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Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 
Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 
tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje.

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 
atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 
esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 
pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 
teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. 

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 
nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 
nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 
nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant. 
Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 
siekdamos parengti galutinį tekstą.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos geležinkelių 
metų (2021 m.)
(COM(2020)0078 –C9-0076/2020 – 2020/0035(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2020)0078),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 91 
straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C9-0076/2020),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į … Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę1,

– atsižvelgdamas į ... Europos regionų komiteto nuomonę,2

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto ir Kultūros ir švietimo komiteto nuomones, 

– atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą (A9-0191/2020),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 
pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

1 OL C ... (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).
2 OL C ... (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(4) atsižvelgiant į Komisijos 
komunikate dėl Europos žaliojo kurso 
nustatytus tikslus, reikia pertvarkyti 
Sąjungos ekonomiką ir persvarstyti 
politiką, visų pirma transporto ir judumo 
srityje, o tai reiškia spartesnį perėjimą prie 
darnaus, išmanaus, įvairiarūšio, sąveikaus 
ir susieto judumo. Transporto sektoriuje 
susidaro ketvirtadalis viso Sąjungos 
išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekio, ir ši dalis vis dar didėja. Siekiant 
neutralizuoti poveikį klimatui, transporto 
sektoriuje išmetamų teršalų kiekį kaip 
įmanoma anksčiau ir ne vėliau kaip iki 
2050 m. reikia sumažinti 90 %. 
Įvairiarūšio transporto darnumui užtikrinti 
pirmenybė turi būti teikiama naudotojams, 
be to, jiems reikia užtikrinti įperkamesnes, 
prieinamesnes, sveikesnes, švaresnes ir 
efektyviau energiją vartojančias 
alternatyvas jų dabartiniams judumo 
įpročiams, skatinant tuos, kurie jau 
naudojasi tvariomis transporto rūšimis, 
tokiomis kaip vaikščiojimas pėsčiomis, 
važiavimas dviračiu ir viešasis 
transportas. Tvarus transportas reiškia 
aukštus darbo sąlygų standartus; tai taip 
pat reiškia kainas, kurios apima išorės 
sąnaudas. Europos žaliojo kurso tikslas – 
paspartinti perėjimą prie darnaus ir 
išmanaus judumo, kad būtų sprendžiamos 
šios problemos. Visų pirma, didelė dalis iš 
75 % šiuo metu keliais vežamų sausumos 
krovinių turėtų būti perkelta vežti 
geležinkeliais ir vidaus vandenų keliais. 
Todėl itin svarbu daryti pažangą kuriant 
transeuropinį transporto tinklą (TEN-T) 
ir užtikrinti, kad būtų skirti tam reikalingi 
finansiniai ištekliai;



RR\1215801LT.docx 7/75 PE652.338v02-00

LT

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(6) sujungdamas pagrindinius Sąjungos 
transporto maršrutus su periferiniais, 
kalnuotais ir sunkiai pasiekiamais 
regionais ir teritorijomis, taip pat 
regioniniu ir vietos lygmenimis, 
sukurdamas bei atkurdamas trūkstamas 
regionines tarpvalstybines geležinkelio 
jungtis1a ir plėsdamas elektrifikaciją1b, 
geležinkelių sektorius prisideda prie 
socialinės, ekonominės ir teritorinės 
sanglaudos. Be to, atokiose ir kaimo 
vietovėse dažnai yra mažiau tinklų, 
kuriais užtikrinamas pagrindinių 
paslaugų teikimas gyventojams, ir jie yra 
menkiau išvystyti. Visos Sąjungos 
pasienio regionai sudaro 40 % Sąjungos 
teritorijos, ir juose gyvena trečdalis jos 
gyventojų1c, tačiau juose dažnai 
susiduriama su dvigubai sudėtingesne 
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padėtimi, kadangi tai būna ir kaimo 
vietovės, ir nacionalinių tinklų pakraščiai. 
Tačiau vis dar trūksta kelių 
tarpvalstybinių jungčių, o tai trukdo 
pasiekti visišką transeuropinio transporto 
tinklo veiksmingumą. Investicijos į 
geležinkelių infrastruktūrą turėtų būti 
nukreiptos ir į tas jungtis, kurios prisideda 
prie Sąjungos tikslų, susijusių su 
transporto rūšių pakeitimu, pavyzdžiui, 
uostų ar oro uostų teritorijose, kur 
krovinius galima paskirstyti viduje 
geležinkeliu, o ne keliais, jei yra tinkama 
geležinkelių infrastruktūra. Sąveikumo 
stiprinimas ir papildomumu grindžiamo 
požiūrio skatinimas visuose transporto 
sektoriuose yra esminis siektinas tikslas 
norint pagerinti ekonominę veiklą 
regionuose, sukurti naujų darbo vietų ir 
padėti atsigauti po dabartinės sveikatos ir 
ekonomikos krizės;
________________
1a REGIO GD ataskaita „Teisinių ir 
administracinių pasienio kliūčių poveikio 
regionuose prie sausumos sienų 
kiekybinis nustatymas“ (šaltinis: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sourc
es/docoffic/2014/boosting_growth/quantif
_effect_borders_obstacles.pdf)
1b REGIO GD ataskaita „Teisinių ir 
administracinių pasienio kliūčių poveikio 
regionuose prie sausumos sienų 
kiekybinis nustatymas“ (šaltinis: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sourc
es/docoffic/2014/boosting_growth/quantif
_effect_borders_obstacles.pdf)
1c REGIO GD ataskaita „Teisinių ir 
administracinių pasienio kliūčių poveikio 
regionuose prie sausumos sienų 
kiekybinis nustatymas“ (šaltinis: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sourc
es/docoffic/2014/boosting_growth/quantif
_effect_borders_obstacles.pdf)
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas5

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pakeitimas 7
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Pasiūlymas dėl sprendimo
8 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 9

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) pabrėžiamas geležinkelių vaidmuo 
siekiant tikslo kuo greičiai ir ne vėliau 
kaip iki 2050 m. užtikrinti Sąjungos 
poveikio klimatui neutralumą, be kitų 
priemonių, orientuojantis į plačiąją 
visuomenę, visų pirma neįgaliuosius ar 
riboto judumo asmenis, taip pat jaunimą;
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Pakeitimas 10

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 13

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pakeitimas 14

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

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

Pakeitimas 15

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pakeitimas 16

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pakeitimas 17

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

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

Pakeitimas 18

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pakeitimas 19

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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



RR\1215801LT.docx 17/75 PE652.338v02-00

LT

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 21

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pakeitimas 22

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

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

Pakeitimas 23

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pakeitimas 24

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pakeitimas 25

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pakeitimas 26

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pakeitimas 29

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pakeitimas 30

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pakeitimas 31

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

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

Pakeitimas 32

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pakeitimas 33

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ef) renginių ir partnerysčių priede 
nurodytos veiklos, partnerysčių ir 
renginių įgyvendinimas;
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Pakeitimas 34

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a straipsnis
Biudžetas

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

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pranešėja palankiai vertina šį Komisijos pasiūlymą, kuriuo 2021-ieji metai paskelbiami 
Europos geležinkelių metais ir kuriuo siekiama skatinti geležinkelių transportą atsižvelgiant į 
tvaraus ir pažangaus judumo tikslus, nustatytus komunikate dėl Europos žaliojo kurso. 
Transporto sektoriuje susidaro ketvirtadalis viso ES išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekio, ir ši dalis vis dar didėja. Siekiant neutralizuoti poveikį klimatui, transporto sektoriuje 
išmetamų teršalų kiekį iki 2050 m. reikia sumažinti 90 %. Be to, pagal Bendros Europos 
transporto erdvės kūrimo planą vidutinio atstumo ir tarpmiestinio keleivių vežimo sektoriuje 
50 % rinkos reikia pereiti nuo kelių transporto prie geležinkelių transporto, o krovinių vežimo 
sektoriuje 2030 m. 30 % krovinių turėtų būti pervežama kitų rūšių transportu, pavyzdžiui, 
geležinkelių ar vandens transportu, o 2050 m. – daugiau kaip 50 %.

Vienas iš svarbiausių Europos žaliojo kurso sėkmės veiksnių yra dėmesys geležinkeliui ir 
pastangos šioje srityje: traukiniai turėtų būti įperkamesni, važinėti dažniau, būti geriau sujungti 
ir efektyviau naudoti energiją. Geležinkeliai yra viena iš labiausiai aplinką tausojančių ir 
efektyviai energiją vartojančių transporto rūšių, todėl jiems turi tekti svarbus vaidmuo 
spartinant transporto priemonių išmetamų teršalų kiekio mažinimą. Didelė dalis geležinkelio 
linijų yra elektrifikuotos, geležinkelyje vis labiau naudojama atsinaujinančioji energija ir jame 
išmetama gerokai mažiau CO2 nei keliaujant tuo pačiu maršrutu kelių ar oro transporto 
priemonėmis. Be to, tai viena saugiausių transporto rūšių, jungianti žmones ir įmones visoje 
ES. Tačiau, nepaisant šios akivaizdžios naudos, geležinkeliai yra gerokai blogesnėje padėtyje 
palyginti su kitomis transporto rūšimis, visų pirma aviacija. Oro transporto bendrovės atleistos 
nuo aviacinio kuro mokesčio ir gauna daug nemokamų leidimų pagal apyvartinių taršos leidimų 
prekybos sistemą. Šie privalumai dažnai reiškia, kad net ir trumpais atstumais geležinkeliai 
atsiduria nepalankioje padėtyje palyginti su aviacija, kuri, nepaisant didesnio jos poveikio 
klimatui, trumpųjų nuotolių skrydžius gali pasiūlyti konkurencingesnėmis kainomis.

Pranešėja ne tik pritaria pasiūlymui dėl Europos geležinkelių metų (2021 m.), bet ir ragina 
Europos Komisiją siekti platesnio užmojo tikslų. Mūsų visuomenei reikia pereiti nuo kelių 
transporto ir aviacijos prie geležinkelių. Tam reikės investicijų į geležinkelių infrastruktūros 
pajėgumus tiek plečiant tinklą, tiek diegiant skaitmenines eismo valdymo technologijas, 
pavyzdžiui, ERTMS. 
Net jei dėl pasaulinės sveikatos krizės, kurią sukėlė COVID-19 pandemija, gyvenimas mūsų 
šalyse beveik sustojo, geležinkelių ir miesto bėginio transporto sistemos ir toliau užtikrino 
prekių judėjimą ir tęsė pagrindinių paslaugų teikimą, be kita ko, svarbiausių profesijų 
keleiviams.

Pranešėja ragina gerinti viešąjį transportą ir užtikrinti tvarų miestų planavimą, taikant daugiau 
tausomojo judumo sprendimų. Tai galima pasiekti taikant veiksmingos transporto kainodaros 
ir įperkamų geležinkelio bilietų sistemą, siekiant pagerinti eismo modelius ir skatinti keleivius 
ir logistikos operatorius rinktis tvarias transporto rūšis.

Pranešėja norėtų sukurti bendradarbiavimo aplinką, kurioje būtų galima dirbti kartu su 
geležinkelio įmonėmis, ir galiausiai sukurti tęstinės kelionės bilietų sistemą ES, ypač kelionėms 
į kitas šalis, kuri leistų keleiviams pasinaudoti savo teisėmis praleisto persėdimo dėl vėlavimo 
ankstesnėje kelionės dalyje atveju. 
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Pranešėjas taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad svarbu atgaivinti naktinius traukinius ir kurti 
regionines jungtis visoje ES. Tam reikės investuoti į riedmenis ir naktinių traukinių 
infrastruktūrą, atnaujinti maršrutus, kad jie vėl taptų perspektyvia ir įperkama alternatyva 
keliautojams, keliaujantiems į įvairias Europos vietas, kaip buvo daroma anksčiau. 
Atsižvelgdama į tai, pranešėja ragina Europos Komisiją per Europos metus kuo labiau 
populiarinti esamą ES naktinių traukinių tinklą ir parengti iniciatyvas, pagal kurias važinėtų 
tarpvalstybiniai naktiniai traukiniai, rodantys ES vaizdinę tapatybę.

Tikram geležinkelių atgimimui reikia finansavimo, kuris visų pirma turėtų būti skiriamas 
trūkstamų regioninių tarpvalstybinių geležinkelių jungčių kūrimui ar atkūrimui, esamų linijų, 
tiltų ir tunelių priežiūrai ir atnaujinimui, taip pat nebenaudojamų linijų ten, kur keleivių ir 
krovinių vežimui galima pereiti prie geležinkelių, atgaivinimui. Finansavimu turėtų būti 
remiami moksliniai tyrimai ir inovacijos švaraus transporto srityje ir jis turėtų būti orientuotas 
į tvarų, įvairiarūšį ir pažangų judumą, o geležinkeliai turi būti visų Europos judumo strategijų 
pagrindas ir išankstinė finansavimo sąlyga.

Pranešėja yra tvirtai įsitikinusi, kad 2021-ieji – Europos geležinkelių metai – pasitelkiant 
projektus, diskusijas, renginius ir parodas, kurie vyks visoje Europoje, padės piliečiams, 
įmonėms ir valdžios institucijoms atkreipti dėmesį į geležinkelius ir paskatins jais naudotis kaip 
patraukliu ir tvariu būdu judėti. 

Geležinkeliais prisidedama prie ES ekonomikos, jie padeda kurti darbo vietas vietos 
bendruomenėse ir joms teikia kitokios naudos ir jais prisidedama prie Sąjungos vidaus rinkos 
integracijos. Šiais Europos metais geležinkeliai bus pristatomi kaip tvari, moderni ir saugi 
transporto rūšis ir skatins plačiąją visuomenę jais naudotis, skatinant sanglaudą ir socialinę 
įtrauktį, ypač daug dėmesio skiriant jaunimui ir neįgaliesiems. 
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REGIONINĖS PLĖTROS KOMITETO NUOMONĖ

pateikta Transporto ir turizmo komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos geležinkelių metų 
(2021 m.)
(COM(2020)0078 – C9-0076/2020 – 2020/0035(COD))

Nuomonės referentė: Martina Michels

TRUMPAS PAGRINDIMAS

2020 m. kovo 4 d. Europos Komisija pasiūlė 2021 m. paskelbti Europos geležinkelių metais, 
siekiant skatinti geležinkelius kaip tvarią, novatorišką ir saugią transporto rūšį, organizuojant 
renginius, kampanijas ir iniciatyvas nacionaliniu, regionų ir vietos lygmenimis.

Savo 2019 m. gruodžio 11 d. komunikate Komisija išdėstė Europos žaliąjį kursą, kurio tikslas 
– užtikrinti poveikio klimatui neutralumą iki 2050 m. Kadangi transporto sektoriuje susidaro 
ketvirtadalis viso ES išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, geležinkelių 
sektorius atliks labai svarbų vaidmenį siekiant šio tikslo.

Todėl Komisija nagrinėja strategiją, grindžiamą tvariu ir pažangiu judumu, pirmenybę teikiant 
perėjimui prie geležinkelių ir vidaus vandenų kelių, kurie sudaro didelę šiuo metu Europoje 
pervežamų krovinių dalį (75 %). 

COVID-19 protrūkis paveikė visą ES ir padarė didelį poveikį transportui ir susisiekimui ES. 
Europos geležinkelių metai galėtų būti proga pradėti konstruktyvias diskusijas dėl ateities 
iššūkių, su kuriais susidurs visų rūšių transportas, ir dėl būtinų priemonių, kurios turi būti 
įgyvendintos siekiant apsaugoti transporto darbuotojų ir keleivių sveikatą.

Nuomonės referentė palankiai vertina Komisijos pasiūlymą paskelbti 2021 m. Europos 
geležinkelių metais ir jos tikslą – skatinti ir remti Sąjungos, valstybių narių, regioninių ir 
vietos valdžios institucijų bei kitų organizacijų pastangas, kuriomis siekiama padidinti 
keleivių ir krovinių vežimo geležinkeliais dalį.

Nuomonės referentė mano, kad tvarių, aplinką tausojančių ir efektyviai energiją vartojančių 
transporto rūšių kūrimas ir stiprinimas yra labai svarbi ES kovos su klimato kaita strategijos 
dalis. Atsižvelgdama į tai, nuomonės referentė pabrėžia svarbų sanglaudos politikos vaidmenį 
tobulinant ES vidaus ir tarpvalstybinius geležinkelių tinklus, ypač mažiau išsivysčiusiuose 
regionuose.
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Nuomonės referentė mano, kad Europos geležinkelių metai yra puiki galimybė išnagrinėti ES 
geležinkelių politikos stiprinimo strategijas, ypač kaimo ir pasienio vietovėse, kuriose toliau 
ardomi vietos geležinkelių tinklai ir traukinių stotys. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas 
prieinamumui vyresnio amžiaus ir nepalankioje padėtyje esantiems asmenims, keleivių teisių 
gerinimui, geresnei rezervavimo ir bilietų pardavimo sistemai, investicijoms į infrastruktūrą ir 
paslaugas.

Referentės nuomone, geležinkelių transportas turėtų būti reali alternatyva individualizuotoms 
transporto rūšims ir trumpojo bei vidutinio nuotolio skrydžiams. Tarpvalstybinis geležinkelių 
aspektas suartina piliečius, suteikia jiems galimybę pažinti visą Sąjungos įvairovę ir turtingą 
kultūrą. Tarpvalstybinis geležinkelių aspektas taip pat turėtų skatinti socialinę, ekonominę ir 
teritorinę sanglaudą, visų pirma pagal sanglaudos politikos tikslus po 2020 m. siekiant 
ekologiškesnės ir labiau tarpusavyje sujungtos Europos.

Nuomonės referentė mano, kad 2021 m. paskelbus Europos geležinkelių metais taip pat bus 
galima padidinti informuotumą apie būtinybę modernizuoti geležinkelius, įskaitant jų 
skaitmeninę infrastruktūrą ir paslaugas visose valstybėse narėse. 

Nuomonės referentė siūlo kitas konkrečias priemones Europos geležinkelių metų tikslams 
pasiekti, inter alia: vietinių, regioninių ir tarpregioninių keleivinio ir krovininio geležinkelių 
linijų atgaivinimą, Europos naktinių traukinių tinklo, pasiekiančio visas valstybes nares ir 
kaimynines šalis, atkūrimą, suvienodintos bilietų rezervavimo sistemos, galiojančios visose 
valstybėse narėse ir visoms Sąjungoje veikiančioms geležinkelio įmonėms, sukūrimą.

PAKEITIMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Transporto ir turizmo komitetą atsižvelgti į 
šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 2019 m. gruodžio 11 d. 
komunikate15 Komisija išdėstė Europos 
Sąjungai ir jos piliečiams skirtą Europos 
žaliąjį kursą. Europos žaliasis kursas yra 
nauja augimo strategija, kuria siekiama 
pertvarkyti Sąjungą į teisingą ir klestinčią 
visuomenę, pasižyminčią modernia, 
efektyviai išteklius naudojančia ir 
konkurencinga ekonomika, kurioje 
2050 m. visai nebus grynojo išmetamo 

(1) 2019 m. gruodžio 11 d. 
komunikate15 Komisija išdėstė Europos 
Sąjungai ir jos piliečiams skirtą Europos 
žaliąjį kursą. Europos žaliasis kursas yra ne 
tik sugriežtinta klimato politika, bet ir 
nauja integruota ir integracinė augimo 
strategija, kuria siekiama aplinkosaugos 
tikslų pertvarkyti Sąjungos ekonomiką ir 
visuomenę, kad ji eitų ekologiniu požiūriu 
tvariu keliu, kuriuo būtų puoselėjamos 
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šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, o 
ekonomikos augimas bus atsietas nuo 
išteklių naudojimo;

socialinės teisės ir gerinamas visų 
Sąjungos piliečių gyvenimas. Be to, šia 
strategija siekiama pertvarkyti Sąjungą į 
teisingą ir klestinčią visuomenę, 
pasižyminčią modernia, socialine, 
efektyviai išteklius naudojančia ir 
konkurencinga ekonomika, kurios 
prioritetas būtų darbo vietų kūrimas bei 
galimybės ir kurioje ES 2050 m. visai 
nebus grynojo išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio, o ekonominis ir 
tvarus vystymasis bus atsietas nuo išteklių 
naudojimo. Europos žaliajame kurse 
pripažįstama, kad reikia imtis veiksmingų 
ir pažangių veiksmų siekiant kovoti su 
sparčiai didėjančia klimato kaitos grėsme 
ir reaguoti į priemonių, kurių imtasi, 
poveikį;

__________________ __________________
15 2019 m. gruodžio 11 d. Komisijos 
komunikatas Europos Parlamentui, 
Europos Vadovų Tarybai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
ir Regionų komitetui „Europos žaliasis 
kursas“, COM(2019) 640 final.

15 2019 m. gruodžio 11 d. Komisijos 
komunikatas Europos Parlamentui, 
Europos Vadovų Tarybai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
ir Regionų komitetui „Europos žaliasis 
kursas“, COM(2019) 640 final.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) atsižvelgiant į COVID-19 
pandemijos nulemtus pokyčius Europos 
visuomenėje, jų poveikį sveikatai ir 
ekonomikai, įskaitant galimą poveikį 
vidaus rinkai, turintį įtakos laisvam 
prekių ir piliečių judėjimui, reikia 
atkreipti dėmesį į ryšių, kurių per 
pandemiją sumažėjo, gerinimą ir galimą 
paskesnį poveikį;
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) 2019 m. gruodžio 12 d. išvadose16 
Europos Vadovų Taryba patvirtino tikslą 
ne vėliau kaip 2050 m. užtikrinti neutralaus 
poveikio klimatui Europos Sąjungą;

(2) 2019 m. gruodžio 12 d. išvadose16 
Europos Vadovų Taryba patvirtino tikslą 
ne vėliau kaip 2050 m. užtikrinti neutralaus 
poveikio klimatui Europos Sąjungą, 
atsižvelgiant į Paryžiaus susitarimo 
tikslus;

__________________ __________________
16 2019 m. gruodžio 12 d. Europos Vadovų 
Tarybos išvados.

16 2019 m. gruodžio 12 d. Europos Vadovų 
Tarybos išvados.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) 2020 m. sausio 15 d. rezoliucijoje17 
Europos Parlamentas palankiai įvertino 
Komisijos komunikatą „Europos žaliasis 
kursas“ ir paragino ne vėliau kaip 2050 m. 
būtinai pereiti prie neutralizuoto poveikio 
klimatui visuomenės;

(3) 2020 m. sausio 15 d. rezoliucijoje17 
Europos Parlamentas palankiai įvertino 
Komisijos komunikatą „Europos žaliasis 
kursas“, kuriame pabrėžiama, kad reikia 
skubiai imtis plataus užmojo veiksmų 
siekiant spręsti klimato kaitos ir aplinkos 
apsaugos problemas, kad visuotinis 
atšilimas neviršytų 1,5 °C, ir kad reikia ne 
vėliau kaip iki 2050 m. pereiti prie 
neutralizuoto poveikio klimatui 
visuomenės, ir paragino padidinti 
Sąjungos užmojus iki 2030 m. sumažinti 
ES viduje išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį;

__________________ __________________
17 2020 m. sausio 15 d. Europos 
Parlamento rezoliucija dėl Europos žaliojo 
kurso (2019/2956(RSP)).

17 2020 m. sausio 15 d. Europos 
Parlamento rezoliucija dėl Europos žaliojo 
kurso (2019/2956(RSP)).

Pakeitimas 5
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Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(4) atsižvelgiant į Komisijos 
komunikate dėl Europos žaliojo kurso 
nustatytus tikslus, reikia pertvarkyti 
Sąjungos ekonomiką ir pramonę bei 
persvarstyti politiką ir investicijas į 
infrastruktūrą, visų pirma transporto ir 
judumo srityje. Tokia pertvarka reiškia 
spartesnį perėjimą prie darnaus, netaršaus, 
įvairiarūšio ir išmanaus judumo ir tai, kad 
geležinkeliai yra bet kokios judumo ar 
transporto strategijos pagrindas. 
Transporto sektoriuje susidaro ketvirtadalis 
viso Sąjungos išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio, ir ši dalis vis dar 
didėja. Siekiant kuo greičiau neutralizuoti 
poveikį klimatui, būtina ne vėliau kaip iki 
2050 m. visos Sąjungos mastu 90 % 
sumažinti transporto sektoriuje išmetamų 
teršalų kiekį. Transporto darnumui 
užtikrinti pirmenybė turi būti teikiama 
naudotojams, be to, jiems reikia užtikrinti 
įperkamesnes, visuotinai prieinamesnes, 
sveikesnes ir švaresnes galimybes ir 
alternatyvas jų dabartiniams judumo 
įpročiams ir sutelkti naudotojus, kurie jau 
naudojasi tvariomis judumo priemonėmis, 
įskaitant važiavimą dviračiu ar 
vaikščiojimą. Europos žaliojo kurso 
tikslas – paspartinti perėjimą prie darnaus, 
įvairiarūšio ir išmanaus judumo, kad būtų 
sprendžiamos šios problemos. Visų pirma, 
didelė dalis iš 75 % šiuo metu keliais 
vežamų sausumos krovinių turėtų būti 
perkelta vežti geležinkeliais ir vidaus 
vandenų keliais, nedarant spaudimo toliau 
tiesti kanalus ar gilinti upes;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) geležinkeliai yra svarbūs, nes gali 
padėti pasiekti proveržį siekiant tikslo iki 
2050 m. užtikrinti poveikio klimatui 
neutralumą. Tai viena iš ekologiškiausių ir 
efektyviausiai energiją vartojančių 
transporto rūšių. Didžioji dalis geležinkelio 
linijų yra elektrifikuotos, tad keliaujant 
geležinkeliais tas pats atstumas įveikiamas 
išmetant gerokai mažiau CO2 nei keliaujant 
kelių ar oro transporto priemonėmis, taip 
pat tai vienintelis transporto sektorius, 
kuriame nuo 1990 m. beveik nuolatos 
mažėjo išmetamas ŠESD ir CO2 kiekis. Be 
to, 1990–2016 m. geležinkelių sektoriuje 
suvartota mažiau energijos18 ir vis dažniau 
naudojami atsinaujinantieji energijos 
ištekliai;

(5) judumas yra vienas iš pagrindinių 
Europos žaliojo kurso ramsčių, o 
geležinkeliams tenka svarbus vaidmuo – 
padėti pasiekti proveržį siekiant sumažinti 
Sąjungos ekonomikos priklausomybę nuo 
iškastinio kuro ir pasiekti jos tikslą 
vėliausiai iki 2050 m. užtikrinti poveikio 
klimatui neutralumą. Tai viena iš 
ekologiškiausių ir efektyviausiai energiją 
vartojančių transporto rūšių. Didžioji dalis 
geležinkelio linijų yra elektrifikuotos, tad 
keliaujant geležinkeliais tas pats atstumas 
įveikiamas išmetant gerokai mažiau CO2 
nei keliaujant kelių ar oro transporto 
priemonėmis, taip pat tai vienintelis 
transporto sektorius, kuriame nuo 1990 m. 
beveik nuolatos mažėjo išmetamas ŠESD ir 
CO2 kiekis. Be to, 1990–2016 m. 
geležinkelių sektoriuje suvartota mažiau 
energijos18 ir vis dažniau naudojami 
atsinaujinantieji energijos ištekliai. Todėl 
reikėtų remti šiuos pokyčius skatinant 
žaliosios energijos vartojimą;

__________________ __________________
18 Mobilumo ir transporto GD 2019 m. 
statistikos knygelė „ES transportas 
skaičiais“ (šaltinis: Eurostatas).

18 Mobilumo ir transporto GD 2019 m. 
statistikos knygelė „ES transportas 
skaičiais“ (šaltinis: Eurostatas).

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) atsižvelgiant į Sąjungos 
įsipareigojimus pagal Paryžiaus 
susitarimą ir Žaliąjį kursą, regioninės ir 
vietos valdžios institucijos ir valdžios 
institucijos, bendradarbiaudamos su 
geležinkelių sektoriumi, atlieka esminį 
vaidmenį įgyvendinant ir vykdant 
nustatytus tikslus; 
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5b) didėjantį atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių naudojimą geležinkelių 
sektoriuje reikia papildyti šios teisingos 
pertvarkos strategija, kurioje būtų 
atsižvelgiama į aukštos kokybės, įperkamų 
ir prieinamų transporto jungčių poreikį, 
taip pat į darbuotojų teisių apsaugą;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5c) mokslinių tyrimų ir technologinės 
plėtros, pramonės atstovų, valstybių narių 
ir jų regionų partnerystės atlieka svarbų 
vaidmenį remiant mokslinius tyrimus ir 
inovacijas transporto srityje;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5d) tvarių, aplinką tausojančių ir 
efektyviai energiją vartojančių transporto 
rūšių kūrimas ir tobulinimas yra labai 
svarbi Sąjungos pastangų kovojant su 
klimato kaita dalis. Kadangi Sąjunga savo 
lėšomis ir priemonėmis teikia paramą 
investicijoms į geležinkelių infrastruktūrą, 
ji turi tiesioginį poveikį geležinkelių 
skatinimui, kurį reikėtų visapusiškai 
išnaudoti. Atsižvelgiant į didelius 
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valstybių narių geležinkelių tinklų ir 
susijusios infrastruktūros skirtumus, 
sanglaudos politika atlieka svarbų 
vaidmenį visuose regionuose, visų pirma 
mažiau išsivysčiusiuose regionuose ir 
kaimo vietovėse, nes gerinami Sąjungos 
vidaus ir tarpvalstybiniai geležinkelių 
tinklai. Sanglaudos politika taip pat 
suteikia nuolatinį ir sustiprintą vaidmenį 
investicijoms į ekologiškesnę Europą 
visiems. Todėl būtų svarbu įtraukti vietos, 
regionines ir nacionalines valdžios 
institucijas į diskusijas dėl daugiamečio 
planavimo, geležinkelių infrastruktūros 
skaitmeninimo ir modernizavimo 
projektų, taip pat dėl bendro viešųjų ir 
privačiųjų investicijų regionuose gerinimo 
ir skatinti tarpvalstybinį vietos, regioninių 
ir nacionalinių valdžios institucijų 
bendradarbiavimą. Vietos ekonomikos 
plėtrai galėtų būti naudingos darnios, 
modernios ir elektrifikuotos geležinkelių 
paslaugos. Tačiau geležinkelių 
transportui modernizuoti, ypatingą dėmesį 
skiriant viešosioms investicijoms į 
transporto infrastruktūrą, kuriomis bus 
prisidedama prie Sąjungos klimato tikslų, 
inovacijų, saugos, deramo žaliojo ir 
modernaus užimtumo ir veiksmingumo, 
reikės papildomų išteklių;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(6) sujungdamas pagrindinius ir 
antrinius Sąjungos transporto maršrutus su 
periferiniais regionais ir teritorijomis, 
kaimo vietovėmis bei miestų centrais ir 
užpildydamas trūkstamas tarpvalstybines 
jungtis, geležinkelių sektorius yra 
pagrindinis tvaraus transporto ir turizmo 
veiksnys ir prisideda prie socialinės, 
ekonominės ir teritorinės sanglaudos; 
Geležinkeliams tenka pagrindinis 
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vaidmuo vystant, didinant judumą ir 
padedant užkirsti kelią gyventojų 
emigracijai iš Sąjungos kaimo vietovių ir 
mažiau išsivysčiusių regionų, nes jie 
užtikrina perspektyvią transporto 
priemonę. Tačiau vis dar sunku sukurti 
geresnes jungtis ir padidinti geležinkelių 
transporto dalį. Mažiau pelningi vietos 
geležinkelių tinklai ir traukinių stotys 
neturėtų būti toliau išmontuojami, ypač 
kaimo ir pasienio vietovėse. Investicijos į 
tinklą, riedmenis ir paslaugas valstybėse 
narėse labai skiriasi. Todėl turėtų būti 
išnagrinėtos ir paskatintos strategijos ir 
planai, kaip toliau tobulinti Sąjungos 
geležinkelių politiką ir tinklus, siekiant 
skaitmeninti viešąjį transportą ir atkurti 
jungtis, taip pat užbaigti trūkstamas 
jungtis atnaujinant, elektrifikuojant, 
modernizuojant riedmenis ir skatinant 
geležinkelių transporto bendrovių 
bendradarbiavimą;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(7) nors keleivių vežimui geležinkeliais 
tenkanti Sąjungos sausumos transporto 
sektoriaus dalis nuo 2007 m. padidėjo tik 
nedaug, krovinių vežimui tenkanti dalis 
sumažėjo. Siekiant įgyvendinti 2011 m. 
Komisijos baltojoje knygoje dėl transporto 
nustatytus perėjimo prie kitų transporto 
rūšių tikslus, krovininio kelių ir 
geležinkelių transporto konkurencija turi 
būti sąžininga ir subalansuota, 
visapusiškai atsižvelgiant į išorines 
transporto sąnaudas, kad būtų pasiekti 
Europos žaliojo kurso tikslai. Išlieka 
nemažai kliūčių sukurti tikrą bendrą 
Europos geležinkelių erdvę, kurios daro 
realų ir didelį poveikį geležinkelių 
transporto konkurencingumui ir 
patrauklumui, įskaitant, be kita ko, gana 
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dideles geležinkelių transporto išlaidas, 
paprastų ir tiesioginių jungčių trūkumą, 
prieigos prie geležinkelių infrastruktūros 
mokesčius, kliūtis pradėti eksploatuoti 
riedmenis, kontrolės sistemų ir 
eksploatavimo taisyklių įvairovę ir 
būtinybę kuo labiau sumažinti triukšmą. 
Pašalinus šias kliūtis, sumažinus išlaidas ir 
ėmus sparčiau diegti inovacijas, taip pat 
padidinus Europos paramą įvairiarūšiam 
transportui, bus galima išnaudoti visą 
geležinkelių potencialą. Todėl geležinkelių 
transportą reikia dar labiau plėtoti, siekiant 
užtikrinti, kad jis būtų patrauklesnis 
keliautojams, ypač jaunimui ir 
periferinėse teritorijose bei kaimo 
vietovėse gyvenantiems piliečiams, 
darbuotojams ir įmonėms. Siekiant 
užtikrinti darnesnį ir patrauklesnį 
geležinkelių transportą visoje Europoje, 
taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į keleivių 
teisių gerinimą, geresnes rezervavimo ir 
bilietų sistemas, investicijas į 
infrastruktūrą, pridėti daugiau naktinių 
traukinių, užtikrinančių greitas ir 
aplinkai nekenksmingas jungtis visoje 
Sąjungoje, lengvųjų geležinkelių sistemų, 
pavyzdžiui, tramvajų miestuose, 
atnaujinimą ir principo „teršėjas moka“ 
įgyvendinimą socialiniu požiūriu 
subalansuotu būdu;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) siekiant, kad būtų išnaudotas visas 
geležinkelių sektoriaus, kaip svarbaus 
darbdavio Europos Sąjungoje, 
potencialas, jis turi įvairinti savo darbo 
jėgą ir pritraukti, visų pirma, moteris ir 
jaunus darbuotojus. Labai svarbu teikti 
optimalias transporto paslaugas siekiant, 
kad jos būtų naudingos naudotojams, o 
geležinkelių sektoriaus darbuotojams būtų 
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sudarytos kokybiškos darbo sąlygos;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(8) siekiant populiarinti geležinkelių 
transportą, atsižvelgiant į Komisijos 
komunikate dėl Europos žaliojo kurso 
nustatytus tikslus, be kita ko, susijusius su 
darniu, įvairiarūšiu ir išmaniu judumu, 
taip pat norint paremti Sąjungos 
įsipareigojimą vykdyti Jungtinių Tautų 
darbotvarkę iki 2030 m. ir darnaus 
vystymosi tikslus, 2021-ieji turėtų būti 
paskelbti Europos geležinkelių metais. 
2021-ieji bus svarbūs metai Sąjungos 
geležinkelių transporto politikai, nes tai 
bus pirmieji ištisi metai, kuriais pagal 4-ąjį 
geležinkelių dokumentų rinkinį priimtos 
taisyklės, visų pirma keleivių vežimo 
valstybės viduje paslaugų rinkos atvėrimo 
ir visoje Sąjungoje veikiančių geležinkelio 
įmonių išlaidų ir administracinės naštos 
mažinimo taisyklės, bus įgyvendinamos 
visoje ES. Didėja visuomenės 
susidomėjimas geležinkeliais, taip pat 
tarpregioninėmis ir regionų vidaus 
jungtimis bei naktiniais traukiniais, ypač 
tarp jaunimo, kaip, be kita ko, rodo 
iniciatyvos „#DiscoverEU“ populiarumas. 
Be to, tarptautinis meno festivalis 
„Europalia“ kaip savo 2021 m. temą 
pasirinko geležinkelių įtaką menui ir sieks 
atkreipti dėmesį į svarbų geležinkelių 
vaidmenį skatinant socialines, ekonomines 
ir pramonines permainas.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl sprendimo
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2 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos metų tikslas – skatinti ir remti 
Sąjungos, valstybių narių, regioninės ir 
vietos valdžios institucijų bei kitų 
organizacijų pastangas didinti keleivių ir 
krovinių vežimo geležinkeliais srautus. 
Visų pirma, Europos metais turi būti:

Europos metų tikslas – skatinti ir remti 
Sąjungos, valstybių narių, regioninės ir 
vietos valdžios institucijų, NVO bei kitų 
viešųjų ir privačiųjų organizacijų 
pastangas didinti keleivių ir krovinių 
vežimo geležinkeliais srautus. Visų pirma, 
Europos metais turi būti:

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) populiarinamas geležinkelių 
transportas – darni, įperkama, prieinama, 
novatoriška, saugi ir vienijanti transporto 
rūšis visiems, pirmiausia naudojant 
tylesnius, ekologiškus ir efektyviai 
energiją vartojančius riedmenis, skatinant 
Europos lygmens diskusijas dėl 
geležinkelių transporto, kaip tikros, 
prieinamos ir visuotinės alternatyvos 
individualiems poreikiams pritaikytoms 
transporto rūšims ir trumpojo bei 
vidutinio nuotolio skrydžiams, plėtros, 
užtikrinant įvairiarūšį ir regioninį 
judumą, pabrėžiant tai, kad geležinkeliai 
gali padėti pasiekti proveržį siekiant tikslo 
ne vėliau kaip iki 2050 m. užtikrinti 
Sąjungos poveikio klimatui neutralumą, ir 
orientuojantis į plačiąją visuomenę, ypač 
jaunimą ir piliečius, gyvenančius 
periferinėse ir kaimo vietovėse, taip pat 
teigiamą vaidmenį, kurį geležinkeliai gali 
atlikti kaip priemonė atsigaunant po 
COVID-19 ir kitų krizių;

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 pastraipos b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) daug dėmesio skiriama europiniam 
tarpvalstybiniam geležinkelių aspektui, 
kuris atlieka esminį vaidmenį plėtojant 
tvarų, regioninį ir vietos transportą ir 
turizmą, priartina kaimo, atokius ir 
periferinius regionus prie kitų Sąjungos 
teritorijų ir piliečių, suteikia jiems 
galimybę pažinti visą Sąjungos įvairovę, 
siekia sukurti trūkstamas jungtis, skatina 
socialinę, ekonominę ir teritorinę 
sanglaudą pagal sanglaudos politikos 
tikslus po 2020 m., kad būtų sukurta 
ekologiškesnė ir labiau susieta Europa, 
glaudžiai bendradarbiaujant su 
regioninėmis bei vietos valdžios 
institucijomis ir vietos bendruomenėmis, 
ir prisideda prie Sąjungos vidaus rinkos 
integracijos;

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) atkreipiamas dėmesys į 
elektrifikuoto ilgųjų ir trumpųjų atstumų 
transporto poreikį ir svarbą, taip pat į 
būtinybę gerinti visų keleivių galimybes 
naudotis transporto infrastruktūra ir 
paslaugomis;

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 pastraipos b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) skiriamos Sąjungos investicijos 
esamoms, naudojamoms ar 
nenaudojamoms geležinkelio jungtims 
atnaujinti ir patobulinti, taip pat 
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trūkstamoms jungtims tarp pasienio 
regionų keleivinio ir krovininio transporto 
srityje užbaigti;

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) didinamas geležinkelių sektoriaus 
indėlis į Sąjungos ekonomiką, pramonę ir 
visuomenę, visų pirma plėtojant aspektus, 
susijusius su tvariu regionų, miesto ir 
kaimo vietovių ir tarpvalstybinio vietos 
lygmens vystymusi, klimato apsauga, 
pramonės pertvarka, tvariu turizmu, 
inovacijomis, socialine įtrauktimi, 
socialiniu požiūriu tvariu užimtumu, 
švietimu, jaunimu bei kultūra ir 
prieinamumo vyresnio amžiaus žmonėms, 
nepalankioje padėtyje esančioms 
grupėms, neįgaliesiems ir riboto judumo 
asmenims gerinimu;

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) prisidedama prie geležinkelių, kurie 
yra svarbus Sąjungos ir kaimyninių šalių, 
visų pirma Vakarų Balkanų šalių, santykių 
elementas, populiarinimo, atsižvelgiant į 
šalių partnerių interesus bei poreikius ir 
Sąjungos patirtį geležinkelių transporto 
srityje.

d) prisidedama prie geležinkelių, kurie 
yra svarbus Sąjungos ir kaimyninių šalių, 
pvz., Vakarų Balkanų, Rytų partnerystės 
šalių ir Jungtinės Karalystės, santykių 
elementas, populiarinimo, atsižvelgiant į 
šalių partnerių, pasienio regionų ir 
savivaldybių interesus bei poreikius ir 
patirties mainus geležinkelių transporto 
srityje.

Pakeitimas 22
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Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) užtikrinama, kad ilgalaikis 2021-
ųjų Europos metų poveikis konkrečių 
projektų pavidalu būtų skatinamas ir 
įgyvendinamas vėlesniais metais, nuolat 
įsipareigojant visiems susijusiems 
suinteresuotiesiems subjektams, pvz., 
Europos Sąjungos institucijoms ir jų 
agentūroms, geležinkelio įmonėms, vietos, 
regioninėms ir nacionalinėms valdžios 
institucijoms, atsakingoms už Europos 
fondų valdymą;

Pakeitimas 23

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) prisidedama prie geležinkelių, kaip 
judumo ir laikino objektų ir įrangos 
judėjimo priemonės, skatinimo, siekiant 
sudaryti sąlygas bendradarbiavimui ir 
palengvinti nuolatinį su kultūra ir 
švietimu susijusių grupių 
bendradarbiavimą, pasinaudojant tuo, 
kad laikinas asmenų, objektų ir įrangos 
judumas yra geras būdas 
bendradarbiavimo galimybėms nustatyti, 
taip pat dalytis gerąja patirtimi ir 
ekspertinėmis žiniomis;

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) iniciatyvos ir renginiai, įskaitant 
renginius valstybėse narėse, kuriais 
įvairiais kanalais ir priemonėmis 

a) iniciatyvos ir renginiai, kuriais 
skatinamos diskusijos, didinamas 
informuotumas ir palengvinamas piliečių, 
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skatinamos diskusijos, didinamas 
informuotumas ir sudaromos palankios 
sąlygos piliečiams, įmonėms ir valdžios 
institucijoms įsipareigoti paskatinti 
daugiau žmonių keliauti ir daugiau prekių 
vežti geležinkeliais, taip kovojant su 
klimato kaita;

įmonių ir valdžios institucijų dalyvavimas 
siekiant gerinti kelionių geležinkeliu 
sąlygas ir pritraukti daugiau išteklių į 
geležinkelių sektorių, paskatinti daugiau 
žmonių keliauti ir daugiau prekių vežti 
geležinkeliais, taip kovojant su klimato 
kaita, įskaitant žaliosios energijos 
naudojimą geležinkelių infrastruktūroje, 
regioninę plėtrą ir galimybes pažinti 
teritoriją. Šiomis iniciatyvomis taip pat 
prisidedama prie asmeninio judumo 
gerinimo ir kultūrinių mainų bei tvaraus 
turizmo skatinimo įvairiais kanalais ir 
priemonėmis, įskaitant renginius 
valstybėse narėse, vietos, regioniniu ir 
nacionaliniu lygmenimis, įskaitant 
pasienio regionus, susijusius su pagal 
INTERREG programą finansuojamomis 
geležinkelių iniciatyvomis, kurios iš esmės 
yra europinio pobūdžio;

Pakeitimas 25

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) iniciatyvos ir renginiai, kuriais 
siekiama didinti informuotumą apie 
geležinkelių sektoriaus gebėjimą užkirsti 
kelią tolesnei vietos bendruomenių, 
pakrančių ir atokių regionų izoliacijai ir 
skatinti integraciją su didesnėmis miesto 
ir regioninėmis vietovėmis;

Pakeitimas 26

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) visuomenės informuotumo 
didinimo apie TEN-T tinklų potencialą 
kampanijos, kuriomis siekiama skatinti 
sanglaudą, pramonės bei ekonomikos 
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plėtrą regionuose, kurie nepriklauso 
pagrindiniams tinklams ir kuriuose 
projektai ir investicijos turėtų apimti 
aukštos kokybės regioninio geležinkelių 
transporto paslaugas ir vietos susisiekimą 
tarp atokių vietovių ir didesnių miestų 
kelių bei ekosistemų, siekiant kartu 
gerinti perėjimą prie kitų transporto rūšių 
ir didinti socialinę sanglaudą;

Pakeitimas 27

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ac) iniciatyvos, kuriomis siekiama 
įtraukti regionines ir vietos valdžios 
institucijas į diskusijas dėl daugiamečio 
planavimo, geležinkelių infrastruktūros 
skaitmeninimo bei modernizavimo 
projektų ir bendro sąlygų viešosioms ir 
privačioms investicijoms į regionus, 
kuriuose tvarios, modernios ir 
elektrifikuotos geležinkelių transporto 
paslaugos galėtų būti labai naudingos 
mažoms ir vidutinėms įmonėms ir vietos 
ekonomikos vystymuisi, gerinimo;

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) informacinės, įkvepiančios, 
šviečiamosios ir informuotumo didinimo 
kampanijos, taip pat parodos, mokymai ir 
socialinis darbas, kuriais siekiama skatinti 
keleivių, vartotojų ir įmonių elgsenos 
pokyčius, be kita ko, geležinkelių 
sektoriuje, ir aktyvų plačiosios visuomenės 
dalyvavimą siekiant darnesnio, 
novatoriškesnio, saugesnio ir 
prieinamesnio transporto tikslų, kartu 
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skatinant žmones aktyviai pažinti Europos 
teritoriją;

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) nacionalinių, regioninės ir vietos 
valdžios institucijų, pilietinės visuomenės, 
įmonių ir mokyklų dalijimasis patirtimi ir 
gerosios praktikos pavyzdžiais, susijusiais 
su geležinkelių naudojimo skatinimu ir 
elgsenos pokyčių diegimu visais 
lygmenimis;

c) nacionalinių, regioninės ir vietos 
valdžios institucijų, pilietinės visuomenės, 
NVO, įmonių, profesinių sąjungų ir 
mokyklų dalijimasis patirtimi ir gerosios 
praktikos pavyzdžiais, susijusiais su 
saugaus naudojimosi geležinkeliais 
skatinimu ir elgsenos pokyčių diegimu 
visais transporto naudotojų ir darbuotojų 
lygmenimis, taip pat dalijimasis 
konkrečiais ir žmogiškais sprendimais dėl 
geriausio prieinamumo neįgaliesiems ir 
vyresnio amžiaus žmonėms; Sąjungos 
finansinės paramos geležinkelių 
projektams, visų pirma trūkstamoms 
tarpvalstybinėms jungtims, 
decentralizuotiems metodams ir 
regioninėms jungtims, demonstravimas;

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) tyrimų vykdymas ir inovacijų 
veikla, taip pat jų rezultatų sklaida Europos 
arba nacionaliniu mastu ir and

d) tyrimų vykdymas ir inovacijų 
veikla, taip pat jų rezultatų sklaida Europos 
arba nacionaliniu ir regionų mastu, 
įskaitant Europos geležinkelių greitkelių 
tinklą, žaliosios energijos naudojimas 
geležinkelių infrastruktūrai, taip pat 
tyrimai, kuriais daugiausia dėmesio 
skiriama Europos finansavimo šaltiniams 
ir jų sinergijai įgyvendinant projektus, 
susijusius su geležinkelių linijomis, visų 
pirma tarpvalstybinėmis linijomis;
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Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) projektų ir tinklų, susijusių su 
Europos metais, populiarinimas, be kita ko, 
pasitelkiant žiniasklaidą, socialinius tinklus 
ir kitas interneto bendruomenes.

e) interaktyvios komunikacijos apie 
projektus ir tinklus, susijusius su Europos 
metais, populiarinimas, be kita ko, 
pasitelkiant žiniasklaidą, socialinius tinklus 
ir kitas interneto bendruomenes.

Pakeitimas 32

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) regiono lygmens tyrimai ir 
apklausos siekiant įvertinti piliečių 
poreikius, susijusius su geležinkelių 
transportu;

Pakeitimas 33

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

eb) geležinkelių istorinio ir kultūros 
paveldo vertės didinimas organizuojant 
renginius;

Pakeitimas 34

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ec) kampanijos, kuriomis būtų 
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siekiama atkurti piliečių pasitikėjimą 
naudojimusi viešuoju keleiviniu 
geležinkelių transportu;

Pakeitimas 35

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ed) kampanijos, kuriomis būtų 
siekiama įvairinti geležinkelių sektoriaus 
darbo jėgą, visų pirma pritraukiant 
moteris ir jaunus darbuotojus;

Pakeitimas 36

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ee) kampanijos, kuriomis siekiama 
skatinti jau priimtus ekologiškus 
sprendimus;

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Pagrindiniai projektai ir 
priemonės, kuriuos Sąjunga turi nustatyti 
ir ištirti:
a) vietinių, regioninių ir 
tarpregioninių keleivinio ir krovininio 
geležinkelių linijų, vietos traukinių stočių 
ir jungčių iš vietos geležinkelių linijų į 
greitųjų ir tolimųjų traukinių linijas 
reaktyvavimas ir dauginimas;
b) svarbiausių projektų ir priemonių, 
kurie gali padėti pasiekti ilgalaikius 
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tikslus, pvz., bendrų Europos veiksmų 
skatinant investicijas į geležinkelių 
greitkelius, terminalus ir riedmenis, kaip 
optimizuoto perėjimo prie kitų transporto 
rūšių varianto, kuriuo būtų prisidedama 
prie regioninės sanglaudos ir krovininio 
transporto priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo, nustatymas ir skatinimas 
įvairiais lygmenimis;
c) bendros Europos pastangos 
prieinamomis kainomis atnaujinti 
modernių naktinių traukinių linijų tinklą, 
kuris pasiektų visas valstybes nares ir 
kaimynines šalis;
d) bendros bilietų užsakymo ir 
lengvatinių bilietų sistemos, skirtos 
Europos geležinkeliams, sukūrimas, kad 
vartotojai galėtų pirkti vieną bilietą iš bet 
kurios Europos stoties į bet kurią kitą, 
nepriklausomai nuo geležinkelio 
bendrovės, užtikrinant keleivių teises ir 
palankiausią kainą;
e) tvarūs ilgalaikiai nemokamo vietos 
viešojo transporto modeliai;
f) geležinkelių skatinimas taikant 
lengvatinius PVM tarifus nacionaliniu 
lygmeniu;
g) ekologiškų, novatoriškų, 
skaitmeninių, saugių ir prieinamų 
geležinkelių tinklų ir paslaugų tikslų 
integravimas į Sąjungos pramonės 
strategiją, įskaitant jų vaidmenį 
užtikrinant sanglaudą, kvalifikuotą bei 
deramą užimtumą ir kultūrinius mainus;

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Sąjungos institucijos ir įstaigos, taip 
pat valstybės narės atitinkamai Sąjungos ir 
nacionaliniu lygmenimis gali naudoti 

2. Sąjungos institucijos ir įstaigos, taip 
pat valstybės narės atitinkamai Sąjungos ir 
nacionaliniu lygmenimis turi naudoti 
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nuorodą į Europos metus ir jų logotipą, 
populiarindamos 1 dalyje nurodytą veiklą.

nuorodą į Europos metus ir jų logotipą, 
populiarindamos 1 dalyje nurodytą veiklą, 
o Komisija visais populiarinimo etapais 
turi užtikrinti, kad Europos Sąjungos 
parama projektams ir iniciatyvoms, 
finansuojamiems įgyvendinant Europos 
metus, būtų tinkamai paminėta.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Už dalyvavimo Europos metų veikloje 
organizavimą nacionaliniu lygmeniu yra 
atsakingos valstybės narės. Tuo tikslu 
valstybės narės paskiria nacionalinius 
koordinatorius ir, jei reikia, regioninius ir 
vietos subkoordinatorius. Nacionaliniai 
koordinatoriai, atsižvelgdami į 
subkoordinatorių, jei yra paskirta vienas 
ar daugiau tokių subjektų, nuomonę, 
užtikrina atitinkamos veiklos koordinavimą 
nacionaliniu lygmeniu.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdama koordinuoti Europos 
metų veiklą, Komisija reguliariai šaukia 
nacionalinių koordinatorių posėdžius. Tie 
posėdžiai taip pat suteikia galimybę keistis 
informacija apie Europos metų veiklos 
įgyvendinimą nacionaliniu ir Sąjungos 
lygmenimis; Europos Parlamento atstovai 
gali dalyvauti tuose susitikimuose kaip 
stebėtojai.

1. Siekdama koordinuoti Europos 
metų veiklą, Komisija reguliariai šaukia 
nacionalinių koordinatorių posėdžius, 
kuriuose dalyvauja regionų ir vietos 
subjektai. Tie posėdžiai taip pat suteikia 
galimybę keistis informacija apie Europos 
metų veiklos įgyvendinimą regioniniu, 
nacionaliniu ir Sąjungos lygmenimis. 
Šiuose mainuose kviečiami dalyvauti 
Europos Parlamento, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komiteto ir Europos 
regionų komiteto atstovai.
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Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Sąjungos lygmeniu vykdomas 
integralus Europos metų koordinavimas, 
siekiant užtikrinti įvairių Sąjungos 
programų ir iniciatyvų, pagal kurias 
finansuojami geležinkelių transporto srities 
arba su ja susiję projektai, sąveiką.

2. Sąjungos lygmeniu vykdomas 
integralus Europos metų koordinavimas, 
siekiant nustatyti esamą ir užtikrinti naują 
ir tvarią įvairių Sąjungos programų ir 
iniciatyvų, pagal kurias finansuojami 
geležinkelių transporto srities arba su ja 
susiję projektai, sąveiką, turint mintyje tai, 
kad papildomiems politikos tikslams 
reikia skirti papildomų išteklių, o ne 
tiesiog perskirstyti turimas lėšas.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

pateikta Transporto ir turizmo komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos geležinkelių metų 
(2021 m.)
(COM(2020)0078 – C9-0076/2020 – 2020/0035(COD))

Nuomonės referentė: Dace Melbārde

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Geležinkeliai Europai yra svarbūs jau daugiau kaip 150 metų, nes sudarė sąlygas 
beprecedenčiam judumui ir suteikė naujų galimybių žmonėms, padidino prekybą, padėjo 
įmonėms augti ir prisidėjo prie šalių ekonominio vystymosi. Šiandien geležinkeliai yra kaip 
niekad svarbūs, nes tai yra viena iš saugiausių, ekologiškiausių ir veiksmingiausių transporto 
rūšių. Siekdama pabrėžti jų svarbą, įskaitant galimybes įgyvendinti Sąjungos klimato tikslus, 
Komisija siūlo 2021 m. paskelbti Europos geležinkelių metais ir organizuoti įvairią 
komunikacijos bei piliečių dalyvavimo veiklą, susijusią su Europos metų iniciatyva. 

Nuomonės referentė pritaria Komisijos nuomonei, kad geležinkeliai ir jų ekologinės savybės 
yra svarbios. Vis dėlto reikia atkreipti dėmesį į papildomus su šia transporto rūšimi susijusius 
aspektus. 

Nors reikia stengtis padidinti keleivių skaičių, taip pat svarbu sukurti pagrindinį tinklą ir 
paslaugas. Šiuo metu ne visos žemyninės valstybės narės turi geležinkelių jungtis su likusia 
Europos dalimi arba tam reikalingą infrastruktūrą. Būtina sąlyga norint naudotis traukiniu visų 
pirma yra tokios galimybės turėjimas. Jei nėra integracijos į Europos geležinkelių tinklą, beveik 
visi konkrečios valstybės narės sektoriai atsiduria akivaizdžiai nepalankioje padėtyje. Švietimo, 
kelionių ir kultūros sektoriai šį poveikį jaučia labiausiai. Švietimo srityje tai taip pat turėjo 
įtakos populiarių ES programų ir iniciatyvų, pavyzdžiui, „Erasmus +“ ir „DiscoverEU“, 
įgyvendinimui. Studentai iš atokių ES regionų ir iš nepalankioje padėtyje esančių šeimų yra 
dažnai pamirštami.

Kultūros ir turizmo srityje padėtis yra panaši. Keturi iš dešimties europiečių kelionės tikslą 
renkasi pasiremdami jo kultūrine pasiūla. Tai naudinga miestams ir regionams, turintiems 
geresnę transporto infrastruktūrą, įskaitant geras geležinkelio jungtis. Dėl COVID-19 įdiegus 
nuolatines higienos užtikrinimo priemones, traukiniai taps populiaresni ne tik kaip viena iš 
tvaresnių ir saugesnių galimybių, bet dažnai kaip vienintelė perspektyvi ir įperkama masinio 
transporto alternatyva kelionėms oro transportu, kurios, manoma, taps daug brangesnės. 
Artimiausiu metu daugelis potencialių keliautojų iš atokiausių ES regionų vis dažniau atsisakys 
tolimų kultūrinių kelionių vien dėl pernelyg didelių kelionės oro transportu išlaidų ir dėl to, kad 
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atitinkamoje teritorijoje nėra geležinkelio. Geležinkelių metais turi būti atkreiptas dėmesys į 
minėtas problemas ir skatinama didinti geografinę geležinkelių aprėptį.

Geležinkelių metais daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama ne tik prekių ir žmonių kelionėms 
bei judėjimui geležinkeliu, tačiau ir istoriniam bei šiuolaikiniam traukinių, geležinkelio stočių 
ir geležinkelių infrastruktūros vaidmeniui. Praeityje jie padėjo formuoti regionines tradicijas ir 
tapatybę bei skatino ekonominį ir socialinį vystymąsi. Šiandien jie yra Europos kultūros 
paveldo, su kuriuo reikia ne tik susipažinti, bet ir jį propaguoti bei saugoti, dalis. Geležinkelio 
stotys taip pat yra svarbūs veiksniai skatinant kokybišką architektūrą ir pažangų miestų 
planavimą, jos yra kultūrinės sąveikos ir meninės raiškos vietos. O pati kelionė traukiniu, 
neatsižvelgiant į kelionės tikslą, gali būti įdomi patirtis ir dažnai yra vieta, kurioje lengva 
užmegzti socialinius ir kultūrinius kontaktus. 

Turėdama omenyje ankstesnių Europos metų patirtį, nuomonės referentė pabrėžia, kad reikia 
aktyviai bendradarbiauti su įvairiais suinteresuotaisiais subjektais, ypač organizuota pilietine 
visuomene, siekiant ne tik užtikrinti Geležinkelio metų sėkmę, bet ir ilgalaikį politinį paveldą. 
Be Komisijos pasiūlyme išvardytų suinteresuotųjų subjektų, svarbų vaidmenį skatinant 
geležinkelių svarbą ir jų naudojimą atlieka kultūros asociacijos, jaunimo organizacijos ir 
įvairios švietimo bei mokymo įstaigos. Nuomonės referentė taip pat mano, kad įvairių Sąjungos 
programų ir iniciatyvų sinergija turi peržengti vien geležinkelių aspekto ribas ir apimti 
programas, kuriomis skatinamas pilietinis dalyvavimas, pavyzdžiui, švietimo, kultūros ir 
jaunimo srityse. Be to, Geležinkelių metai suteikia galimybę kurti ilgalaikes partnerystes su 
geležinkelių bendrovėmis, kurios gali padėti užtikrinti, kad pačios Sąjungos judumo programos, 
visų pirma „Erasmus +“, būtų ekologiškesnės. 

Nuomonės referentė mano, kad geležinkeliai ir jų socialinė, kultūrinė, aplinkosauginė ir 
ekonominė vertė, taip pat potencialas skatinti ir spartinti teritorinę sanglaudą visoje Sąjungoje, 
yra labai svarbūs. Geležinkeliai atliks reikšmingą vaidmenį padedant siekti klimato tikslų pagal 
Europos žaliąjį kursą ir skatinant tvarų augimą ateityje. 

Galiausiai nuomonės referentė pripažįsta, kad padėtis Europoje nuolat keičiasi dėl COVID-19 
protrūkio ir su juo susijusio netikrumo, visų pirma kelionių, tačiau ir renginių, susitikimų ir 
diskusijų požiūriu, o tai svarbi Europos metų iniciatyvos dalis. Dar neaišku, ar reikės atidėti 
Geležinkelių metų pradžios datą.

PAKEITIMAI

Kultūros ir švietimo komitetas ragina atsakingą Transporto ir turizmo komitetą atsižvelgti į 
šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 2019 m. gruodžio 11 d. 
komunikate15 Komisija išdėstė Europos 
Sąjungai ir jos piliečiams skirtą Europos 

(1) 2019 m. gruodžio 11 d. 
komunikate15 Komisija išdėstė Europos 
Sąjungai ir jos piliečiams skirtą Europos 
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žaliąjį kursą. Europos žaliasis kursas yra 
nauja augimo strategija, kuria siekiama 
pertvarkyti Sąjungą į teisingą ir klestinčią 
visuomenę, pasižyminčią modernia, 
efektyviai išteklius naudojančia ir 
konkurencinga ekonomika, kurioje 
2050 m. visai nebus grynojo išmetamo 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, o 
ekonomikos augimas bus atsietas nuo 
išteklių naudojimo;

žaliąjį kursą. Europos žaliasis kursas yra 
nauja tvaraus augimo strategija, kuria 
siekiama pertvarkyti Sąjungą į teisingą ir 
klestinčią visuomenę, pasižyminčią 
modernia, efektyviai išteklius naudojančia 
ir konkurencinga ekonomika, kurioje 
2050 m. visai nebus grynojo išmetamo 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, o 
ekonomikos augimas bus atsietas nuo 
išteklių naudojimo;

__________________ __________________
15 2019 m. gruodžio 11 d. Komisijos 
komunikatas Europos Parlamentui, 
Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui „Europos 
žaliasis kursas“, COM(2019) 640 final.

15 2019 m. gruodžio 11 d. Komisijos 
komunikatas Europos Parlamentui, 
Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui „Europos 
žaliasis kursas“, COM(2019) 640 final.

Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(4) atsižvelgiant į Komisijos 
komunikate dėl Europos žaliojo kurso 
nustatytus tikslus, reikia pertvarkyti 
Sąjungos ekonomiką ir persvarstyti 
politiką, visų pirma transporto ir judumo 
srityje. Transporto sektoriuje išmetamas 
teršalų kiekis toliau didėja ir sudaro 
ketvirtadalį Sąjungos išmetamo šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio, o didelė 
dalis tenka miesto transportui. Siekiant 
neutralizuoti poveikį klimatui, transporto 
sektoriuje išmetamų teršalų kiekį iki 
2050 m. reikia sumažinti 90 %. Transporto 
darnumui užtikrinti pirmenybė privalo būti 
teikiama naudotojams, be to, jiems reikia 
užtikrinti įperkamesnes, visuotinai 
prieinamas, sveikesnes ir švaresnes 
alternatyvas jų dabartiniams miesto ir 
tarpmiestinio judumo įpročiams. Todėl 
Europos žaliojo kurso tikslas – paspartinti 
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prie darnaus ir išmanaus judumo, kad būtų 
sprendžiamos šios problemos. Visų pirma, 
didelė dalis iš 75 % šiuo metu keliais 
vežamų sausumos krovinių turėtų būti 
perkelta vežti geležinkeliais ir vidaus 
vandenų keliais;

perėjimą prie darnaus ir išmanaus judumo 
ir pertvarką siekiant nulinio išmetimo. Be 
to, didelė dalis iš 75 % šiuo metu keliais 
vežamų sausumos krovinių turėtų būti 
perkelta vežti geležinkeliais ir vidaus 
vandenų keliais;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) geležinkeliai yra svarbūs, nes gali 
padėti pasiekti proveržį siekiant tikslo iki 
2050 m. užtikrinti poveikio klimatui 
neutralumą. Tai viena iš ekologiškiausių ir 
efektyviausiai energiją vartojančių 
transporto rūšių. Didžioji dalis geležinkelio 
linijų yra elektrifikuotos, tad keliaujant 
geležinkeliais tas pats atstumas įveikiamas 
išmetant gerokai mažiau CO2 nei 
keliaujant kelių ar oro transporto 
priemonėmis, taip pat tai vienintelis 
transporto sektorius, kuriame nuo 1990 m. 
beveik nuolatos mažėjo išmetamas ŠESD 
ir CO2 kiekis. Be to, 1990–2016 m. 
geležinkelių sektoriuje suvartota mažiau 
energijos18 ir vis dažniau naudojami 
atsinaujinantieji energijos ištekliai;

(5) geležinkeliai yra svarbūs, nes gali 
padėti pasiekti Sąjungos tikslą iki 2050 m. 
užtikrinti poveikio klimatui neutralumą. 
Tai viena iš ekologiškiausių ir 
efektyviausiai energiją vartojančių 
transporto rūšių. Didžioji dalis geležinkelio 
linijų yra elektrifikuotos ir sudaro tik 
0,5 % viso transporto išmetamo šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio17a, tai 
gerokai mažiau nei tą patį atstumą 
įveikiant kelių ar oro transporto 
priemonėmis, taip pat tai vienintelis 
transporto sektorius, kuriame nuo 1990 m. 
nuolat mažėjo išmetamas ŠESD ir CO2 
kiekis. Be to, 1990–2016 m. geležinkelių 
sektoriuje suvartota mažiau energijos18 ir 
vis dažniau naudojami atsinaujinantieji 
energijos ištekliai;

__________________ __________________
17a Europos Komisijos spaudos centras. 
„2021: Europos geležinkelių metai“ 
(šaltinis: Eurostatas, ES 28 – m.)

18 Mobilumo ir transporto GD 2019 m. 
statistikos knygelė „ES transportas 
skaičiais“ (šaltinis: Eurostatas).

18 Mobilumo ir transporto GD 2019 m. 
statistikos knygelė „ES transportas 
skaičiais“ (šaltinis: Eurostatas).

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(6) daug valstybių narių vis dar neturi 
veiksmingų jungčių su Europos 
geležinkelių tinklu arba joms užtikrinti 
būtinos infrastruktūros. Sujungdamas 
pagrindinius ir antrinius Sąjungos 
transporto maršrutus daugumoje jos 
regionų ir periferinių teritorijų, 
geležinkelių sektorius gali labiau prisidėti 
prie socialinės, ekonominės ir teritorinės 
sanglaudos ir suteikti galimybę Europos 
gyventojams pažinti jos teritoriją ir 
puoselėti kultūrinius mainus. Tais 
atvejais, kai geležinkelio jungčių nėra 
arba jos plėtojamos, įvairiarūšis 
transportas, pavyzdžiui, užsakomieji 
autobusai, galėtų padėti pagerinti 
susisiekimą su daugeliu atokiausių 
regionų ir teritorijų;

Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl sprendimo
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) geležinkeliams taip pat tenka 
svarbus vaidmuo remiant ekonomikos 
atsigavimą po COVID-19 protrūkio, sykiu 
skatinant žaliąją ir skaitmeninę pertvarką. 
Investicijos į greitųjų traukinių jungtis 
gali padidinti ekonominį veiksmingumą, 
pavyzdžiui, trumpinant darbuotojų 
kelionės į darbą laiką arba turistų 
kelionės laiką. Investicijos į belaidį vietinį 
tinklą traukiniuose gali taip pat pagerinti 
našumą ir sustiprinti kelionės įspūdžius. 
Reikia sukurti trūkstamas tarpvalstybines 
jungtis, atnaujinti nebenaudojamas 
linijas, atnaujinti naktinių traukinių 
paslaugas, pagerinti ir modernizuoti 
geležinkelių infrastruktūrą bei riedmenis 
ir pagerinti įvairiarūšio transporto 
jungtis. Sąjungos ekonomikos atkūrimo 
plane ir 2021–2027 m. daugiametėje 
finansinėje programoje reikės skirti 
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reikiamą finansavimą būtinoms 
investicijoms į geležinkelius skatinti;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6b) intensyvesnis geležinkelių 
transporto naudojimas gali atlikti svarbų 
vaidmenį skatinant sveikesnį gyvenimo 
būdą ir gerinant saugumą. Keliones 
traukiniais labai lengva suderinti su ėjimu 
pėsčiomis ir važiavimu dviračiu, o 
kelionės laikas traukinyje, palyginti su 
automobiliu, gali sumažinti taršos pavojų 
ir stresą. Be to, kelionės traukiniu yra 
saugus keliavimo būdas;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(7) nors keleivių vežimui geležinkeliais 
tenkanti Sąjungos sausumos transporto 
sektoriaus dalis nuo 2007 m. šiek tiek 
padidėjo, krovinių vežimui tenkanti dalis 
sumažėjo. Išlieka nemažai kliūčių, kad 
būtų galima sukurti tikrą bendrą Europos 
geležinkelių erdvę. Tos kliūtys daro didelį 
poveikį geležinkelių transporto 
konkurencingumui ir patrauklumui, 
įskaitant mokesčių už prieigą prie 
geležinkelių infrastruktūros dydį, kliūtis 
pradėti eksploatuoti riedmenis, kontrolės 
sistemų ir eksploatavimo taisyklių 
įvairovę. Geležinkelių transporto 
patrauklumą dar labiau mažina tai, kad jis 
sunkiai prieinamas neįgaliesiems, aukštos 
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bilietų kainos kai kuriose šalyse ir 
pernelyg didelis triukšmo lygis. Pašalinus 
tam tikras kliūtis, sumažinus išlaidas ir 
ėmus sparčiau diegti inovacijas bus galima 
išnaudoti visą geležinkelių potencialą 
visoje Sąjungoje. Todėl geležinkelių 
transportą reikia dar labiau plėtoti, padaryti 
jį įperkamą ir prieinamą keliautojams, 
visų pirma jaunimui, taip pat įmonėms;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) traukiniai, geležinkelio stotys ir 
geležinkelių infrastruktūra atlieka 
visuomeninį vaidmenį, kuris gerokai 
viršija jų pagrindinį techninį tikslą, nes 
istoriškai jie padėjo formuoti regionines 
tradicijas ir tapatybę bei skatinti 
ekonominį ir socialinį vystymąsi. Dabar 
geležinkelio stotys ir infrastruktūra yra 
svarbūs veiksniai skatinant kokybišką 
architektūrą, tvarią plėtrą ir pažangų 
miestų planavimą. Jos taip pat yra 
svarbus šios srities pramonės kultūros 
paveldas. Šiais laikais geležinkelio stotys 
atlieka dvejopą vaidmenį: jos yra ne tik 
transporto mazgai, bet ir svarbios 
informacinių ir švietimo kampanijų, 
kultūrinių ir socialinių projektų 
platformos, taigi svarbios vietos 
aplinkinėms bendruomenėms. Be to, 
kelionės traukiniais gali savaime būti 
įdomi patirtis, suteikianti galimybių 
socialiniams ir kultūriniams kontaktams 
ir mainams;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 b konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7b) formalusis ir neformalusis 
švietimas atlieka labai svarbų vaidmenį 
gerinant supratimą apie geležinkelių 
svarbą ir vertę bei skatinant žmones 
naudotis geležinkelių transportu. Aktyvus 
bendradarbiavimas su švietimo įstaigomis, 
ypač su mokyklomis, gali padėti paskatinti 
naudotis geležinkeliais. Švietimo įstaigos 
taip pat gali būti skatinamos mokytis 
viena iš kitos rengiant mokymo 
programas, iš kurių būtų galima sužinoti 
apie geležinkelių transporto istorinius, 
techninius ir aplinkosauginius aspektus, o 
rengiant mokyklines ekskursijas ir 
švietimo mainus skatinti vykti traukiniais;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7c) Sąjunga turėtų užtikrinti, kad jos 
pačios vykdomos tarptautinės judumo 
programos, įskaitant programas švietimo, 
mokymo, mokslinių tyrimų, kultūros ir 
jaunimo srityse, visų pirma programas 
„Erasmus+“, „Europos solidarumo 
korpusas“ ir „Kūrybiška Europa“, kur 
įmanoma, teiktų prioritetą geležinkelių 
transportui. Prieiga prie įperkamų 
geležinkelio paslaugų gali paremti 
pastangas padaryti šias programas 
įtraukesnėmis plečiant geografinę ir 
socialinę bei ekonominę aprėptį. Kaip 
matyti iš trumpalaikės judumo programos, 
sudarančios sąlygas jaunimui susipažinti 
su Europos Sąjunga (# DiscoverEU), 
Komisijos ir geležinkelių įmonių 
partnerystės gali veiksmingai skatinti 
tvarų judumą pagal Sąjungos programas 
ir taip prisidėti prie žmonių įpročių 
keitimo;



RR\1215801LT.docx 61/75 PE652.338v02-00

LT

Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl sprendimo
7 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7d) ankstesnė Europos metų patirtis 
parodė, kad veiksmingai dalyvauti 
iniciatyvoje galima plėtojant sinergiją su 
kitomis atitinkamomis Sąjungos 
programomis, visų pirma švietimo ir 
mokymo, kultūros ir jaunimo srityse. 
Tokiomis programomis skatinamas 
mokymasis, bendravimas ir aktyvus 
pilietiškumas, todėl jos gali padėti remti 
Europos metus, pavyzdžiui, įgyvendinant 
atitinkamus švietimo projektus 
geležinkelių tema pagal programą 
„Erasmus +“ arba kultūros projektus 
pagal programą „Kūrybiška Europa“. 
Europos metais panašiai būtų galima 
skatinti rinktis žalesnes judumo 
alternatyvas pagal šias programas. Be to, 
ankstesnė patirtis aiškiai parodė, kad 
aktyvus bendradarbiavimas su įvairiais 
suinteresuotaisiais subjektais, ypač 
organizuota pilietine visuomene, gali 
padėti užtikrinti ilgalaikį politinį poveikį;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) siekiant populiarinti geležinkelių 
transportą, atsižvelgiant į Komisijos 
komunikate dėl Europos žaliojo kurso 
nustatytus tikslus, be kita ko, susijusius su 
darniu ir išmaniu judumu, 2021-ieji turėtų 
būti paskelbti Europos geležinkelių metais. 
2021-ieji bus svarbūs metai Sąjungos 
geležinkelių transporto politikai, nes tai 

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

bus pirmieji ištisi metai, kuriais pagal 4-ąjį 
geležinkelių dokumentų rinkinį priimtos 
taisyklės, visų pirma keleivių vežimo 
valstybės viduje paslaugų rinkos atvėrimo 
ir visoje Sąjungoje veikiančių geležinkelio 
įmonių išlaidų ir administracinės naštos 
mažinimo taisyklės, bus įgyvendinamos 
visoje ES. Visuomenės susidomėjimas 
geležinkeliais ir naktiniais traukiniais tose 
valstybėse narėse, kuriose ši paslauga 
teikiama, didėja. Tai, be kita ko, rodo 
iniciatyvos „#DiscoverEU“ populiarumas. 
Be to, 2021 m. spalio mėn. numatytas 
tarptautinis meno festivalis „Europalia“ 
savo 2021 m. tema pasirinko traukinius, 
akcentuojant ne tik paveldą, bet ir 
geležinkelių įtaką menui, ir sieks atkreipti 
dėmesį į svarbų geležinkelių vaidmenį 
skatinant socialines, ekonomines ir 
pramonines permainas;

Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos metų tikslas – skatinti ir remti 
Sąjungos, valstybių narių, regioninės ir 
vietos valdžios institucijų bei kitų 
organizacijų pastangas didinti keleivių ir 
krovinių vežimo geležinkeliais srautus. 
Visų pirma, Europos metais turi būti:

Europos metų tikslas – skatinti ir remti 
Sąjungos, valstybių narių, regioninės ir 
vietos valdžios institucijų, kitų organizacijų 
ir atitinkamų suinteresuotųjų subjektų 
pastangas populiarinti geležinkelių 
istorinę, dabartinę ir būsimą svarbą 
Europai, plėtoti geležinkelius kaip 
svarbiausią Sąjungos tvaraus transporto 
ir judumo politikos aspektą didinant 
traukinių keleivių skaičių ir geležinkeliais 
pervežamų krovinių apimtį. Visų pirma, 
Europos metais turi būti:

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 pastraipos a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) populiarinamas geležinkelių 
transporto kaip tvarios, novatoriškos, 
saugios ir patogios transporto rūšies 
patrauklumas, pirmiausia pabrėžiant 
geležinkelių kaip teritorinės sanglaudos 
priemonės ir galimo vieno iš svarbiausių 
proveržio veiksnių siekiant tikslo iki 
2050 m. užtikrinti Sąjungos poveikio 
klimatui neutralumą vaidmenį, 
orientuojantis į plačiąją visuomenę, o ypač 
į jaunimą ir pagyvenusius žmones;

Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) daug dėmesio skiriama europiniam 
tarpvalstybiniam geležinkelių aspektui, t. y. 
gebėjimui suartinti piliečius, skatinti 
sanglaudą ir prisidėti prie Sąjungos vidaus 
rinkos plėtojimo, sykiu atkreipiant dėmesį 
į esamus valstybių narių geležinkelių 
infrastruktūros skirtumus ir į poreikį 
plėtoti geležinkelių jungtis siekiant 
visiems Sąjungos piliečiams pagerinti 
judumo galimybes;

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) didinamas geležinkelių sektoriaus 
indėlis į Sąjungos ekonomiką, visuomenę 
ir pramonės konkurencingumą, 
atkreipiant dėmesį į aspektus, susijusius su 
regionų vystymusi, tarptautine sanglauda, 
senjorų ekonomika, inovacijomis, 
užimtumu, švietimu, jaunimu, kultūra bei 
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gerinimu; sportu, ir juos stiprinant, ypatingą dėmesį 
skiriant prieinamumo neįgaliesiems ir 
riboto judumo asmenims gerinimui;

Pakeitimas 17

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) propaguojamos kelionės 
traukiniais kaip tinkamiausia transporto 
rūšis Sąjungos švietimo ir mokymo, 
mokslinių tyrimų, jaunimo, sporto ir 
kultūros programų dalyviams, kuriant 
paskatų sistemas ir iniciatyvas, kad būtų 
gerinamas prieinamumas ir 
įperkamumas, visų pirma mažiau 
galimybių turintiems asmenims;

Pakeitimas 18

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) propaguojamos kelionės 
traukiniais kaip ekologiškesnė transporto 
rūšis, galinti pakeisti vidutinio atstumo ir 
trumpų nuotolių skrydžius, sumažinti su 
turizmu susijusį transporto poveikį 
aplinkai, suteikti daugiau galimybių 
tvariai plėtoti turizmą, o žmonėms – 
galimybę pažinti visą Sąjungos įvairovę;

Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 pastraipos c c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cc) pabrėžiama traukinių, geležinkelio 
stočių ir geležinkelių infrastruktūros, kaip 
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neatsiejamos Sąjungos pramonės kultūros 
paveldo dalies, kurią reikia saugoti ir 
propaguoti, vertė, taip pat skatinamas 
tvarus kultūrinis turizmas, kuriant sąsajas 
su Europos kultūros paveldo metais 
(2018 m.);

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) iniciatyvos, kuriomis įvairiais 
kanalais ir priemonėmis skatinamos 
diskusijos, didinamas informuotumas ir 
įtraukiami piliečiai, organizuota pilietinė 
visuomenė, įmonės, valdžios institucijos ir 
kiti suinteresuotieji subjektai, žmonės 
skatinami keliauti, o įmonės – vežti prekes 
traukiniais, siekiant kovoti su klimato 
kaita skatinant tvarias keliones ir turizmą 
bei suteikiant galimybių derinti su kitomis 
ekologiškomis transporto priemonėmis, 
pavyzdžiui, dviračiais, skatinant kultūros 
mainus, be kita ko, rengiant renginius 
valstybėse narėse;

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) informacija, švietimas ir 
informuotumo didinimo kampanijos, be 
kita ko, internete, taip pat parodos, per 
kuriuos siekiama paskatinti aktyviau 
keliauti traukiniais (įskaitant esamas 
naktinių traukinių paslaugas), skatinti 
keleivių, vartotojų ir įmonių elgsenos 
pokyčius ir supratimą, taip pat remti 
aktyvų plačiosios visuomenės dalyvavimą 
siekiant tvaresnio, prieinamesnio, 
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įperkamesnio ir saugesnio transporto;

Pakeitimas 22

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) kampanijos ir dalijimasis 
geriausios praktikos pavyzdžiais siekiant 
paskatinti žmones naudotis traukiniais ir 
susipažinti su Europa ir jos kultūros 
paveldu, įskaitant geležinkelius kaip 
Europos pramoninio kultūros paveldo 
dalį, ir skatinti kultūros ir sporto 
renginius, į kuriuos galima atvykti 
traukiniais, taip pat pagal programą 
„Kūrybiška Europa“ finansuojamus 
projektus, kuriuose traukiniai yra 
projektų vieta ir esmė;

Pakeitimas 23

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) partnerysčių ir paskatų sistemų 
plėtojimas su geležinkelių operatoriais, be 
kita ko, trečiosiose šalyse, siekiant remti 
tvarias ir įperkamas transporto 
alternatyvas Sąjungos judumo programų, 
visų pirma „Erasmus +“, „Kūrybiška 
Europa“ ir Europos solidarumo korpuso, 
dalyviams;

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) nacionalinių, regioninės ir vietos 
valdžios institucijų, pilietinės visuomenės, 
įmonių ir mokyklų dalijimasis patirtimi ir 
gerosios praktikos pavyzdžiais, susijusiais 
su geležinkelių naudojimo skatinimu ir 
elgsenos pokyčių diegimu visais 
lygmenimis;

c) nacionalinių, regioninės ir vietos 
valdžios institucijų, pilietinės visuomenės, 
socialinių partnerių, įmonių, įskaitant 
kelionių organizatorius, mokyklų ir kitų 
švietimo ir lavinimo įstaigų, kultūrinių 
asociacijų, jaunimo organizacijų ir kitų 
susijusių suinteresuotųjų subjektų 
dalijimasis patirtimi ir gerosios praktikos 
pavyzdžiais, kaip atkreipti dėmesį į 
geležinkelių svarbą ir paskatinti elgsenos 
pokyčius visais lygmenimis;

Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) tyrimų vykdymas ir inovacijų 
veikla, taip pat jų rezultatų sklaida Europos 
arba nacionaliniu mastu ir

d) tyrimų vykdymas ir inovacijų 
veikla, taip pat jų rezultatų sklaida 
Europos, nacionaliniu arba regioniniu 
mastu; ir

Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) projektų ir tinklų, susijusių su 
Europos metais, populiarinimas, be kita ko, 
pasitelkiant žiniasklaidą, socialinius tinklus 
ir kitas interneto bendruomenes.

e) projektų ir tinklų, susijusių su 
Europos metais, ypač festivalio 
„Europalia“, populiarinimas, be kita ko, 
pasitelkiant žiniasklaidą, socialinius tinklus 
ir kitas interneto bendruomenes, kad būtų 
galima pasiekti kuo platesnę auditoriją;.

Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Sąjungos institucijos ir įstaigos, taip 
pat valstybės narės atitinkamai Sąjungos ir 
nacionaliniu lygmenimis gali naudoti 
nuorodą į Europos metus ir jų logotipą, 
populiarindamos 1 dalyje nurodytą veiklą.

2. Sąjungos institucijos ir įstaigos, taip 
pat valstybės narės atitinkamai Sąjungos ir 
nacionaliniu lygmenimis naudoja nuorodą 
į Europos metus ir jų logotipą, 
populiarindamos 1 dalyje nurodytą veiklą, 
ir visais populiarinimo etapais užtikrina, 
kad Europos Sąjungos parama 
projektams ir iniciatyvoms, 
finansuojamiems įgyvendinant Europos 
metus, būtų tinkamai paminėta.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Siekdamos užtikrinti atitinkamos Europos 
metų veiklos koordinavimą nacionaliniu 
lygmeniu, valstybės narės paskiria 
nacionalinius koordinatorius. Nacionaliniai 
koordinatoriai skiriami remiantis jų 
patirtimi ir dokumentais pagrįsta veikla 
Europos geležinkelių plėtojimo srityje.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdama koordinuoti Europos 
metų veiklą, Komisija reguliariai šaukia 
nacionalinių koordinatorių posėdžius. Tie 
posėdžiai taip pat suteikia galimybę keistis 
informacija apie Europos metų veiklos 
įgyvendinimą nacionaliniu ir Sąjungos 
lygmenimis; Europos Parlamento atstovai 
gali dalyvauti tuose susitikimuose kaip 
stebėtojai.

1. Siekdama koordinuoti Europos 
metų veiklą, Komisija reguliariai šaukia 
nacionalinių koordinatorių posėdžius. Tie 
posėdžiai taip pat suteikia galimybę keistis 
informacija ir gerosios praktikos 
pavyzdžiais, susijusiais su Europos metų 
veiklos įgyvendinimu nacionaliniu ir 
Sąjungos lygmenimis; Europos Parlamento 
atstovai kviečiami dalyvauti tuose 
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susitikimuose kaip stebėtojai.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Sąjungos lygmeniu vykdomas 
integralus Europos metų koordinavimas, 
siekiant užtikrinti įvairių Sąjungos 
programų ir iniciatyvų, pagal kurias 
finansuojami geležinkelių transporto srities 
arba su ja susiję projektai, sąveiką.

2. Sąjungos lygmeniu vykdomas 
kompleksinis Europos metų 
koordinavimas, siekiant užtikrinti įvairių 
Sąjungos programų ir iniciatyvų, pagal 
kurias finansuojami geležinkelių transporto 
srities arba su ja susiję projektai, tvarią 
sąveiką, arba skatinamas piliečių 
dalyvavimas, pavyzdžiui, vykdant švietimo 
ir mokymo, kultūros ir jaunimo 
programas.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Komisija reguliariai šaukia suinteresuotųjų 
šalių ir geležinkelių transporto srityje 
veikiančių organizacijų arba įstaigų, 
įskaitant veikiančius tarpvalstybinius ir 
tarpregioninius tinklus ir susijusias NVO, 
taip pat jaunimo organizacijų, kultūros 
asociacijų ir švietimo bei mokymo 
suinteresuotųjų subjektų atstovų 
posėdžius, kad jie padėtų jai Sąjungos 
lygmeniu įgyvendinti Europos metų veiklą.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija, atsižvelgdama į biudžeto 
galimybes, gali skelbti kvietimus teikti 
pasiūlymus ir projektus, kuriems gali būti 
teikiama parama dėl jų išskirtinio indėlio 
siekiant metų tikslų.

Komisija gali skelbti kvietimus teikti 
pasiūlymus ir projektus, kuriems gali būti 
teikiama parama dėl jų išskirtinio indėlio 
siekiant metų tikslų.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos metų tikslais Komisija prireikus 
bendradarbiauja su kompetentingomis 
tarptautinėmis organizacijomis, kartu 
užtikrindama Sąjungos dalyvavimo 
matomumą.

Europos metų tikslais Komisija prireikus 
bendradarbiauja su atitinkamomis 
tarptautinėmis organizacijomis, įskaitant 
kultūros ir švietimo srities organizacijas, 
ir su atitinkamomis kaimyninių šalių 
valdžios institucijomis, kartu užtikrindama 
Sąjungos dalyvavimo matomumą.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a straipsnis
Biudžetas

Finansinis paketas šiam sprendimui 
įgyvendinti laikotarpiu nuo 2020 m. 
sausio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. yra 
8 milijonai EUR.
Metinius asignavimus tvirtina Europos 
Parlamentas ir Taryba, neviršydami 
daugiametės finansinės programos ribų.
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Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip 2022 m. gruodžio 31 d. 
Komisija pateikia Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetui bei Regionų komitetui 
ataskaitą dėl šiame sprendime numatytų 
iniciatyvų įgyvendinimo, rezultatų ir 
bendro vertinimo.

Ne vėliau kaip 2022 m. gruodžio 31 d. 
Komisija pateikia Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetui bei Regionų komitetui 
ataskaitą dėl šiame sprendime numatytų 
iniciatyvų įgyvendinimo, rezultatų ir 
bendro vertinimo. Ataskaitoje taip pat 
pateikiami visi atitinkami politikos arba 
teisėkūros pasiūlymai dėl tolesnių 
veiksmų, susijusių su Europos metais. 
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