpailukykyisemmin hinnoiteltuja lyhyitä lentoja suuremmista ilmastovaikutuksista 
huolimatta.

Esittelijä tukee ”Euroopan rautateiden teemavuotta 2021” koskevaa ehdotusta, mutta 
kannustaa komissiota olemaan kunnianhimoisempi. Yhteiskuntamme on siirryttävä maantie- 
ja lentoliikenteestä rautatieliikenteeseen. Tämä edellyttää investointeja rautateiden 
infrastruktuurikapasiteettiin sekä verkon laajentamiseen että Euroopan rautatieliikenteen 
hallintajärjestelmän (ERTMS) kaltaisten digitaalisten liikenteenhallintateknologioiden 
käyttöönottoon. 
Vaikka covid-19-pandemian aiheuttama maailmanlaajuinen terveyskriisi on saanut valtiomme 
lähes pysähtymään, rautatie- ja kaupunkirautatiejärjestelmät ovat edelleen varmistaneet 
tavaroiden liikkumisen ja peruspalvelujen ylläpitämisen, myös ”keskeisissä ammateissa” 
työskentelevien matkustajien osalta.

Esittelijä kehottaa parantamaan julkista liikennettä kestävän kaupunkisuunnittelun 
aikaansaamiseksi pehmeämpiä liikenneratkaisuja varten. Tämä voidaan saavuttaa tehokkaan 
hinnoittelun ja kohtuuhintaisten rautatielippujen järjestelmällä, jotta voidaan parantaa 
liikennemuotoja ja edistää matkustajien ja logistiikka-alan toimijoiden kestäviä 
liikennemuotovalintoja.
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Esittelijä toivoo, että rautatieyritysten kanssa luodaan yhteistyössä toimiva yhteistyöympäristö 
ja EU:ssa otetaan viimeinkin käyttöön järjestelmä koko matkan reitittämiseksi samalle lipulle 
erityisesti rajat ylittäviä matkoja varten, jotta matkustajat voisivat vaatia oikeuksiaan, jos 
jatkoyhteys menetetään matkan edellisen osuuden viivästymisen vuoksi. 

Esittelijä korostaa myös, että on tärkeää elvyttää yöjunaliikennettä ja rakentaa alueellisia 
yhteyksiä kaikkialla EU:ssa. Tämä edellyttää investointeja yöjunien liikkuvaan kalustoon ja 
infrastruktuuriin ja reittien uudelleenkäynnistämistä, jotta ne olisivat entiseen tapaan 
käyttökelpoinen ja kohtuuhintainen vaihtoehto eurooppalaisiin kohteisiin suuntaaville 
matkailijoille. Tältä osin esittelijä kannustaa komissiota teemavuoden aikana pitämään EU:n 
nykyistä yöjunaverkkoa mahdollisimman paljon esillä ja toteuttamaan aloitteita, joissa rajat 
ylittävissä yöjunissa olisi EU:n visuaalinen identiteetti.

Todellinen ”rautateiden renessanssi” edellyttää rahoituksen keskittämistä erityisesti 
puuttuvien alueellisten rajat ylittävien rautatieyhteyksien luomiseen ja palauttamiseen, 
olemassa olevien ratojen, siltojen ja tunnelien ylläpitoon ja parantamiseen sekä sellaisten 
käytöstä poistettujen ratayhteyksien uudelleen avaamiseen, joilla matkustajat ja rahti voivat 
siirtyä rautateille; rahoituksella olisi tuettava tutkimusta ja innovointia, ja sitä olisi 
suunnattava kestävään, intermodaaliseen ja älykkääseen liikkuvuuteen siten, että rautatiet ovat 
kaikkien eurooppalaisten liikkuvuusstrategioiden ytimessä ja rahoituksen 
ennakkoedellytyksenä.

Esittelijä uskoo vahvasti, että Euroopan rautateiden teemavuosi 2021 antaa näkyvyyttä ja 
edistää rautatieliikennettä houkuttelevana ja kestävänä liikkumistapana kansalaisille, 
yrityksille ja viranomaisille eri puolilla Eurooppaa järjestettävien hankkeiden, keskustelujen, 
tapahtumien ja näyttelyiden ansiosta. 

Rautatieliikenne edistää EU:n taloutta ja tuo työpaikkoja ja muita hyötyjä paikallisyhteisöille 
sekä edistää unionin sisämarkkinoiden yhdentymistä. Teemavuoden aikana esitellään 
rautateitä kestävänä, nykyaikaisena ja turvallisena liikennemuotona, tavoitellaan suurta 
yleisöä ja edistetään yhteenkuuluvuutta ja sosiaalista osallisuutta keskittyen erityisesti nuoriin 
ja vammaisiin henkilöihin. 
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ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO

liikenne- ja matkailuvaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan rautateiden 
teemavuodesta (2021)
(COM(2020)0078 – C9-0076/2020 – 2020/0035(COD))

Valmistelija: Martina Michels

LYHYET PERUSTELUT

Komissio ehdotti 4. maaliskuuta 2020, että vuosi 2021 nimetään Euroopan rautateiden 
teemavuodeksi, jolla edistetään rautateitä kestävänä, innovatiivisena ja turvallisena 
liikennemuotona järjestämällä tapahtumia, kampanjoita ja aloitteita kansallisella, alueellisella 
ja paikallisella tasolla.

Komissio vahvisti 11. joulukuuta 2019 antamassaan tiedonannossa Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman, jonka tavoitteena on ilmastoneutraaliuden saavuttaminen vuoteen 2050 
mennessä. Koska liikenteen osuus unionin kasvihuonekaasupäästöistä on neljännes, 
rautatieala on keskeisessä asemassa tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Sen vuoksi komissio tutkii strategiaa, joka perustuu kestävään ja älykkääseen liikkuvuuteen ja 
jonka ensisijaisena tavoitteena on siirtää huomattava osa Euroopan sisäisestä rahdista, josta 
75 prosenttia kuljetetaan maanteitse, kuljetettavaksi rautateiden ja sisävesiliikenteen 
välityksellä. 

Covid-19-pandemia on vaikuttanut koko EU:hun ja merkittävästi myös liikenteeseen ja 
yhteyksiin EU:ssa. Euroopan rautateiden teemavuosi voisi olla tilaisuus käynnistää rakentavaa 
keskustelua kaikkien liikennemuotojen tulevista haasteista ja tarvittavista toimenpiteistä 
liikennealan työntekijöiden ja matkustajien terveyden suojelemiseksi.

Valmistelija pitää myönteisenä komission ehdotusta vuoden 2021 nimeämisestä Euroopan 
rautateiden teemavuodeksi ja sen tavoitetta kannustaa ja tukea unionin, jäsenvaltioiden, 
alueellisten ja paikallisten viranomaisten sekä muiden organisaatioiden pyrkimyksiä lisätä 
rautateitse tapahtuvan matkustaja- ja rahtiliikenteen osuutta.

Valmistelija katsoo, että kestävien, ympäristöystävällisten ja energiatehokkaiden 
liikennemuotojen luominen ja edistäminen on keskeinen osa EU:n strategiaa 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Valmistelija korostaa tässä yhteydessä koheesiopolitiikan 



RR\1215801FI.docx 29/76 PE652.338v02-00

FI

tärkeää roolia EU:n sisäisten ja rajat ylittävien rautatieverkkojen parantamisessa erityisesti 
vähemmän kehittyneillä alueilla.

Valmistelija pitää Euroopan rautateiden teemavuotta merkittävänä tilaisuutena tarkastella 
strategioita EU:n rautatiepolitiikan tehostamiseksi erityisesti maaseutu- ja raja-alueilla, joilla 
paikallisia rautatieverkkoja ja -asemia lakkautetaan edelleen. Erityistä huomiota olisi 
kiinnitettävä esteettömyyteen ikääntyneiden ja muita heikommassa asemassa olevien 
henkilöiden kannalta, matkustajien oikeuksien parantamiseen, parempaan varaus- ja 
lippujärjestelmään sekä infrastruktuuriin ja palveluihin tehtäviin investointeihin.

Valmistelija katsoo, että rautatieliikenteen olisi oltava todellinen vaihtoehto yksilöllisille 
liikennemuodoille sekä lyhyille ja keskipitkille lennoille. Rautateiden rajat ylittävä ulottuvuus 
tuo kansalaiset lähemmäksi toisiaan ja antaa heille mahdollisuuden tutustua unioniin sen koko 
moninaisuudessa ja kulttuurisessa rikkaudessa. Rautateiden rajat ylittävällä ulottuvuudella 
olisi edistettävä myös sosiaalista, taloudellista ja alueellista yhteenkuuluvuutta erityisesti 
vuoden 2020 jälkeisen koheesiopolitiikan tavoitteissa, jotka koskevat vihreämpää ja 
yhteenliitetympää Eurooppaa.

Valmistelija katsoo, että Euroopan rautateiden teemavuodella 2021 voitaisiin auttaa lisäämään 
tietoisuutta tarpeesta nykyaikaistaa rautateitä, myös niiden digitaalista infrastruktuuria ja 
palveluja kaikissa jäsenvaltioissa. 

Valmistelija ehdottaa muitakin konkreettisia toimenpiteitä Euroopan rautateiden teemavuoden 
tavoitteiden saavuttamiseksi, kuten paikallisten, alueellisten ja alueiden välisten rautateiden 
henkilö- ja tavaraliikennereittien uudelleenaktivointia, kaikkiin jäsenvaltioihin ja 
naapurimaihin ulottuvan yöjunien eurooppalaisen verkoston palauttamista sekä kaikissa 
jäsenvaltioissa ja kaikissa unionissa toimivissa rautatieyrityksissä voimassa olevan yhtenäisen 
lipunvarausjärjestelmän kehittämistä.

TARKISTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa liikenne- ja matkailuvaliokuntaa ottamaan 
huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Komissio vahvisti 11 päivänä 
joulukuuta 2019 antamassaan 
tiedonannossa15 Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman Euroopan unionia ja 
sen kansalaisia varten. Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelma on uusi kasvustrategia, 

(1) Komissio vahvisti 11 päivänä 
joulukuuta 2019 antamassaan 
tiedonannossa15 Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman Euroopan unionia ja 
sen kansalaisia varten. Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelmassa ei ole kyse 
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jonka tavoitteena on tehdä unionista 
oikeudenmukainen ja vauras yhteiskunta, 
jonka talous on moderni, resurssitehokas ja 
kilpailukykyinen. Kasvihuonekaasujen 
nettopäästöistä pyritään eroon vuoteen 
2050 mennessä, ja kasvuun pyritään 
lisäämättä resurssien käyttöä.

pelkästään tehostetusta 
ilmastopolitiikasta, vaan se on uusi 
integroitu ja osallistava kasvustrategia, 
jonka ympäristötavoitteena on muuttaa 
unionin talous ja yhteiskunta sen 
ohjaamiseksi ympäristön kannalta 
kestävälle polulle, jolla kunnioitetaan 
sosiaalisia oikeuksia ja parannetaan 
kaikkien unionin kansalaisten elämää. 
Tämän strategian tavoitteena on lisäksi 
tehdä unionista oikeudenmukainen ja 
vauras yhteiskunta, jonka talous on 
moderni, sosiaalinen, resurssitehokas ja 
kilpailukykyinen. Strategian 
painopisteenä on työpaikkojen luominen 
ja työllistymismahdollisuudet. EU:n 
kasvihuonekaasujen nettopäästöistä 
pyritään eroon vuoteen 2050 mennessä, ja 
taloudelliseen ja kestävään kehitykseen 
pyritään lisäämättä resurssien käyttöä. 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa 
tunnustetaan tarve reagoida tehokkaasti 
ja vaiheittain ilmastonmuutoksen 
aiheuttamiin akuutteihin uhkiin ja 
käsitellä jo toteutettujen toimenpiteiden 
vaikutuksia.

__________________ __________________
15 Komission tiedonanto Euroopan 
parlamentille, Eurooppa-neuvostolle, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelma, 
annettu 11. joulukuuta 2019 
(COM/2019/640 final).

15 Komission tiedonanto Euroopan 
parlamentille, Eurooppa-neuvostolle, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelma, 
annettu 11. joulukuuta 2019 
(COM/2019/640 final).

Tarkistus 2

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Covid-19-pandemian aiheuttamat 
muutokset eurooppalaisessa 
yhteiskunnassa sekä niiden terveydelliset 
ja taloudelliset vaikutukset, mukaan 
lukien tavaroiden ja kansalaisten 
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vapaaseen liikkuvuuteen liittyvät 
mahdolliset vaikutukset sisämarkkinoihin, 
edellyttävät, että huomio kiinnitetään 
pandemian aikana häiriintyneiden 
viestintäyhteyksien parantamiseen ja 
mahdollisten jälkivaikutusten 
korjaamiseen.

Tarkistus 3

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Eurooppa-neuvosto vahvisti 12 
päivänä joulukuuta 2019 antamissaan 
päätelmissä16 tavoitteen, jonka mukaan 
ilmastoneutraali Euroopan unioni pyritään 
luomaan vuoteen 2050 mennessä.

(2) Eurooppa-neuvosto vahvisti 
12 päivänä joulukuuta 2019 antamissaan 
päätelmissä16 tavoitteen saavuttaa 
ilmastoneutraali Euroopan unioni vuoteen 
2050 mennessä Pariisin sopimuksen 
tavoitteiden mukaisesti.

__________________ __________________
16 Eurooppa-neuvoston päätelmät, 
12.12.2019.

16 Eurooppa-neuvoston päätelmät, 
12.12.2019.

Tarkistus 4

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Euroopan parlamentti ilmaisi 15 
päivänä tammikuuta 2020 antamassaan 
päätöslauselmassa17 suhtautuvansa 
myönteisesti Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmasta annettuun komission 
tiedonantoon ja kehottaa, että tarvittava 
siirtymä ilmastoneutraaliin yhteiskuntaan 
toteutetaan viimeistään vuonna 2050.

(3) Euroopan parlamentti ilmaisi 15 
päivänä tammikuuta 2020 antamassaan 
päätöslauselmassa17 suhtautuvansa 
myönteisesti Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmasta annettuun komission 
tiedonantoon ja painotti tarvetta toimia 
kiireesti ja kunnianhimoisesti, jotta 
voidaan torjua ilmastonmuutos ja 
ratkaista ilmastoon liittyvät haasteet 
ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi 
1,5 celsiusasteeseen, ja kehotti 
toteuttamaan tarvittavan siirtymän 
ilmastoneutraaliin yhteiskuntaan 
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siirtymiseksi viimeistään vuoteen 2050 
mennessä ja nostamaan unionin tavoitetta 
vähentää unionin sisäisiä 
kasvihuonekaasupäästöjä vuoteen 2030 
mennessä.

__________________ __________________
17 Euroopan parlamentin päätöslauselma 
15. tammikuuta 2020 Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelmasta (2019/2956(RSP))

17 Euroopan parlamentin päätöslauselma 
15. tammikuuta 2020 Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelmasta (2019/2956(RSP))

Tarkistus 5

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmasta annetun komission tiedonannon 
tavoitteiden mukaisesti on tarpeen uudistaa 
unionin taloutta ja määritellä uudelleen 
politiikkoja, erityisesti liikenteen ja 
liikkuvuuden alalla, mikä tarkoittaa 
kestävään ja älykkääseen liikkuvuuteen 
siirtymisen vauhdittamista. Liikenteen 
osuus unionin kasvihuonekaasupäästöistä 
on neljännes, ja se kasvaa koko ajan. 
Ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi 
liikenteen päästöjä on vähennettävä 90 
prosenttia vuoteen 2050 mennessä. 
Kestävän liikenteen toteutuminen 
edellyttää, että käyttäjät asetetaan etusijalle 
ja heille tarjotaan edullisempia, 
helppokäyttöisempiä, terveellisempiä ja 
puhtaampia vaihtoehtoja nykyisille 
liikkumismuodoille. Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelmalla pyritään 
vauhdittamaan siirtymistä kestävään ja 
älykkääseen liikkuvuuteen sekä 
vastaamaan näihin haasteisiin. Unionin 
sisäisestä rahdista 75 prosenttia kuljetetaan 
maanteitse ja huomattava osa siitä olisikin 
siirrettävä rauta- ja vesiteitse 
kuljetettavaksi.

(4) Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmasta annetun komission tiedonannon 
tavoitteiden mukaisesti on tarpeen uudistaa 
unionin taloutta ja teollisuutta ja määritellä 
uudelleen politiikkoja ja infrastruktuuri-
investointeja, erityisesti liikenteen ja 
liikkuvuuden alalla. Tällainen muutos 
vauhdittaa sellaiseen kestävään, 
päästöttömään, intermodaaliseen ja 
älykkääseen liikkuvuuteen siirtymistä, 
jossa rautatieliikenne on kaikkien 
liikkuvuus- tai liikennestrategioiden 
ytimessä. Liikenteen osuus unionin 
kasvihuonekaasupäästöistä on neljännes, ja 
se kasvaa koko ajan. Ilmastoneutraaliuden 
saavuttamiseksi mahdollisimman pian 
liikenteen päästöjä on vähennettävä 
90 prosenttia koko unionissa viimeistään 
vuoteen 2050 mennessä. Kestävän 
liikenteen toteutuminen edellyttää, että 
käyttäjät asetetaan etusijalle ja heille 
tarjotaan edullisempia, kaikille saatavilla 
olevia, terveellisempiä ja puhtaampia 
vaihtoehtoja nykyisille liikkumismuodoille, 
ja vakiinnutetaan niitä 
liikkumistottumuksia, jotka jo käyttävät 
kestäviä liikkuvuuden muotoja, kuten 
pyöräilyä ja kävelyä. Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelmalla pyritään 
vauhdittamaan siirtymistä kestävään, 
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intermodaaliseen ja älykkääseen 
liikkuvuuteen sekä vastaamaan näihin 
haasteisiin. Unionin sisäisestä rahdista 
75 prosenttia kuljetetaan maanteitse ja 
huomattava osa siitä olisikin siirrettävä 
rauta- ja vesiteitse kuljetettavaksi ilman, 
että vaadittaisiin kanavien 
lisärakentamista tai jokien syventämistä.

Tarkistus 6

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Rautatieliikenteen rooli 
ilmastoneutraaliuden saavuttamisessa 
vuoteen 2050 mennessä on merkittävä. Se 
on yksi ympäristöystävällisimmistä ja 
energiatehokkaimmista liikennemuodoista. 
Rautatiet ovat suureksi osaksi 
sähköistettyjä, ja niiden hiilidioksidipäästöt 
ovat reilusti pienemmät kuin lento- tai 
tieliikenteen vastaavalla matkalla 
aiheuttamat päästöt; rautatieliikenne on 
myös ainoa liikennemuoto, jonka 
kasvihuonekaasu- ja hiilidioksidipäästöt 
ovat laskeneet johdonmukaisesti vuodesta 
1990. Lisäksi rautatieliikenteen 
energiankulutus on vuosina 1990–2016 
laskenut18, ja siinä käytetään yhä enemmän 
uusiutuvia energialähteitä.

(5) Liikkuvuus on yksi Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelman keskeisistä 
pilareista, ja rautatieliikenteen rooli 
unionin talouden hiilestä irtautumisessa 
ja ilmastoneutraaliuden saavuttamisessa 
viimeistään vuoteen 2050 mennessä on 
merkittävä. Se on yksi 
ympäristöystävällisimmistä ja 
energiatehokkaimmista liikennemuodoista. 
Rautatiet ovat suureksi osaksi 
sähköistettyjä, ja niiden hiilidioksidipäästöt 
ovat reilusti pienemmät kuin lento- tai 
tieliikenteen vastaavalla matkalla 
aiheuttamat päästöt; rautatieliikenne on 
myös ainoa liikennemuoto, jonka 
kasvihuonekaasu- ja hiilidioksidipäästöt 
ovat laskeneet johdonmukaisesti vuodesta 
1990. Lisäksi rautatieliikenteen 
energiankulutus on vuosina 1990–2016 
laskenut18, ja siinä käytetään yhä enemmän 
uusiutuvia energialähteitä. Tätä 
suuntausta olisi sen vuoksi tuettava 
edistämällä vihreää energiaa.

__________________ __________________
18 DG MOVE Statistical Pocketbook 2019 
”EU transport in figures” (lähde: Eurostat)

18 DG MOVE Statistical Pocketbook 2019 
”EU transport in figures” (lähde: Eurostat)
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Tarkistus 7

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Alue- ja paikallisviranomaiset, 
julkiset viranomaiset sekä rautatieala ovat 
keskeisiä toimijoita asetettujen 
tavoitteiden täytäntöönpanossa ja 
saavuttamisessa Pariisin sopimuksessa ja 
vihreän kehityksen ohjelmassa 
vahvistettujen unionin sitoumusten 
mukaisesti. 

Tarkistus 8

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 b) Sen lisäksi, että lisätään 
uusiutuvien energialähteiden käyttöä 
rautatiealalla, on laadittava tätä 
oikeudenmukaista siirtymää koskeva 
strategia, jossa otetaan huomioon 
korkealaatuisten, kohtuuhintaisten ja 
esteettömien liikenneyhteyksien tarve sekä 
työntekijöiden oikeuksien suojelu.

Tarkistus 9

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 c) Tutkimuksen ja kehittämisen, 
teollisuuden, jäsenvaltioiden ja niiden 
alueiden kumppanuudet ovat tärkeitä 
liikennettä koskevan tutkimuksen ja 
innovoinnin tukemiseksi.

Tarkistus 10
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Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 d) Kestävien, ympäristöystävällisten 
ja energiatehokkaiden liikennemuotojen 
luominen ja parantaminen ovat keskeinen 
osa unionin toimia ilmastonmuutoksen 
torjumiseksi. Koska unioni tukee 
rahastojensa ja välineidensä kautta 
rautatieinfrastruktuuriin tehtäviä 
investointeja, se vaikuttaa suoraan 
rautateiden edistämiseen, mitä olisi 
hyödynnettävä täysimääräisesti. Koska 
rautatieverkoissa ja niihin liittyvässä 
infrastruktuurissa on merkittäviä 
jäsenvaltioiden välisiä eroja, 
koheesiopolitiikalla on tärkeä rooli 
kaikilla alueilla, mutta erityisesti 
vähemmän kehittyneillä alueilla ja 
maaseutualueilla, sillä koheesiopolitiikan 
avulla parannetaan unionin sisäisiä ja 
rajat ylittäviä rautatieverkkoja. 
Koheesiopolitiikka antaa myös jatkuvan 
ja vahvemman roolin investoinneille, 
joilla pyritään edistämään vihreämpää 
Eurooppaa kaikille. Näin ollen olisi 
tärkeää ottaa paikalliset, alueelliset ja 
kansalliset viranomaiset mukaan 
keskusteluihin, jotka koskevat 
monivuotista suunnittelua, 
rautatieinfrastruktuurin digitalisointi- ja 
nykyaikaistamishankkeita sekä alueille 
kohdistuvien julkisten ja yksityisten 
investointien yleistä parantamista, ja 
kannustaa paikallisten, alueellisten ja 
kansallisten viranomaisten rajat ylittävää 
yhteistyötä. Paikallinen talouskehitys voisi 
hyötyä kestävistä, moderneista ja 
sähköistetyistä 
rautatieliikennepalveluista. 
Rautatieliikenteen nykyaikaistaminen, 
jossa kiinnitetään erityistä huomiota 
liikenneinfrastruktuureihin tehtäviin 
julkisiin investointeihin, joilla edistetään 
unionin ilmastotavoitteiden saavuttamista, 
innovointia, turvallisuutta, ihmisarvoisia 
vihreitä ja nykyaikaisia työpaikkoja ja 
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tehokkuutta, edellyttää kuitenkin 
lisäresursseja.

Tarkistus 11

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Luomalla yhteyksiä unionin 
keskeisten liikennereittien ja sen syrjäisten 
alueiden välille rautatiesektori edistää 
sosiaalista, taloudellista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta.

(6) Luomalla yhteyksiä unionin 
keskeisten ja toissijaisten liikennereittien 
ja sen syrjäisten alueiden välille, 
maaseutualueiden kesken ja niiden ja 
kaupunkikeskusten välille ja lisäämällä 
puuttuvia rajat ylittäviä yhteyksiä 
rautatiesektori on kestävän liikenteen ja 
matkailun merkittävä tekijä, ja se edistää 
sosiaalista, taloudellista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta. Rautateillä on 
keskeinen rooli kehityksessä ja 
liikkuvuuden parantamisessa, ja niiden 
avulla estetään maaseudun ja unionin 
vähemmän kehittyneiden alueiden 
väestökatoa, sillä junat ovat järkeviä 
liikennevälineitä. Parempien yhteyksien 
luominen ja rautateiden osuuden 
lisääminen kulkumuotojakaumassa on 
kuitenkin edelleen haaste. 
Kannattamattomampien paikallisten 
rautatieverkkojen ja -asemien 
lakkauttamista ei saisi jatkaa etenkään 
maaseutu- ja raja-alueilla. Verkkoihin, 
liikkuvaan kalustoon ja palveluihin 
tehtävät investoinnit vaihtelevat suuresti 
jäsenvaltiosta toiseen. Tämän vuoksi olisi 
selvitettävä ja vauhditettava unionin 
rautatiepolitiikan ja -verkkojen 
parantamisen jatkamiseen tähtääviä 
strategioita ja suunnitelmia julkisen 
liikenteen digitalisoimiseksi ja yhteyksien 
palauttamiseksi sekä puuttuvien 
yhteyksien täydentämiseksi uudistamalla, 
sähköistämällä ja nykyaikaistamalla 
liikkuvaa kalustoa sekä edistämällä 
rautatieyritysten yhteistyötä.
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Tarkistus 12

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Samalla kun rautateiden 
matkustajaliikenteen osuus unionin 
maaliikenteestä on kasvanut vain hieman 
vuodesta 2007, rahdin osuus on laskenut. 
Yhtenäisen eurooppalaisen rautatiealueen 
luomisen tiellä on vielä useita esteitä, on 
muun muassa minimoitava melua. Kun 
esteet voitetaan ja kustannuksia saadaan 
laskettua sekä innovointia nopeutettua, 
rautatieliikenteestä päästään hyödyntämään 
kaikki sen tarjoamat mahdollisuudet. 
Rautatieliikenteen vetovoimaisuuteen on 
sen vuoksi panostettava edelleen, jotta 
matkustajat ja yritykset kiinnostuisivat 
siitä.

(7) Samalla kun rautateiden 
matkustajaliikenteen osuus unionin 
maaliikenteestä on kasvanut vain hieman 
vuodesta 2007, rahdin osuus on laskenut. 
Liikennepolitiikasta vuonna 2011 
annetussa komission valkoisessa kirjassa 
esitettyjen liikennemuotosiirtymää 
koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi 
maanteiden ja rautateiden 
tavaraliikenteen välisen kilpailun on 
oltava oikeudenmukaista ja tasapainossa 
ja on otettava täysimääräisesti huomioon 
liikenteen ulkoiset kustannukset, jotta 
voidaan saavuttaa Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman tavoitteet. 
Yhtenäisen eurooppalaisen rautatiealueen 
luomisen tiellä on vielä useita esteitä, jotka 
vaikuttavat todella ja merkittävästi 
rautatiekuljetuksen kilpailukykyyn ja 
houkuttelevuuteen, mukaan lukien 
rautatiekuljetuksen suhteellisen korkeat 
kustannukset, yksinkertaisten ja suorien 
yhteyksien puuttuminen, 
rautatieinfrastruktuurin käyttömaksut, 
liikkuvan kaluston käyttöönoton esteet, 
valvontajärjestelmien ja käyttöä koskevien 
sääntöjen moninaisuus sekä tarve 
vähentää melua. Kun esteet voitetaan ja 
kustannuksia saadaan laskettua sekä 
innovointia nopeutettua ja saadaan 
enemmän eurooppalaista tukea 
intermodaalisuudelle, rautatieliikenteestä 
päästään hyödyntämään kaikki sen 
tarjoamat mahdollisuudet. 
Rautatieliikenteen vetovoimaisuuteen on 
sen vuoksi panostettava edelleen, jotta 
matkustajat, erityisesti nuoret ja syrjäisillä 
alueilla ja maaseutualueilla asuvat 
kansalaiset, työntekijät sekä yritykset 
kiinnostuisivat siitä. Jotta rautatieliikenne 
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olisi yhdenmukaisempaa ja 
houkuttelevampaa kaikkialla Euroopassa, 
olisi painotettava myös matkustajien 
oikeuksien parantamista, parempia 
varaus- ja lippujärjestelmiä, 
infrastruktuuri-investointeja, nopeita ja 
ympäristöystävällisiä yhteyksiä koko 
unionissa tarjoavien yöjunien lisäämistä, 
kevytraidejärjestelmien, kuten 
kaupunkialueiden raitioteiden, 
uudelleenkäyttöönottoa sekä saastuttaja 
maksaa -periaatteen täytäntöönpanoa 
sosiaalisesti tasapainoisella tavalla.

Tarkistus 13

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Jotta saataisiin käyttöön 
rautatiealan koko potentiaali tärkeänä 
työnantajana Euroopan unionissa, 
rautatiealan olisi työllistettävä erilaisia 
työntekijöitä ja alalle olisi houkuteltava 
erityisesti naisia ja nuoria. On olennaisen 
tärkeää tarjota käyttäjiä hyödyttäviä 
optimaalisia liikennepalveluja ja 
varmistaa rautatiealan työntekijöiden 
laadukkaat työolot.

Tarkistus 14

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Vuosi 2021 olisi nimettävä 
Euroopan rautateiden teemavuodeksi, jotta 
rautatieliikennettä sekä kestävää ja älykästä 
liikkuvuutta voidaan Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelmasta annetussa komission 
tiedonannossa esitettyjen tavoitteiden 

(8) Vuosi 2021 olisi nimettävä 
Euroopan rautateiden teemavuodeksi, jotta 
rautatieliikennettä sekä kestävää, 
intermodaalista ja älykästä liikkuvuutta 
voidaan Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmasta annetussa komission 
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mukaisesti edistää. Vuosi 2021 tulee 
olemaan merkittävä vuosi unionin 
rautatiepolitiikassa, sillä se on 
ensimmäinen kokonainen vuosi, jona 
neljännen rautatiepaketin nojalla sovitut 
säännöt pannaan koko unionin alueella 
täytäntöön; säännöt koskevat kotimaan 
henkilöliikennemarkkinoiden avaamista 
sekä koko unionin alueella toimivien 
rautatieyritysten kustannusten ja 
hallinnollisten rasitteiden vähentämistä. 
Yleinen kiinnostus rautateitä ja yöjunia 
kohtaan on kasvamassa useissa 
jäsenvaltioissa, mistä muun muassa 
#DiscoverEU -ohjelman suosio kertoo. 
Lisäksi kansainvälisen Europalia-
taidefestivaalin aiheena on vuonna 2021 
rautateiden vaikutus taiteisiin ja 
festivaalilla korostetaan rautateiden roolia 
sosiaalisen, taloudellisen ja teollisen 
muutoksen merkittävänä edistäjänä,

tiedonannossa esitettyjen tavoitteiden 
mukaisesti edistää ja jotta tuetaan unionin 
sitoutumista Yhdistyneiden kansakuntien 
kestävän kehityksen Agenda 2030 -
toimintaohjelmaan ja sen kestävän 
kehityksen tavoitteisiin. Vuosi 2021 tulee 
olemaan merkittävä vuosi unionin 
rautatiepolitiikassa, sillä se on 
ensimmäinen kokonainen vuosi, jona 
neljännen rautatiepaketin nojalla sovitut 
säännöt pannaan koko unionin alueella 
täytäntöön; säännöt koskevat kotimaan 
henkilöliikennemarkkinoiden avaamista 
sekä koko unionin alueella toimivien 
rautatieyritysten kustannusten ja 
hallinnollisten rasitteiden vähentämistä. 
Yleinen kiinnostus rautateitä, mukaan 
lukien alueiden sisäiset ja väliset yhteydet 
sekä yöjunat, kohtaan on kasvamassa 
erityisesti nuorten keskuudessa, mistä 
muun muassa #DiscoverEU -ohjelman 
suosio kertoo. Lisäksi kansainvälisen 
Europalia-taidefestivaalin aiheena on 
vuonna 2021 rautateiden vaikutus taiteisiin 
ja festivaalilla korostetaan rautateiden 
roolia sosiaalisen, taloudellisen ja teollisen 
muutoksen merkittävänä edistäjänä,

Tarkistus 15

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Teemavuoden tavoitteena on kannustaa ja 
tukea unionin, jäsenvaltioiden, alueellisten 
ja paikallisten viranomaisten sekä muiden 
organisaatioiden pyrkimyksiä lisätä 
rautateiden matkustaja- ja rahtiliikenteen 
osuutta. Teemavuodella on erityisesti 
seuraavat tavoitteet:

Teemavuoden tavoitteena on kannustaa ja 
tukea unionin, jäsenvaltioiden, alueellisten 
ja paikallisten viranomaisten, valtiosta 
riippumattomien järjestöjen sekä muiden 
julkisten ja yksityisten organisaatioiden 
pyrkimyksiä lisätä rautateiden matkustaja- 
ja rahtiliikenteen osuutta. Teemavuodella 
on erityisesti seuraavat tavoitteet:

Tarkistus 16
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Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) edistää rautatieliikennettä 
kestävänä, innovatiivisena ja turvallisena 
liikennemuotona, erityisesti korostamalla 
rautateiden roolia merkittävänä tekijänä 
unionin ilmastoneutraaliutta koskevan 
tavoitteen saavuttamisessa vuoteen 2050 
mennessä sekä tavoittelemalla laajempaa 
yleisöä, erityisesti nuorisoa;

(a) edistää rautatieliikennettä 
kestävänä, kohtuuhintaisena, 
esteettömänä, innovatiivisena, turvallisena 
ja yhdistävänä liikennemuotona kaikille, 
erityisesti käyttämällä hiljaisempaa, 
vihreämpää ja energiatehokkaampaa 
liikkuvaa kalustoa, herättämällä 
Euroopassa keskustelua 
rautatieliikenteen kehittämisestä 
todellisena, esteettömänä ja yleisesti 
sopivana vaihtoehtona yksilöllisille 
liikennemuodoille sekä lyhyille ja 
keskipitkille lennoille, varmistamalla 
intermodaalinen ja aluetason liikkuvuus, 
korostamalla roolia merkittävänä tekijänä 
unionin ilmastoneutraaliutta koskevan 
tavoitteen saavuttamisessa viimeistään 
vuoteen 2050 mennessä sekä 
tavoittelemalla laajempaa yleisöä, 
erityisesti nuorisoa ja syrjäisillä alueilla ja 
maaseutualueilla asuvia kansalaisia, sekä 
korostamalla myönteistä roolia, joka 
rautateillä voi olla covid-19-pandemian 
jälkeisestä ajasta ja muista kriiseistä 
elpymistä tukevana välineenä;

Tarkistus 17

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) korostaa rautateiden eurooppalaista, 
rajat ylittävää ulottuvuutta ja rautateitä 
tekijänä, joka tuo kansalaiset lähemmäksi 
toisiaan, antaa heille mahdollisuuden 
tutustua unioniin ja sen moninaisuuteen, 
nopeuttaa yhteenkuuluvuutta ja edistää 
unionin sisämarkkinoiden yhdentymistä;

(b) korostaa rautateiden eurooppalaista, 
rajat ylittävää ulottuvuutta ja rautateitä 
tekijänä, jolla on olennainen rooli 
kestävän, alueellisen ja paikallisen 
liikenteen ja matkailun kehittämisessä ja 
joka tuo maaseutualueet ja syrjäiset ja 
syrjäseutualueet lähemmäksi EU:n muita 
alueita ja kansalaiset lähemmäksi toisiaan, 
antaa heille mahdollisuuden tutustua 
unioniin ja sen moninaisuuteen, pyrkii 
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täydentämään puuttuvat yhteydet, edistää 
sosiaalista, taloudellista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta vuoden 2020 jälkeisten 
koheesiopolitiikan tavoitteiden mukaisesti 
vihreämmän ja yhteenliitetymmän 
Euroopan saavuttamiseksi tiiviissä 
yhteistyössä paikallis- ja 
alueviranomaisten ja paikallisyhteisöjen 
kanssa ja edistää unionin sisämarkkinoiden 
yhdentymistä;

Tarkistus 18

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) korostaa pitkien ja lyhyiden 
matkojen sähköisen liikenteen kiireellistä 
tarvetta ja merkitystä sekä tarvetta 
parantaa liikenneinfrastruktuurin ja -
palvelujen saatavuutta kaikille 
matkustajille;

Tarkistus 19

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b b) osoittaa unionin investointeja 
nykyisten käytössä olevien tai 
käyttämättömien rautatieyhteyksien 
käyttöönottamiseen uudelleen ja 
parantamiseen ja raja-alueiden välisten 
puuttuvien matkustaja- ja 
tavaraliikenteen yhteyksien 
täydentämiseen;

Tarkistus 20

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(c) tehostaa rautateiden vaikutusta 
unionin talouteen, teollisuuteen ja 
yhteiskuntaan ja ottaa huomioon erityisesti 
alueelliseen kehitykseen, teollisuuden 
kilpailukykyyn, kestävään matkailuun, 
innovointiin, työllisyyteen, koulutukseen, 
nuorisoon ja kulttuuriin liittyviä 
näkökulmia sekä parantaa esteettömyyttä 
vammaisten henkilöiden kannalta;

(c) tehostaa rautateiden vaikutusta 
unionin talouteen, teollisuuteen ja 
yhteiskuntaan ja ottaa huomioon erityisesti 
kestävään alueelliseen kehitykseen, 
kaupunkien ja maaseudun kehitykseen ja 
rajat ylittävään paikalliseen kehitykseen, 
ilmastonsuojeluun, teollisuuden 
muutosprosessiin, kestävään matkailuun, 
innovointiin, sosiaaliseen osallisuuteen, 
sosiaalisesti kestävään työllisyyteen, 
koulutukseen, nuorisoon ja kulttuuriin 
liittyviä näkökulmia sekä parantaa 
esteettömyyttä ikääntyneiden, muita 
heikommassa asemassa olevien ryhmien 
sekä vammaisten ja liikuntarajoitteisten 
henkilöiden kannalta;

Tarkistus 21

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) edistää rautateitä tärkeänä tekijänä 
unionin ja sen naapurimaiden ja erityisesti 
Länsi-Balkanin maiden välisissä suhteissa 
hyödyntäen kumppanimaiden kiinnostusta 
ja tarpeita sekä unionin asiantuntijuutta 
rautatieliikenteessä.

(d) edistää rautateitä tärkeänä tekijänä 
unionin ja sen naapurimaiden, kuten Länsi-
Balkanin maiden, itäisten naapurimaiden 
ja Yhdistyneen kuningaskunnan, välisissä 
suhteissa hyödyntäen kumppanimaiden, 
raja-alueiden ja -kuntien kiinnostusta ja 
tarpeita sekä asiantuntemuksen vaihtoa 
rautatieliikenteessä;

Tarkistus 22

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) varmistaa eurooppalaisen 
teemavuoden 2021 pitkäaikainen vaikutus 
konkreettisilla hankkeilla, joita edistetään 
ja jotka toteutetaan teemavuotta 
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seuraavina vuosina ja joihin kaikki 
asiaankuuluvat sidosryhmät, kuten EU:n 
toimielimet ja virastot, rautatieyritykset, ja 
unionin varojen hallinnoinnista vastaavat 
paikalliset, alueelliset ja kansalliset 
viranomaiset, sitoutuvat pitkällä 
aikavälillä;

Tarkistus 23

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d b) edistää rautateitä välineenä, joka 
mahdollistaa liikkuvuuden ja esineiden ja 
laitteiden väliaikaisen kuljetuksen, jonka 
tarkoituksena on mahdollistaa yhteistyö ja 
helpottaa yhteistyötä kulttuurin ja 
koulutuksen alan ryhmien välillä 
hyödyntäen sitä, että ihmisten, esineiden 
ja laitteiden väliaikainen liikkuvuus on 
hyvä keino tunnistaa 
yhteistyömahdollisuuksia ja jakaa hyviä 
käytäntöjä ja asiantuntemusta;

Tarkistus 24

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) aloitteet ja tapahtumat, joilla 
edistetään keskustelua, lisätään tietoisuutta 
sekä edistetään kansalaisten, yritysten ja 
viranomaisten sitoutumista keinoihin (eri 
kanavia ja välineitä käyttäen, muun muassa 
jäsenvaltioissa järjestettävin tapahtumin), 
joilla matkustajia ja rahtiliikennettä 
saataisiin siirtymään enemmän rautateille 
ja torjumaan näin ilmastonmuutosta;

(a) aloitteet ja tapahtumat, joilla 
edistetään keskustelua, lisätään tietoisuutta 
sekä edistetään kansalaisten, yritysten ja 
viranomaisten sitoutumista 
rautatiematkustamisen olosuhteiden 
parantamiseen ja resurssien, matkustajien 
ja rahtiliikenteen houkuttelemiseen 
rautateille, mikä on keino torjua 
ilmastonmuutosta, mihin kuuluu myös 
vihreän energian käyttö 
rautatieinfrastruktuurissa, aluekehitys ja 
aluetutkimus; näillä aloitteilla edistetään 
myös henkilökohtaisen liikkuvuuden 
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parantamista ja kulttuurivaihtoa sekä 
kestävää matkailua eri kanavia ja välineitä 
käyttäen, muun muassa jäsenvaltioissa, 
paikallisella, alueellisella ja kansallisella 
tasolla järjestettävin tapahtumin, mukaan 
lukien Interreg-ohjelmasta rahoitettavat 
raja-alueiden rautatiealoitteet, joilla on 
olennaisesti eurooppalainen luonne;

Tarkistus 25

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) aloitteet ja tapahtumat, joilla 
lisätään tietoisuutta rautatiealan 
valmiuksista estää paikallisyhteisöjen, 
rannikkoalueiden ja syrjäisten alueiden 
eristyminen entisestään ja edistää sen 
sijaan niiden yhdistämistä suurempiin 
kaupunkialueisiin ja alueisiin;

Tarkistus 26

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a b) tiedotuskampanjat, joissa 
käsitellään Euroopan laajuisen 
liikenneverkon mahdollisuuksia edistää 
yhteenkuuluvuutta ja teollisuuden ja 
talouden kehitystä alueilla, joita ei ole 
yhdistetty keskeisiin verkkoihin ja joilla 
hankkeiden ja investointien olisi katettava 
korkealaatuisten alueellisten 
rautatieliikennepalvelujen sekä syrjäisten 
alueiden ja suurempien kaupunkiväylien 
ja -ekosysteemien välisten paikallisten 
yhteyksien tarjoaminen, jotta voidaan 
edistää samanaikaisesti sekä 
liikennemuotosiirtymää että sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta;
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Tarkistus 27

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – a c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a c) aloitteet, joissa otetaan alue- ja 
paikallisviranomaiset mukaan 
keskusteluihin monivuotisesta 
suunnittelusta, rautatieinfrastruktuurin 
digitalisointia ja nykyaikaistamista 
koskevista suunnitelmista sekä julkisten 
ja yksityisten investointien laajasta 
parantamisesta alueilla, joilla pienet ja 
keskisuuret yritykset ja paikallinen 
talouskehitys voisivat hyötyä suuresti 
kestävistä, nykyaikaisista ja 
sähköistetyistä 
rautatieliikennepalveluista;

Tarkistus 28

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tiedotus-, opetus- ja 
valistuskampanjat sekä näyttelyt ja muut 
innostavat keinot, joilla kannustetaan 
matkustajia, kuluttajia ja yrityksiä 
muuttamaan käyttäytymistään ja edistetään 
kansalaisten aktiivista osallistumista 
kestävämpää liikennettä koskevien 
tavoitteiden saavuttamiseen;

(b) tiedotus-, koulutus-, opetus- ja 
valistuskampanjat sekä sosiaalityö, 
näyttelyt ja muut innostavat keinot, joilla 
kannustetaan matkustajia, kuluttajia ja 
yrityksiä muuttamaan käyttäytymistään, 
myös rautatiealalla, ja edistetään 
kansalaisten aktiivista osallistumista 
kestävämpää, innovatiivisempaa, 
turvallisempaa ja esteettömämpää 
liikennettä koskevien tavoitteiden 
saavuttamiseen ja kannustetaan ihmisiä 
samalla aktiivisesti tutustumaan 
Eurooppaan;

Tarkistus 29

Ehdotus päätökseksi
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3 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) kokemusten ja hyvien käytäntöjen 
vaihtoa rautateiden käytön edistämisestä 
sekä ihmisten käyttäytymisen 
muuttamisesta kaikilla tasoilla kansallisten, 
alueellisten ja paikallisten viranomaisten, 
kansalaisyhteiskunnan, liike-elämän ja 
koulujen kesken;

(c) kokemusten ja hyvien käytäntöjen 
vaihto rautateiden turvallisen käytön 
edistämisestä sekä kaikkien liikenteen 
käyttäjien ja työntekijöiden 
käyttäytymisen muuttamisesta kaikilla 
tasoilla kansallisten, alueellisten ja 
paikallisten viranomaisten, 
kansalaisyhteiskunnan, valtiosta 
riippumattomien järjestöjen, yritysten, 
ammattiyhdistysten ja koulujen kesken 
sekä käytännöllisten ja ihmisläheisten 
ratkaisujen vaihto optimaalisesta 
esteettömyydestä vammaisten ja 
ikääntyneiden henkilöiden kannalta; 
rautatiehankkeille myönnetyn unionin 
rahoitustuen esittely, erityisesti niiden 
hankkeiden osalta, jotka koskevat 
puuttuvia rajat ylittäviä yhteyksiä, 
hajautettuja lähestymistapoja ja 
alueellisia yhteyksiä;

Tarkistus 30

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) tutkimusten ja innovointitoimien 
toteuttaminen sekä niiden tulosten 
levittäminen unionissa tai kansallisella 
tasolla sekä

(d) muun muassa 
rautatiekuljetusverkostoa ja vihreän 
energian käyttöä 
rautatieinfrastruktuurissa koskevien 
tutkimusten ja innovointitoimien 
toteuttaminen sekä niiden tulosten 
levittäminen unionissa tai kansallisella ja 
alueellisella tasolla sekä tutkimusten 
tekeminen eurooppalaisista 
rahoituslähteistä ja niiden välisestä 
yhteisvaikutuksesta rautatielinjoja, 
erityisesti rajat ylittäviä osuuksia, 
koskevissa hankkeissa;
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Tarkistus 31

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) teemavuoteen liittyvien hankkeiden 
ja verkostojen edistäminen muun muassa 
tiedotusvälineiden, sosiaalisten verkostojen 
ja muiden verkkoyhteisöjen avulla.

(e) teemavuoteen liittyviä hankkeita ja 
verkostoja koskevan interaktiivisen 
viestinnän edistäminen muun muassa 
tiedotusvälineiden, sosiaalisten verkostojen 
ja muiden verkkoyhteisöjen avulla;

Tarkistus 32

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) alueellisen tason tutkimukset ja 
kyselytutkimukset kansalaisten 
rautatieliikennetarpeiden arvioimiseksi;

Tarkistus 33

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e b) rautateiden historiallista ja 
kulttuuriperintöä edistävien tapahtumien 
järjestäminen;

Tarkistus 34

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – e c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e c) kampanjat, joilla pyritään 
saamaan kansalaiset uudelleen 
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luottamaan rautateiden käyttämiseen 
julkisen henkilöliikenteen välineenä;

Tarkistus 35

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – e d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e d) rautatiealan työvoiman 
monipuolistamiseen tähtäävät kampanjat, 
joilla houkutellaan erityisesti naisia ja 
nuoria työntekijöitä;

Tarkistus 36

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – e e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e e) jo hyväksytyt vihreiden ratkaisujen 
edistämiskampanjat.

Tarkistus 37

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Unioni määrittelee ja tarkastelee 
keskeisiä hankkeita ja toimenpiteitä, joita 
ovat esimerkiksi
(a) paikallisten, alueellisten ja 
alueiden välisten henkilö- ja 
tavaraliikennereittien, paikallisten 
rautatieasemien ja yhteyksien 
uudelleenkäyttöönotto ja lisääminen aina 
paikallisista radoista suurnopeusratoihin 
ja pitkien matkojen ratoihin saakka;
(b) sellaisten keskeisten hankkeiden ja 
toimenpiteiden määrittely ja edistäminen 
eri tasoilla, jotka voivat auttaa 
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saavuttamaan tavoitteet pitkällä 
aikavälillä, kuten yhteiset eurooppalaiset 
toimet, joilla kannustetaan investoimaan 
tavarankuljetusajoneuvojen 
rautatiekuljetukseen, terminaaleihin ja 
liikkuvaan kalustoon optimoituna 
liikennemuotosiirtymän vaihtoehtona, 
jolla edistetään alueellista 
yhteenkuuluvuutta ja hiilestä irtautumista 
tavaraliikenteessä;
(c) yhteiset eurooppalaiset toimet, 
joiden tavoitteena on ottaa uudelleen 
käyttöön kaikkiin jäsenvaltioihin ja 
naapurimaihin ulottuva nykyaikaisten ja 
kohtuuhintaisten yöjunalinjojen verkosto;
(d) sellaisen yhtenäisen lipunvaraus- 
ja etujärjestelmän kehittäminen 
eurooppalaista rautatieliikennettä varten, 
josta kuluttajat voivat ostaa matkalipun 
miltä tahansa eurooppalaiselta asemalta 
mille tahansa eurooppalaiselle asemalle 
rautatieyhtiöstä riippumatta ja 
edullisimpaan hintaan ja joka takaa 
matkustajan oikeudet;
(e) kestävät pitkän aikavälin mallit 
maksuttomalle julkiselle 
paikallisliikenteelle;
(f) rautateiden tukeminen 
soveltamalla niihin alempaa 
arvonlisäveroa kansallisella tasolla;
(g) vihreitä, innovatiivisia, 
digitaalisia, turvallisia ja esteettömiä 
rautatieverkkoja ja -palveluja koskevien 
tavoitteiden sisällyttäminen unionin 
teollisuusstrategiaan, mukaan lukien 
niiden rooli yhteenkuuluvuuden, 
ammattitaitoa edellyttävien ja 
ihmisarvoisten työpaikkojen ja 
kulttuurivaihdon kannalta.

Tarkistus 38

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Unionin toimielimet ja elimet 
voivat unionin tasolla ja jäsenvaltiot 
puolestaan kansallisella tasolla viitata 
teemavuoteen ja hyödyntää sen visuaalista 
ilmettä, kun ne edistävät 1 kohdassa 
tarkoitettuja toimia.

2. Unionin toimielimet ja elimet 
viittaavat unionin tasolla ja jäsenvaltiot 
kansallisella tasolla teemavuoteen ja 
hyödyntävät sen visuaalista ilmettä, kun ne 
edistävät 1 kohdassa tarkoitettuja toimia, ja 
komissio varmistaa, että kaikissa 
edistämisen vaiheissa viitataan 
asianmukaisesti Euroopan unionin 
tukeen teemavuoden puitteissa 
rahoitetuille hankkeille ja aloitteille.

Tarkistus 39

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot vastaavat teemavuoteen 
osallistumisen järjestämisestä kansallisella 
tasolla. Tätä varten jäsenvaltiot nimeävät 
kansallisia koordinaattoreita. Kansalliset 
koordinaattorit varmistavat asiaan liittyvien 
toimien koordinoinnin kansallisella tasolla.

Jäsenvaltiot vastaavat teemavuoteen 
osallistumisen järjestämisestä kansallisella 
tasolla. Tätä varten jäsenvaltiot nimeävät 
kansallisia koordinaattoreita ja tarvittaessa 
alueellisia ja paikallisia 
alakoordinaattoreita. Kansalliset 
koordinaattorit varmistavat yhteistyössä 
alakoordinaattoreiden kanssa, mikäli 
näitä on nimetty, asiaan liittyvien toimien 
koordinoinnin kansallisella tasolla.

Tarkistus 40

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio kutsuu säännöllisesti 
koolle kansallisten koordinaattoreiden 
kokouksia teemavuoteen liittyvän 
toiminnan yhteensovittamiseksi. Kyseiset 
kokoukset tarjoavat lisäksi 
mahdollisuuksia vaihtaa tietoja 
eurooppalaisen teemavuoden 
täytäntöönpanosta kansallisella ja unionin 

1. Komissio kutsuu säännöllisesti 
koolle kansallisten koordinaattoreiden 
kokouksia, joihin otetaan mukaan 
alueellisia ja paikallisia toimijoita, 
teemavuoteen liittyvän toiminnan 
yhteensovittamiseksi. Kyseiset kokoukset 
ovat mahdollisuus vaihtaa tietoja 
eurooppalaisen teemavuoden 
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tasolla; Euroopan parlamentin edustajat 
voivat osallistua tapaamisiin 
tarkkailijoina.

täytäntöönpanosta alueellisella, 
kansallisella ja unionin tasolla. Euroopan 
parlamentin, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitean ja Euroopan alueiden 
komitean edustajat kutsutaan 
osallistumaan keskusteluihin.

Tarkistus 41

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Teemavuoden koordinointiin 
unionin tasolla sovelletaan monialaista 
lähestymistapaa yhteisvaikutusten 
luomiseksi rautatieliikenteen alalla tai 
siihen liittyvällä alalla hankkeita 
rahoittavien unionin eri ohjelmien ja 
aloitteiden välillä.

2. Teemavuoden koordinointiin 
unionin tasolla sovelletaan monialaista 
lähestymistapaa olemassa olevien 
yhteisvaikutusten tunnistamiseksi ja 
uusien ja kestävien yhteisvaikutusten 
luomiseksi rautatieliikenteen alalla tai 
siihen liittyvällä alalla hankkeita 
rahoittavien unionin eri ohjelmien ja 
aloitteiden välillä pitäen mielessä, että 
uudet politiikkatavoitteet edellyttävät 
lisäresursseja eivätkä ainoastaan 
resurssien uudelleenjakoa.

Tarkistus 42

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio kutsuu säännöllisesti koolle 
rautatiealan sidosryhmien ja järjestöjen tai 
elinten edustajien kokouksia, mukaan 
luettuina olemassa olevien ylikansallisten 
verkostojen ja asiaankuuluvien valtiosta 
riippumattomien järjestöjen sekä 
nuorisojärjestöjen ja -yhteisöjen edustajat, 
jotta ne auttaisivat sitä teemavuoden 
täytäntöönpanossa unionin tasolla.

Komissio kutsuu säännöllisesti koolle 
rautatiealan sidosryhmien ja järjestöjen tai 
elinten edustajien kokouksia, mukaan 
luettuina olemassa olevien ylikansallisten 
ja alueelliset rajat ylittävien verkostojen, 
asiaankuuluvien valtiosta riippumattomien 
järjestöjen, työmarkkinaosapuolten sekä 
nuorisojärjestöjen ja -yhteisöjen edustajat, 
jotta ne auttaisivat sitä teemavuoden 
täytäntöönpanossa unionin tasolla.
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KULTTUURI- JA KOULUTUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO

liikenne- ja matkailuvaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan rautateiden 
teemavuodesta (2021)
(COM(2020)0078 – C9-0076/2020 – 2020/0035(COD))

Valmistelija: Dace Melbārde

LYHYET PERUSTELUT

Rautateiden merkitys on ollut suuri Euroopassa reilusti yli 150 vuoden ajan. Ne ovat 
mahdollistaneet ennennäkemättömän liikkuvuuden, antaneet ihmisille uusia mahdollisuuksia, 
lisänneet kauppaa, tukeneet yritysten kasvua ja edistäneet maiden talouskehitystä. Rautatiet 
ovat nykyään tärkeämpiä kuin koskaan, sillä rautatieliikenne on yksi turvallisimmista, 
vihreimmistä ja tehokkaimmista liikennemuodoista. Komissio ehdottaa vuoden 2021 
nimeämistä Euroopan rautateiden teemavuodeksi ja Euroopan teemavuoteen liittyvien 
tiedotustoimien ja kansalaisten osallistumista edistävien toimien järjestämistä, jotta voidaan 
korostaa rautateiden merkitystä, mukaan lukien niiden potentiaalia tukea unionin 
ilmastotavoitteiden saavuttamista. 

Valmistelija on yhtä mieltä komission kanssa rautateiden merkityksestä ja ympäristöön 
liittyvistä ominaisuuksista. On kuitenkin muitakin tähän liikennemuotoon liittyviä näkökohtia, 
joihin olisi myös kiinnitettävä huomiota. 

Matkustajamäärien lisäämisen lisäksi on yhtä tärkeää huolehtia, että perusverkot ovat 
olemassa ja peruspalvelut saatavilla. Kaikilla Manner-Euroopan jäsenvaltioilla ei ole tällä 
hetkellä rautatieyhteyksiä muuhun Eurooppaan tai yhteyksien muodostamiseksi tarvittavia 
infrastruktuureita. Junalla matkustamisen edellyttää, että siihen on ylipäätään mahdollisuus. 
Jollei kyseisiä jäsenvaltioita yhdistetä eurooppalaiseen rautatieverkkoon, lähes kaikki niiden 
alat ovat selvästi epäedullisessa asemassa. Koulutus-, matkailu- ja kulttuuriala ovat eräitä 
merkittävimpiä aloja, joihin tämä vaikuttaa. Koulutusalalla tämä on vaikuttanut myös 
Erasmus+-ohjelman ja DiscoverEU-hankkeen kaltaisten suosittujen EU:n ohjelmien 
täytäntöönpanoon. EU:n syrjäisimmiltä alueilta ja heikommista lähtökohdista tulevat 
opiskelijat jäävät usein niiden ulkopuolelle.

Tilanne on vastaava kulttuuri- ja matkailualalla. Neljä kymmenestä eurooppalaisesta valitsee 
matkakohteensa sen kulttuuritarjonnan perusteella. Edullisemmassa asemassa ovat kaupungit 
ja alueet, joiden liikenneinfrastruktuuri on hyvä, mukaan lukien hyvät rautatieyhteydet. 
Covid-19-pandemian vuoksi käyttöönotettujen jatkuvien hygieniatoimenpiteiden takia junien 
suosio lisääntyy, sillä sen lisäksi, että junalla matkustaminen on eräs kestävimmistä ja 
turvallisimmista vaihtoehdoista, se on usein ainoa järkevä ja kohtuuhintainen 
joukkoliikenteen vaihtoehto lentomatkustamiselle, jonka taas ennustetaan muuttuvan paljon 
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kalliimmaksi. Lähitulevaisuudessa yhä useammat EU:n syrjäisimmillä alueilla asuvat 
mahdolliset matkailijat luopuvat kokonaan pitkän matkan kulttuurimatkailusta, koska 
lentomatkustamisen kustannukset ovat kohtuuttoman korkeat ja alueella ei ole rautateitä. 
Rautateiden teemavuoden aikana on kiinnitettävä huomiota edellä mainittuihin ongelmiin ja 
tuotava esille tarve laajentaa rautateiden kattamaa maantieteellistä aluetta.

Sen lisäksi, että rautateiden teemavuonna käsitellään matkustamista ja tavaroiden ja ihmisten 
kuljettamista rautateitse, olisi myös kiinnitettävä huomiota junien, rautatieasemien ja 
rautatieinfrastruktuurin rooliin menneisyydessä ja nykyään. Aiemmin ne ovat auttaneet 
alueellisten perinteiden ja identiteetin muodostuksessa ja edistäneet taloudellista ja 
yhteiskunnallista kehitystä. Nykyään ne ovat osa Euroopan kulttuuriperintöä, johon on 
tutustuttava mutta jota on myös tehtävä tunnetuksi ja suojeltava. Rautatieasemilla on myös 
merkittävä tehtävä laadukkaan arkkitehtuurin ja älykkään kaupunkisuunnittelun edistämisen 
vauhdittajana, ja ne toimivat kulttuurisen vuorovaikutuksen ja taiteellisen ilmaisun 
toteuttamispaikkoina. Lisäksi junamatka itsessään voi jo olla kokemus matkakohteesta 
riippumatta, ja juna luo usein otolliset puitteet sosiaaliselle ja kulttuuriselle 
vuorovaikutukselle. 

Aiemman eurooppalaisen teemavuoden kokemusten perusteella valmistelija korostaa useiden 
sidosryhmien, erityisesti järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan, aktiivisen osallistumisen 
tarvetta, jotta rautateiden teemavuodesta tulisi menestys ja jotta voidaan varmistaa sen 
johdosta toteutettavat politiikkatoimet. Komission ehdotuksessa lueteltujen sidosryhmien 
lisäksi kulttuurijärjestöt, nuorisojärjestöt ja erilaiset oppilaitokset ovat tärkeässä asemassa 
rautateiden merkityksen ja käytön edistämisessä. Valmistelija katsoo myös, että unionin eri 
ohjelmien ja aloitteiden välisten synergioiden on ulotuttava pelkkää rautatieulottuvuutta 
laajemmalle ja niihin on sisällyttävä myös kansalaisten osallistumista edistäviä ohjelmia, 
kuten koulutus-, kulttuuri- ja nuorisoalan ohjelmia. Rautateiden teemavuosi antaa myös 
mahdollisuuden muodostaa kestäviä kumppanuuksia rautatieyritysten kanssa, jotka voivat 
auttaa varmistamaan, että unionin omat liikkuvuusohjelmat, erityisesti Erasmus+-ohjelma, 
ovat ympäristöystävällisempiä. 

Valmistelija uskoo rautateiden merkitykseen, niiden yhteiskunnalliseen, kulttuuriseen, 
ympäristöön liittyvään ja taloudelliseen arvoon ja niiden potentiaaliin edistää ja nopeuttaa 
alueellista yhteenkuuluvuutta kaikkialla unionissa. Rautatiet ovat merkittävässä asemassa, kun 
tuetaan pyrkimyksiä saavuttaa ilmastotavoitteet Euroopan vihreän kehityksen ohjelman 
mukaisesti ja edistetään kestävää kasvua tulevaisuudessa. 

Lopuksi valmistelija panee merkille covid-19-pandemiasta johtuvan muuttuvan tilanteen ja 
epävarmuuden, jota se aiheuttaa etenkin matkustamiselle mutta myös tapahtumille, 
kokouksille ja keskusteluille, jotka ovat tärkeä osa teemavuotta koskevaa aloitetta. Vielä ei 
tiedetä, täytyykö rautateiden teemavuoden aloituspäivää siirtää myöhempään ajankohtaan.

TARKISTUKSET

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa liikenne- ja matkailuvaliokuntaa 
ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 1 kappale



PE652.338v02-00 56/76 RR\1215801FI.docx

FI

Komission teksti Tarkistus

(1) Komissio vahvisti 11 päivänä 
joulukuuta 2019 antamassaan 
tiedonannossa15 Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman Euroopan unionia ja 
sen kansalaisia varten. Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelma on uusi kasvustrategia, 
jonka tavoitteena on tehdä unionista 
oikeudenmukainen ja vauras yhteiskunta, 
jonka talous on moderni, resurssitehokas ja 
kilpailukykyinen. Kasvihuonekaasujen 
nettopäästöistä pyritään eroon vuoteen 
2050 mennessä, ja kasvuun pyritään 
lisäämättä resurssien käyttöä.

(1) Komissio vahvisti 11 päivänä 
joulukuuta 2019 antamassaan 
tiedonannossa15 Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman Euroopan unionia ja 
sen kansalaisia varten. Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelma on uusi kestävän 
kasvun strategia, jonka tavoitteena on 
tehdä unionista oikeudenmukainen ja 
vauras yhteiskunta, jonka talous on 
moderni, resurssitehokas ja 
kilpailukykyinen. Kasvihuonekaasujen 
nettopäästöistä pyritään eroon vuoteen 
2050 mennessä, ja kasvuun pyritään 
lisäämättä resurssien käyttöä.

__________________ __________________
15 Komission tiedonanto Euroopan 
parlamentille, Eurooppa-neuvostolle, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelma, 
annettu 11. joulukuuta 2019 
(COM/2019/640 final).

15 Komission tiedonanto Euroopan 
parlamentille, Eurooppa-neuvostolle, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelma, 
annettu 11. joulukuuta 2019 
(COM(2019)640 final).

Tarkistus 2
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmasta annetun komission tiedonannon 
tavoitteiden mukaisesti on tarpeen uudistaa 
unionin taloutta ja määritellä uudelleen 
politiikkoja, erityisesti liikenteen ja 
liikkuvuuden alalla, mikä tarkoittaa 
kestävään ja älykkääseen liikkuvuuteen 
siirtymisen vauhdittamista. Liikenteen 
osuus unionin kasvihuonekaasupäästöistä 
on neljännes, ja se kasvaa koko ajan. 
Ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi 
liikenteen päästöjä on vähennettävä 90 
prosenttia vuoteen 2050 mennessä. 
Kestävän liikenteen toteutuminen 
edellyttää, että käyttäjät asetetaan 

(4) Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmasta annetun komission tiedonannon 
tavoitteiden mukaisesti on tarpeen uudistaa 
unionin taloutta ja määritellä uudelleen 
politiikkoja, erityisesti liikenteen ja 
liikkuvuuden alalla. Liikenteen 
aiheuttamat päästöt kasvavat edelleen, ja 
niiden osuus unionin 
kasvihuonekaasupäästöistä on neljännes, ja 
kaupunkiliikenne tuottaa merkittävän 
osan näistä päästöistä. 
Ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi 
liikenteen päästöjä on vähennettävä 90 
prosenttia vuoteen 2050 mennessä. 
Kestävän liikenteen toteutumiseksi 
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etusijalle ja heille tarjotaan edullisempia, 
helppokäyttöisempiä, terveellisempiä ja 
puhtaampia vaihtoehtoja nykyisille 
liikkumismuodoille. Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelmalla pyritään 
vauhdittamaan siirtymistä kestävään ja 
älykkääseen liikkuvuuteen sekä 
vastaamaan näihin haasteisiin. Unionin 
sisäisestä rahdista 75 prosenttia kuljetetaan 
maanteitse ja huomattava osa siitä olisikin 
siirrettävä rauta- ja vesiteitse 
kuljetettavaksi.

käyttäjät on asetettava etusijalle ja heille 
on tarjottava edullisempia, kaikkien 
saatavilla olevia, terveellisempiä ja 
puhtaampia vaihtoehtoja nykyisille 
kaupunkien sisäisille ja välisille 
liikkumismuodoille. Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelmalla pyritään tämän 
vuoksi vauhdittamaan siirtymistä kestävään 
ja älykkääseen liikkuvuuteen sekä 
nollanettopäästöihin. Unionin sisäisestä 
rahdista 75 prosenttia kuljetetaan 
maanteitse ja huomattava osa siitä olisi 
myös siirrettävä rauta- ja vesiteitse 
kuljetettavaksi.

Tarkistus 3

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Rautatieliikenteen rooli 
ilmastoneutraaliuden saavuttamisessa 
vuoteen 2050 mennessä on merkittävä. Se 
on yksi ympäristöystävällisimmistä ja 
energiatehokkaimmista liikennemuodoista. 
Rautatiet ovat suureksi osaksi 
sähköistettyjä, ja niiden 
hiilidioksidipäästöt ovat reilusti 
pienemmät kuin lento- tai tieliikenteen 
vastaavalla matkalla aiheuttamat päästöt; 
rautatieliikenne on myös ainoa 
liikennemuoto, jonka kasvihuonekaasu- ja 
hiilidioksidipäästöt ovat laskeneet 
johdonmukaisesti vuodesta 1990. Lisäksi 
rautatieliikenteen energiankulutus on 
vuosina 1990–2016 laskenut18, ja siinä 
käytetään yhä enemmän uusiutuvia 
energialähteitä.

(5) Rautatieliikenteen rooli 
ilmastoneutraaliutta koskevan unionin 
tavoitteen saavuttamisessa vuoteen 2050 
mennessä on merkittävä. Se on yksi 
ympäristöystävällisimmistä ja 
energiatehokkaimmista liikennemuodoista. 
Rautatiet ovat suureksi osaksi 
sähköistettyjä, ja niiden osuus kaikista 
liikenteen kasvihuonekaasupäästöistä on 
ainoastaan 0,5 prosenttia17 a ja 
rautatieliikenteen hiilidioksidipäästöt ovat 
reilusti pienemmät kuin lento- tai 
tieliikenteen vastaavalla matkalla 
aiheuttamat päästöt; rautatieliikenne on 
myös ainoa liikennemuoto, jonka 
kasvihuonekaasu- ja hiilidioksidipäästöt 
ovat laskeneet johdonmukaisesti vuodesta 
1990. Lisäksi rautatieliikenteen 
energiankulutus on vuosina 1990–2016 
laskenut18, ja siinä käytetään yhä enemmän 
uusiutuvia energialähteitä.

__________________ __________________

17 a Euroopan komission uutishuone: 
”2021: Euroopan rautateiden 
teemavuosi” (lähde: Eurostat, EU-28, 
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2017)
18 DG MOVE Statistical Pocketbook 2019 
”EU transport in figures” (lähde: Eurostat)

18 DG MOVE Statistical Pocketbook 2019 
”EU transport in figures” (lähde: Eurostat)

Tarkistus 4

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Luomalla yhteyksiä unionin 
keskeisten liikennereittien ja sen syrjäisten 
alueiden välille rautatiesektori edistää 
sosiaalista, taloudellista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta.

(6) Useissa jäsenvaltioissa ei ole 
edelleenkään toimivia yhteyksiä 
eurooppalaiseen rautatieverkkoon tai 
yhteyksien muodostamiseksi tarvittavia 
infrastruktuureja. Luomalla yhteyksiä 
unionin keskeisten ja toissijaisten 
liikennereittien ja sen syrjäisten alueiden 
välille rautatiesektori voi edistää paremmin 
sosiaalista, taloudellista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta ja antaa 
eurooppalaisille mahdollisuuden tutustua 
maanosaan ja edistää kulttuurivaihtoa. 
Intermodaalisilla palveluilla, esimerkiksi 
linja-autokuljetuksilla, voidaan parantaa 
pääsyä monille syrjäisille alueille silloin, 
kun rautatieyhteyksiä ei ole tai niitä vasta 
kehitetään.

Tarkistus 5
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Rautateillä on myös tärkeä tehtävä 
covid-19-kriisin jälkeisessä taloudellisessa 
elpymisessä vihreää ja digitaalista 
siirtymää edistämällä. 
Suurnopeusratayhteyksiin investoiminen 
voi parantaa taloudellista tehokkuutta 
esimerkiksi lyhentämällä työntekijöiden 
työmatkoihin kuluvaa aikaa tai 
matkailijoiden matkustusaikaa. 
Investoiminen wifi-palvelujen 
tarjoamiseen junissa voi myös lisätä 
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tuottavuutta ja parantaa 
matkustuskokemusta. On rakennettava 
rajat ylittäviä yhteyksiä sinne, mistä niitä 
puuttuu, käytöstä poistettuja linjoja ja 
yöjunapalveluja on otettava uudestaan 
käyttöön, rautatieinfrastruktuuria ja 
liikkuvaa kalustoa on parannettava ja 
modernisoitava ja intermodaalisia 
yhteyksiä on parannettava. Unionin 
elpymissuunnitelmassa ja vuosien 2021–
2027 monivuotisessa rahoituskehyksessä 
on osoitettava riittävästi määrärahoja 
tarvittaviin rautatieinvestointeihin.

Tarkistus 6

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 b) Rautateiden käytön lisääminen voi 
auttaa kannustamaan terveellisiin 
elämäntapoihin ja parantamaan 
turvallisuutta. Junamatkustamisen voi 
yhdistää helposti kävelyyn ja pyöräilyyn, 
ja auton sijasta junassa vietetty aika voi 
vähentää saasteille altistumista ja 
vähentää stressiä. Juna on myös 
turvallinen kulkuneuvo.

Tarkistus 7

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Samalla kun rautateiden 
matkustajaliikenteen osuus unionin 
maaliikenteestä on kasvanut vain hieman 
vuodesta 2007, rahdin osuus on laskenut. 
Yhtenäisen eurooppalaisen rautatiealueen 
luomisen tiellä on vielä useita esteitä, on 
muun muassa minimoitava melua. Kun 
esteet voitetaan ja kustannuksia saadaan 

(7) Samalla kun rautateiden 
matkustajaliikenteen osuus unionin 
maaliikenteestä on kasvanut vain hieman 
vuodesta 2007, rahdin osuus on laskenut. 
Yhtenäisen eurooppalaisen rautatiealueen 
luomisen tiellä on vielä useita esteitä. 
Tällaiset esteet vaikuttavat merkittävästi 
rautatieliikenteen kilpailukykyyn ja 
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laskettua sekä innovointia nopeutettua, 
rautatieliikenteestä päästään hyödyntämään 
kaikki sen tarjoamat mahdollisuudet. 
Rautatieliikenteen vetovoimaisuuteen on 
sen vuoksi panostettava edelleen, jotta 
matkustajat ja yritykset kiinnostuisivat 
siitä.

houkuttavuuteen, ja niitä ovat esimerkiksi 
infrastruktuurin käytön eritasoiset 
maksut, liikkuvan kaluston käyttöönoton 
esteet ja valvontajärjestelmien ja käyttöä 
koskevien sääntöjen erot. 
Rautatieliikenteen houkuttavuutta 
vähentävät lisäksi lippujen korkeat hinnat 
joissakin maissa, liiallinen melu sekä se, 
etteivät palvelut ole esteettömiä 
vammaisille henkilöille. Kun nämä 
erilaiset esteet voitetaan ja kustannuksia 
saadaan laskettua sekä innovointia 
nopeutettua, rautatieliikenteestä päästään 
hyödyntämään kaikki sen tarjoamat 
mahdollisuudet koko unionin alueella. 
Rautatieliikenteen vetovoimaisuuteen, 
kohtuuhintaisuuteen ja saavutettavuuteen 
on sen vuoksi panostettava edelleen, jotta 
matkustajat, erityisesti nuoret, ja yritykset 
kiinnostuisivat siitä.

Tarkistus 8

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Junilla, rautatieasemilla ja 
rautatieinfrastruktuureilla on 
yhteiskunnallinen tehtävä, joka on paljon 
niiden ensisijaista teknistä tarkoitusta 
laajempi, koska ne ovat menneisyydessä 
auttaneet alueellisten perinteiden ja 
identiteetin muodostuksessa ja edistäneet 
taloudellista ja yhteiskunnallista 
kehitystä. Nykyään rautatieasemilla ja -
infrastruktuureilla on myös merkittävä 
tehtävä laadukkaan arkkitehtuurin, 
kestävän kehityksen ja älykkään 
kaupunkisuunnittelun edistämisen 
vauhdittajina. Ne ovat itsekin tärkeä osa 
teollisuus- ja kulttuuriperintöä. Nykyään 
rautatieasemilla on kaksi tehtävää: sen 
lisäksi, että ne ovat liikennekeskuksia, ne 
ovat myös tärkeitä paikkoja 
tiedotuskampanjoita sekä koulutus-, 
kulttuuri- ja sosiaalialan hankkeita varten 
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ja siten paikallisyhteisöille keskeisen 
tärkeitä paikkoja. Lisäksi junamatka 
itsessään voi olla jo kokemus, ja juna luo 
otolliset puitteet sosiaaliselle ja 
kulttuuriselle vuorovaikutukselle.

Tarkistus 9

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 b) Virallisella ja epävirallisella 
koulutuksella on olennaisen tärkeä rooli 
pyrittäessä parantamaan rautateiden 
merkityksen ja arvon ymmärtämistä ja 
kannustamaan ihmisiä käyttämään 
rautatieliikennettä. Aktiivinen yhteistyö 
oppilaitosten, erityisesti koulujen, kanssa 
voi auttaa lisäämään rautateiden käyttöä. 
Oppilaitoksia voidaan myös kannustaa 
hyödyntämään toistensa kokemuksia 
sellaisten opetussuunnitelmien 
laatimiseksi, joiden avulla on mahdollista 
oppia rautatieliikenteen historiallisista, 
teknisistä ja ympäristöön liittyvistä 
näkökohdista, ja edistämään rautateiden 
käyttöä luokkaretkillä ja vaihto-
ohjelmissa.

Tarkistus 10

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 c) Unionin olisi varmistettava, että 
sen omissa rajat ylittävän liikkuvuuden 
ohjelmissa, esimerkiksi opetus-, koulutus-
, tutkimus-, kulttuuri- ja nuoriso-
ohjelmissa, erityisesti Erasmus+-
ohjelmassa, Euroopan 
solidaarisuusjoukkoja koskevassa 
ohjelmassa ja Luova Eurooppa -
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ohjelmassa, liikkumiseen pyritään 
mahdollisuuksien mukaan käyttämään 
ensisijaisesti rautateitä. Kohtuuhintaisten 
rautatiepalvelujen saatavuus voi laajentaa 
ohjelmien maantieteellistä ja 
sosioekonomista kattavuutta ja siten tehdä 
ohjelmista osallistavampia. Nuorten 
henkilöiden Euroopan unioniin 
tutustumista edistävän lyhyen aikavälin 
liikkuvuusohjelman eli #DiscoverEU-
ohjelman esimerkki osoittaa, että 
komission ja rautatieyritysten väliset 
kumppanuudet voivat edistää tehokkaasti 
kestävää liikkuvuutta unionin ohjelmissa 
ja siten muuttaa mahdollisesti myös 
ihmisten tottumuksia.

Tarkistus 11
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 d) Aiempien teemavuosien 
kokemukset ovat osoittaneet, että 
aloitteeseen osallistumista voidaan 
tehostaa luomalla synergioita 
asiaankuuluvien muiden unionin 
ohjelmien kanssa, erityisesti koulutus-, 
kulttuuri- ja nuorisoalalla. Näillä 
ohjelmilla edistetään oppimista, 
tiedottamista ja aktiivista kansalaisuutta 
ja voidaan siten auttaa tukemaan 
eurooppalaista teemavuotta esimerkiksi 
rautatieteemaa koskevien Erasmus+-
ohjelman koulutushankkeiden tai Luova 
Eurooppa -ohjelman kulttuurihankkeiden 
avulla. Teemavuodella voidaan myös 
kannustaa valitsemaan ohjelmien 
yhteydessä ympäristöystävällisempiä 
liikkumisvaihtoehtoja. Aiemmat 
kokemukset ovat myös osoittaneet selvästi, 
että aktiivinen yhteydenpito useiden 
sidosryhmien kanssa, erityisesti 
järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan 
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kanssa, voi auttaa varmistamaan 
teemavuoden johdosta toteutettavat 
politiikkatoimet.

Tarkistus 12

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Vuosi 2021 olisi nimettävä 
Euroopan rautateiden teemavuodeksi, jotta 
rautatieliikennettä sekä kestävää ja älykästä 
liikkuvuutta voidaan Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelmasta annetussa komission 
tiedonannossa esitettyjen tavoitteiden 
mukaisesti edistää. Vuosi 2021 tulee 
olemaan merkittävä vuosi unionin 
rautatiepolitiikassa, sillä se on 
ensimmäinen kokonainen vuosi, jona 
neljännen rautatiepaketin nojalla sovitut 
säännöt pannaan koko unionin alueella 
täytäntöön; säännöt koskevat kotimaan 
henkilöliikennemarkkinoiden avaamista 
sekä koko unionin alueella toimivien 
rautatieyritysten kustannusten ja 
hallinnollisten rasitteiden vähentämistä. 
Yleinen kiinnostus rautateitä ja yöjunia 
kohtaan on kasvamassa useissa 
jäsenvaltioissa, mistä muun muassa 
#DiscoverEU -ohjelman suosio kertoo. 
Lisäksi kansainvälisen Europalia-
taidefestivaalin aiheena on vuonna 2021 
rautateiden vaikutus taiteisiin ja 
festivaalilla korostetaan rautateiden roolia 
sosiaalisen, taloudellisen ja teollisen 
muutoksen merkittävänä edistäjänä,

(8) Vuosi 2021 olisi nimettävä 
Euroopan rautateiden teemavuodeksi, jotta 
rautatieliikennettä sekä kestävää ja älykästä 
liikkuvuutta voidaan Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelmasta annetussa komission 
tiedonannossa esitettyjen tavoitteiden 
mukaisesti edistää. Vuosi 2021 tulee 
olemaan merkittävä vuosi unionin 
rautatiepolitiikassa, sillä se on 
ensimmäinen kokonainen vuosi, jona 
neljännen rautatiepaketin nojalla sovitut 
säännöt pannaan koko unionin alueella 
täytäntöön; säännöt koskevat kotimaan 
henkilöliikennemarkkinoiden avaamista 
sekä koko unionin alueella toimivien 
rautatieyritysten kustannusten ja 
hallinnollisten rasitteiden vähentämistä. 
Yleinen kiinnostus rautateitä kohtaan ja 
yöjunia kohtaan niissä jäsenvaltioissa, 
joissa on yöjunapalveluita, on 
kasvamassa, mistä muun muassa 
#DiscoverEU -ohjelman suosio kertoo. 
Lisäksi lokakuussa 2021 alkavaksi 
kaavaillun kansainvälisen Europalia-
taidefestivaalin vuoden 2021 aiheena ovat 
junat, mikä korostaa sekä rautateiden 
perintöä että niiden vaikutusta taiteisiin ja 
rautateiden roolia sosiaalisen, taloudellisen 
ja teollisen muutoksen merkittävänä 
edistäjänä,

Tarkistus 13
Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

Teemavuoden tavoitteena on kannustaa ja 
tukea unionin, jäsenvaltioiden, alueellisten 
ja paikallisten viranomaisten sekä muiden 
organisaatioiden pyrkimyksiä lisätä 
rautateiden matkustaja- ja rahtiliikenteen 
osuutta. Teemavuodella on erityisesti 
seuraavat tavoitteet:

Teemavuoden tavoitteena on kannustaa ja 
tukea unionin, jäsenvaltioiden, alueellisten 
ja paikallisten viranomaisten sekä muiden 
organisaatioiden ja asiaankuuluvien 
sidosryhmien pyrkimyksiä edistää 
rautateiden historiallista, nykyistä ja 
tulevaa merkitystä Euroopalle ja 
rautateiden kehittämistä unionin kestävän 
liikenne- ja liikkuvuuspolitiikan 
keskeisenä perustana lisäämällä 
rautateiden matkustaja- ja rahtiliikenteen 
osuutta. Teemavuodella on erityisesti 
seuraavat tavoitteet:

Tarkistus 14

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) edistää rautatieliikennettä 
kestävänä, innovatiivisena ja turvallisena 
liikennemuotona, erityisesti korostamalla 
rautateiden roolia merkittävänä tekijänä 
unionin ilmastoneutraaliutta koskevan 
tavoitteen saavuttamisessa vuoteen 2050 
mennessä sekä tavoittelemalla laajempaa 
yleisöä, erityisesti nuorisoa;

(a) edistää rautatieliikenteen arvoa 
kestävänä, innovatiivisena, turvallisena, 
kätevänä ja kohtuuhintaisena 
liikennemuotona, erityisesti korostamalla 
rautateiden roolia alueellista 
yhteenkuuluvuutta edistävänä välineenä 
ja mahdollisena merkittävänä tekijänä 
unionin ilmastoneutraaliutta koskevan 
tavoitteen saavuttamisessa vuoteen 2050 
mennessä sekä tavoittelemalla laajempaa 
yleisöä, erityisesti nuoria ja vanhuksia;

Tarkistus 15
Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) korostaa rautateiden eurooppalaista, 
rajat ylittävää ulottuvuutta ja rautateitä 
tekijänä, joka tuo kansalaiset lähemmäksi 
toisiaan, antaa heille mahdollisuuden 

(b) korostaa rautateiden eurooppalaista, 
rajat ylittävää ulottuvuutta ja rautateitä 
tekijänä, joka tuo kansalaiset lähemmäksi 
toisiaan, nopeuttaa yhteenkuuluvuutta ja 
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tutustua unioniin ja sen moninaisuuteen, 
nopeuttaa yhteenkuuluvuutta ja edistää 
unionin sisämarkkinoiden yhdentymistä;

edistää unionin sisämarkkinoiden 
kehittämistä, ja tuoda esille 
rautatieinfrastruktuurin erot eri 
jäsenvaltioissa ja se, että on tärkeää 
kehittää rautatieyhteyksiä, jotta voidaan 
parantaa kaikkien unionin kansalaisten 
liikkumisvaihtoehtoja;

Tarkistus 16

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tehostaa rautateiden vaikutusta 
unionin talouteen, teollisuuteen ja 
yhteiskuntaan ja ottaa huomioon 
erityisesti alueelliseen kehitykseen, 
teollisuuden kilpailukykyyn, kestävään 
matkailuun, innovointiin, työllisyyteen, 
koulutukseen, nuorisoon ja kulttuuriin 
liittyviä näkökulmia sekä parantaa 
esteettömyyttä vammaisten henkilöiden 
kannalta;

(c) tehostaa rautateiden vaikutusta 
unionin talouteen, yhteiskuntaan ja 
teollisuuden kilpailukykyyn esittelemällä 
ja vahvistamalla yhteyksiä alueelliseen 
kehitykseen, rajat ylittävään 
yhteenkuuluvuuteen, senioritalouteen, 
innovointiin, työllisyyteen, koulutukseen, 
nuorisoon, kulttuuriin ja urheiluun 
kiinnittäen erityistä huomiota 
esteettömyyden parantamiseen 
vammaisten ja liikuntarajoitteisten 
henkilöiden kannalta;

Tarkistus 17

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) edistää rautateitä unionin 
koulutus-, tutkimus-, nuoriso-, urheilu- ja 
kulttuurialan liikkuvuusohjelmien 
osallistujien ensisijaisena 
liikennemuotona kehittämällä 
kannustinjärjestelmiä ja -aloitteita 
saavutettavuuden ja kohtuuhintaisuuden 
parantamiseksi erityisesti niiden 
henkilöiden kannalta, joilla on muita 
vähemmän mahdollisuuksia;
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Tarkistus 18

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c b) edistää rautateitä 
ympäristöystävällisempänä 
matkustusvaihtoehtona, jolla voidaan 
korvata keskipitkiä tai lyhyitä lentoja, 
vähentää matkailuun liittyvän liikenteen 
ympäristövaikutuksia, mahdollistaa 
kestävämpi matkailu ja antaa kaikille 
mahdollisuus tutustua unioniin sen 
monimuotoisuudessa;

Tarkistus 19
Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – c c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c c) korostaa junien, rautatieasemien 
ja rautatieinfrastruktuurin arvoa osana 
unionin teollisuus- ja kulttuuriperintöä, 
jota on suojeltava ja edistettävä, ja tukea 
kestävää kulttuurimatkailua ja luoda 
yhteyksiä kulttuuriperinnön vuoden 2018 
eurooppalaiseen teemavuoteen;

Tarkistus 20

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) aloitteet ja tapahtumat, joilla 
edistetään keskustelua, lisätään tietoisuutta 
sekä edistetään kansalaisten, yritysten ja 
viranomaisten sitoutumista keinoihin (eri 
kanavia ja välineitä käyttäen, muun 
muassa jäsenvaltioissa järjestettävin 
tapahtumin), joilla matkustajia ja 
rahtiliikennettä saataisiin siirtymään 

(a) aloitteet, joilla edistetään 
keskustelua, lisätään tietoisuutta sekä 
ollaan yhteydessä kansalaisten, 
järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan, 
yritysten, viranomaisten ja muiden 
asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa, 
jotta matkustajia ja rahtiliikennettä 
saataisiin siirtymään enemmän rautateille 



RR\1215801FI.docx 67/76 PE652.338v02-00

FI

enemmän rautateille ja torjumaan näin 
ilmastonmuutosta;

ja torjumaan näin ilmastonmuutosta 
edistämällä kestävää matkustamista ja 
matkailua ja yhteyksiä muiden 
ympäristöystävällisten liikkumismuotojen, 
kuten pyöräilyn, kanssa ja tukemalla 
kulttuurivaihtoa eri kanavia ja välineitä 
käyttäen, muun muassa jäsenvaltioissa 
järjestettävin tapahtumin;

Tarkistus 21

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tiedotus-, opetus- ja 
valistuskampanjat sekä näyttelyt ja muut 
innostavat keinot, joilla kannustetaan 
matkustajia, kuluttajia ja yrityksiä 
muuttamaan käyttäytymistään ja edistetään 
kansalaisten aktiivista osallistumista 
kestävämpää liikennettä koskevien 
tavoitteiden saavuttamiseen;

(b) tiedotus-, opetus- ja 
valistuskampanjat, myös verkossa 
toteutettavat, sekä näyttelyt, joilla 
innostetaan käyttämään enemmän 
rautateitä, myös olemassa olevan 
yöjunaverkoston avulla, ja kannustetaan 
matkustajia, kuluttajia ja yrityksiä 
muuttamaan käsityksiään ja edistetään 
kansalaisten aktiivista osallistumista 
kestävämpää, helpommin saavutettavaa, 
kohtuuhintaisempaa ja turvallisempaa 
liikennettä koskevien tavoitteiden 
saavuttamiseen;

Tarkistus 22

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) sellaisten kampanjoiden ja 
parhaiden käytäntöjen jakaminen, joilla 
voidaan kannustaa ihmisiä käyttämään 
junaa tutustuakseen Eurooppaan ja sen 
kulttuuriperintöön, mukaan lukien 
rautatiet osana Euroopan teollisuus- ja 
kulttuuriperintöä, ja edistää kulttuuri- ja 
urheilutapahtumia, joihin voi matkustaa 
junalla, sekä Luova Eurooppa -
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ohjelmasta rahoitettavia hankkeita, jotka 
järjestetään junissa ja joiden ytimessä 
junat ovat;

Tarkistus 23

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b b) sellaisten kumppanuuksien ja 
kannustinjärjestelmien kehittäminen 
rautatieyritysten, myös kolmansiin maihin 
sijoittautuneiden yritysten, kanssa, joilla 
voidaan tukea kestäviä ja kohtuuhintaisia 
liikenneratkaisuja unionin 
liikkuvuusohjelmiin osallistuville, 
mukaan lukien Erasmus+, Luova 
Eurooppa ja Euroopan 
solidaarisuusjoukot;

Tarkistus 24

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) kokemusten ja hyvien käytäntöjen 
vaihtoa rautateiden käytön edistämisestä 
sekä ihmisten käyttäytymisen 
muuttamisesta kaikilla tasoilla 
kansallisten, alueellisten ja paikallisten 
viranomaisten, kansalaisyhteiskunnan, 
liike-elämän ja koulujen kesken;

(c) kokemusten ja hyvien käytäntöjen 
vaihto rautateiden merkityksen ja käytön 
edistämisestä sekä ihmisten käyttäytymisen 
muuttamisen kannustamisesta kaikilla 
tasoilla kansallisten, alueellisten ja 
paikallisten viranomaisten, 
kansalaisyhteiskunnan, 
työmarkkinaosapuolten, yritysten, 
koulujen, muiden oppilaitosten, kulttuuri- 
ja nuorisojärjestöjen sekä muiden 
asiaankuuluvien sidosryhmien kesken;

Tarkistus 25
Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(d) tutkimusten ja innovointitoimien 
toteuttaminen sekä niiden tulosten 
levittäminen unionissa tai kansallisella 
tasolla sekä

(d) tutkimusten ja innovointitoimien 
toteuttaminen sekä niiden tulosten 
levittäminen unionissa tai kansallisella tai 
alueellisella tasolla sekä

Tarkistus 26
Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) teemavuoteen liittyvien hankkeiden 
ja verkostojen edistäminen muun muassa 
tiedotusvälineiden, sosiaalisten verkostojen 
ja muiden verkkoyhteisöjen avulla.

(e) teemavuoteen liittyvien hankkeiden 
ja verkostojen, erityisesti Europalia-
festivaalin, edistäminen muun muassa 
tiedotusvälineiden, sosiaalisten verkostojen 
ja muiden verkkoyhteisöjen avulla 
mahdollisimman laajan yleisön 
tavoittamiseksi.

Tarkistus 27
Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Unionin toimielimet ja elimet 
voivat unionin tasolla ja jäsenvaltiot 
puolestaan kansallisella tasolla viitata 
teemavuoteen ja hyödyntää sen visuaalista 
ilmettä, kun ne edistävät 1 kohdassa 
tarkoitettuja toimia.

2. Unionin toimielimet ja elimet 
viittaavat unionin tasolla ja jäsenvaltiot 
puolestaan kansallisella tasolla 
teemavuoteen ja hyödyntävät sen 
visuaalista ilmettä, kun ne edistävät 
1 kohdassa tarkoitettuja toimia, ja ne 
viittaavat kaikissa edistämisen vaiheissa 
asianmukaisesti unionin tukeen 
teemavuoden puitteissa rahoitetuille 
hankkeille ja aloitteille.

Tarkistus 28

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot vastaavat teemavuoteen 
osallistumisen järjestämisestä 
kansallisella tasolla. Tätä varten 
jäsenvaltiot nimeävät kansallisia 
koordinaattoreita. Kansalliset 
koordinaattorit varmistavat asiaan 
liittyvien toimien koordinoinnin 
kansallisella tasolla.

Jäsenvaltiot nimeävät kansallisia 
koordinaattoreita, jotta voidaan varmistaa 
teemavuoteen liittyvien asiaankuuluvien 
toimien koordinointi kansallisella tasolla. 
Kansallisten koordinaattorien 
nimeäminen perustuu näiden 
asiantuntemukseen ja todistettuun 
sitoutumiseen rautateiden kehittämiseen.

Tarkistus 29

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio kutsuu säännöllisesti 
koolle kansallisten koordinaattoreiden 
kokouksia teemavuoteen liittyvän 
toiminnan yhteensovittamiseksi. Kyseiset 
kokoukset tarjoavat lisäksi mahdollisuuksia 
vaihtaa tietoja eurooppalaisen 
teemavuoden täytäntöönpanosta 
kansallisella ja unionin tasolla; Euroopan 
parlamentin edustajat voivat osallistua 
tapaamisiin tarkkailijoina.

1. Komissio kutsuu säännöllisesti 
koolle kansallisten koordinaattoreiden 
kokouksia teemavuoteen liittyvän 
toiminnan yhteensovittamiseksi. Kyseiset 
kokoukset tarjoavat lisäksi mahdollisuuksia 
vaihtaa tietoja ja parhaita käytäntöjä 
eurooppalaisen teemavuoden 
täytäntöönpanosta kansallisella ja unionin 
tasolla; Euroopan parlamentin edustajat 
kutsutaan osallistumaan tapaamisiin 
tarkkailijoina.

Tarkistus 30

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Teemavuoden koordinointiin 
unionin tasolla sovelletaan monialaista 
lähestymistapaa yhteisvaikutusten 
luomiseksi rautatieliikenteen alalla tai 
siihen liittyvällä alalla hankkeita 
rahoittavien unionin eri ohjelmien ja 
aloitteiden välillä.

2. Teemavuoden koordinointiin 
unionin tasolla sovelletaan monialaista 
lähestymistapaa kestävien 
yhteisvaikutusten luomiseksi niiden 
unionin eri ohjelmien ja aloitteiden 
välillä, joista rahoitetaan 
rautatieliikenteen alan hankkeita tai jotka 
liittyvät rautatieliikenteen alaan tai joilla 
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edistetään kansalaisten osallistumista, 
kuten esimerkiksi koulutus-, kulttuuri- ja 
nuorisoalan ohjelmat.

Tarkistus 31

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio kutsuu säännöllisesti koolle 
rautatiealan sidosryhmien ja järjestöjen tai 
elinten edustajien kokouksia, mukaan 
luettuina olemassa olevien ylikansallisten 
verkostojen ja asiaankuuluvien valtiosta 
riippumattomien järjestöjen sekä 
nuorisojärjestöjen ja -yhteisöjen edustajat, 
jotta ne auttaisivat sitä teemavuoden 
täytäntöönpanossa unionin tasolla.

Komissio kutsuu säännöllisesti koolle 
rautatiealan sidosryhmien ja järjestöjen tai 
elinten edustajien kokouksia, mukaan 
luettuina olemassa olevien ylikansallisten 
ja alueiden välisten verkostojen ja 
asiaankuuluvien valtiosta riippumattomien 
järjestöjen, nuoriso- ja kulttuurijärjestöjen 
sekä opetus- ja koulutusalan sidosryhmien 
edustajat, jotta ne auttaisivat sitä 
teemavuoden täytäntöönpanossa unionin 
tasolla.

Tarkistus 32

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi talousarvion salliessa 
järjestää ehdotuspyyntöjä ja hankkeita, 
jotka voivat saada tukea huomattavasta 
työstä teemavuoden tavoitteiden hyväksi.

Komissio voi järjestää ehdotuspyyntöjä ja 
hankkeita, jotka voivat saada tukea 
huomattavasta työstä teemavuoden 
tavoitteiden hyväksi.

Tarkistus 33

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio tekee teemavuoteen liittyvää 
yhteistyötä toimivaltaisten kansainvälisten 
järjestöjen kanssa ja varmistaa samalla 

Komissio tekee teemavuoteen liittyvää 
yhteistyötä asiaankuuluvien 
kansainvälisten järjestöjen, mukaan lukien 
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unionin osallistumisen näkyvyyden. kulttuuri- ja koulutusalan järjestöt, ja 
naapurimaiden asiaankuuluvien 
viranomaisten kanssa ja varmistaa samalla 
unionin osallistumisen näkyvyyden.

Tarkistus 34

Ehdotus päätökseksi
6 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a artikla
Talousarvio

Rahoituspuitteet tämän päätöksen 
täytäntöönpanemiseksi 1 päivän 
tammikuuta 2020 ja 31 päivän joulukuuta 
2022 välisellä kaudella ovat 
kahdeksan miljoonaa euroa.
Euroopan parlamentti ja neuvosto 
myöntävät vuotuiset määrärahat 
monivuotisen rahoituskehyksen rajoissa.

Tarkistus 35

Ehdotus päätökseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2022 Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle 
kertomuksen tässä päätöksessä säädettyjen 
aloitteiden täytäntöön panemisesta ja 
tuloksista sekä näitä aloitteita koskevan 
yleisarvion.

Komissio antaa viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2022 Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle 
kertomuksen tässä päätöksessä säädettyjen 
aloitteiden täytäntöön panemisesta ja 
tuloksista sekä näitä aloitteita koskevan 
yleisarvion. Kertomus sisältää myös kaikki 
mahdolliset asiaankuuluvat 
toimintapolitiikka- ja 
lainsäädäntöehdotukset, jotka koskevat 
Euroopan teemavuoden seurauksena 
toteutettavia toimia. 
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