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PR_COD_1amCom

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu)

Poprawki do projektu aktu

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 
kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą 
w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 
kursywą w prawej kolumnie.

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 
rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 
odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 
nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz wskazujący obowiązujący akt i 
czwarty wiersz wskazujący przepis tego aktu, którego dotyczy poprawka. 

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 
Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu 
▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie nowego 
tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub przekreślenie 
zastąpionego tekstu. 
Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 
wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu.
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
Europejskiego Roku Kolei (2021)
(COM(2020)0078 –C9-0076/2020 – 2020/0035(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2020)0078),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 91 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C9-
0076/2020),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia …,1

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Regionów z dnia ...,2

– uwzględniając art. 59 Regulaminu,

– uwzględniając opinię Komisji Rozwoju Regionalnego oraz opinię Komisji Kultury i 
Edukacji, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki (A9-0191/2020),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny 
wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji oraz parlamentom narodowym.

1 Dz.U. C... (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).
2 Dz.U. C... (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Zgodnie z celami określonymi 
w komunikacie Komisji w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu istnieje 
potrzeba transformacji unijnej gospodarki 
i przemyślenia polityk, w szczególności 
w dziedzinie transportu i mobilności, co 
oznacza przyspieszenie przejścia na 
zrównoważoną i inteligentną mobilność. 
Transport odpowiada za jedną czwartą 
emisji gazów cieplarnianych w Unii, 
a wartość ta wciąż rośnie. Aby osiągnąć 
neutralność klimatyczną, konieczne będzie 
ograniczenie emisji w sektorze transportu 
o 90 % do 2050 r. Droga do 
zrównoważonego transportu wiedzie przez 
postawienie na pierwszym miejscu potrzeb 
użytkowników: trzeba zaoferować im 
tańsze, bardziej dostępne, zdrowsze 
i czystsze opcje od tych, z których obecnie 
najczęściej korzystają. Europejski Zielony 
Ład oznacza przyspieszenie przejścia na 
zrównoważoną i inteligentną mobilność 
w celu sprostania tym wyzwaniom. 
W szczególności należy znacznie 
zwiększyć rolę kolei i śródlądowych dróg 
wodnych w śródlądowym transporcie 
towarów, którego 75 % stanowi dziś 
transport drogowy.

(4) Zgodnie z celami określonymi 
w komunikacie Komisji w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu istnieje 
potrzeba transformacji unijnej gospodarki 
i przemyślenia polityk, w szczególności 
w dziedzinie transportu i mobilności, co 
oznacza przyspieszenie przejścia na 
zrównoważoną, inteligentną, 
intermodalną, interoperacyjną i 
wzajemnie połączoną mobilność. 
Transport odpowiada za jedną czwartą 
emisji gazów cieplarnianych w Unii, 
a wartość ta wciąż rośnie. Aby osiągnąć 
neutralność klimatyczną, konieczne będzie 
jak najszybsze ograniczenie emisji 
w sektorze transportu o 90 %, najpóźniej 
do 2050 r. Droga do zrównoważonego, 
intermodalnego transportu wiedzie przez 
postawienie na pierwszym miejscu potrzeb 
użytkowników: trzeba zaoferować im 
tańsze, bardziej dostępne, zdrowsze, 
czystsze i bardziej energooszczędne opcje 
od tych, z których obecnie najczęściej 
korzystają, zachęcając osoby już 
korzystające ze zrównoważonych środków 
transportu, takich jak chodzenie pieszo, 
jazda na rowerze i transport publiczny. 
Zrównoważony transport oznacza wysokie 
standardy w warunkach pracy; oznacza 
również poziom cen, który obejmuje 
koszty zewnętrzne.
Europejski Zielony Ład oznacza 
przyspieszenie przejścia na zrównoważoną 
i inteligentną mobilność w celu sprostania 
tym wyzwaniom. W szczególności należy 
znacznie zwiększyć rolę kolei 
i śródlądowych dróg wodnych 
w śródlądowym transporcie towarów, 
którego 75 % stanowi dziś transport 
drogowy. Konieczne są zatem postępy we 
wdrażaniu transeuropejskiej sieci 
transportowej (TEN-T) i zapewnienie 
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niezbędnych do tego środków 
finansowych.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Pandemia COVID-19 wyjątkowo 
mocno uderzyła w sektor transportu. W 
sektorze kolei odnotowano 
bezprecedensowy spadek liczby 
pasażerów.  Pomimo ograniczeń 
operacyjnych i finansowych sektor ten 
utrzymał kluczowe połączenia zarówno w 
odniesieniu do przewozu osób, jak i 
transportu podstawowych i 
niebezpiecznych towarów. Było to możliwe 
głównie dzięki pracownikom, którzy 
kontynuowali pracę w trudnych, 
niebezpiecznych i niepewnych 
warunkach, aby zapewnić transport 
środków medycznych i podstawowych 
towarów na terenie całej Europy.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Łącząc główne unijne szlaki 
transportowe z peryferyjnymi regionami 
i terytoriami, sektor kolei przyczynia się do 
zapewnienia społecznej, gospodarczej 
i terytorialnej spójności.

(6) Łącząc główne unijne szlaki 
transportowe z peryferyjnymi, górskimi i 
trudno dostępnymi regionami i terytoriami, 
w tym na poziomie regionalnym i 
lokalnym, a także ustanawiając i 
przywracając brakujące transgraniczne 
połączenia kolejowe1a oraz dokonując 
postępów w elektryfikacji1b, sektor kolei 
przyczynia się do zapewnienia społecznej, 
gospodarczej i terytorialnej spójności. 
Ponadto obszary oddalone i wiejskie mają 
często mniej liczne i słabiej rozwinięte 
sieci, które gwarantują świadczenie 
podstawowych usług dla ludności. 
Regiony przygraniczne w całej Unii 
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zajmują 40 % jej terytorium i obejmują 
jedną trzecią jej populacji1c, ale często ich 
sytuacja jest podwójnie trudna, ponieważ 
są to obszary wiejskie i są one położone na 
peryferiach sieci krajowych. Wciąż jednak 
brakuje szeregu połączeń 
transgranicznych, co utrudnia osiągnięcie 
pełnej wydajności transeuropejskiej sieci 
transportowej. Inwestycje w 
infrastrukturę kolejową powinny 
dodatkowo koncentrować się na 
połączeniach, które przyczyniają się do 
osiągnięcia celów Unii w zakresie 
przesunięcia międzygałęziowego, na 
przykład na obszarach portowych lub na 
obszarach portów lotniczych, gdzie 
ładunki mogą być przewożone w głąb 
kraju koleją zamiast   transportem 
drogowym, jeśli dostępna jest odpowiednia 
infrastruktura kolejowa. Wzmocnienie 
interoperacyjności i promowanie 
komplementarnego podejścia wśród 
wszystkich sektorów transportu jest 
podstawowym celem, który należy 
osiągnąć, aby poprawić działalność 
gospodarczą w regionach, stworzyć nowe 
miejsca pracy i przyczynić się do wyjścia z 
obecnego kryzysu zdrowotnego i 
gospodarczego.
________________
1a Sprawozdanie DG ds. Polityki 
Regionalnej i Miejskiej „Quantification of 
the effects of legal and administrative 
border obstacles in land border regions” 
[„Kwantyfikacja wpływu związanych z 
granicami barier o charakterze prawnym i 
administracyjnym w regionach 
przygranicznych położonych przy 
granicach lądowych”] (Źródło: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sourc
es/docoffic/2014/boosting_growth/quantif
_effect_borders_obstacles.pdf
1b Sprawozdanie DG ds. Polityki 
Regionalnej i Miejskiej „Quantification of 
the effects of legal and administrative 
border obstacles in land border regions” 
[„Kwantyfikacja wpływu związanych z 
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granicami barier o charakterze prawnym i 
administracyjnym w regionach 
przygranicznych położonych przy 
granicach lądowych”] (Źródło: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sourc
es/docoffic/2014/boosting_growth/quantif
_effect_borders_obstacles.pdf
1c Sprawozdanie DG ds. Polityki 
Regionalnej i Miejskiej „Quantification of 
the effects of legal and administrative 
border obstacles in land border regions” 
[„Kwantyfikacja wpływu związanych z 
granicami barier o charakterze prawnym i 
administracyjnym w regionach 
przygranicznych położonych przy 
granicach lądowych”] (Źródło: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sourc
es/docoffic/2014/boosting_growth/quantif
_effect_borders_obstacles.pdf

Poprawka 4

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Podczas gdy od 2007 r. udział 
kolejowych przewozów pasażerskich 
w unijnym transporcie lądowym wzrósł 
jedynie nieznacznie, udział kolejowego 
transportu towarów zmniejszył się. Na 
drodze do osiągnięcia jednolitego 
europejskiego obszaru kolejowego wciąż 
stoi wiele przeszkód, w tym konieczność 
ograniczenia do minimum hałasu. 
Wyeliminowanie tych przeszkód przy 
jednoczesnym ograniczeniu kosztów 
i przyspieszeniu tempa innowacji umożliwi 
wykorzystanie pełnego potencjału kolei. 
Należy zatem w dalszym ciągu wspierać 
kolej, by mogła ona stać się bardziej 
atrakcyjna zarówno dla podróżujących, jak 
i dla przedsiębiorstw.

(7) Podczas gdy od 2007 r. udział 
kolejowych przewozów pasażerskich 
w unijnym transporcie lądowym wzrósł 
jedynie nieznacznie, udział kolejowego 
transportu towarów zmniejszył się. Na 
drodze do osiągnięcia jednolitego 
europejskiego obszaru kolejowego wciąż 
stoi wiele przeszkód, w tym konieczność 
otwarcia sektora na konkurencję, 
promowania innowacji, 
interoperacyjności i cyfryzacji, 
ukończenia sieci TEN-t i korytarzy 
towarowych, przyspieszenia wdrażania 
nowoczesnych europejskich systemów 
zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS) 
tak dla elementów wyposażenia 
pokładowego, jak i wyposażenia torowego, 
internalizacji kosztów zewnętrznych, 
ograniczenia do minimum hałasu oraz 
wspierania lepszej integracji między 
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systemami logistycznymi a jakością życia 
obywateli. Funkcjonowanie kolei jest 
często paraliżowane przez przestarzałe 
praktyki biznesowe i operacyjne oraz przez 
zbyt dużą ilość starzejącej się 
infrastruktury i taboru. Wyeliminowanie 
tych przeszkód przy jednoczesnym 
ograniczeniu kosztów i przyspieszeniu 
tempa innowacji umożliwi wykorzystanie 
pełnego potencjału kolei, przy 
jednoczesnym zapewnieniu 
funkcjonowania rynku wewnętrznego, 
zwiększeniu ruchu i utrzymaniu lub 
poprawie wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa. Należy zatem w dalszym 
ciągu wspierać sektor kolei, by mógł on 
stać się bardziej atrakcyjny zarówno dla 
podróżujących, pracowników, jak i dla 
przedsiębiorstw.  Aby tak się stało, musi 
on posiadać odpowiednią infrastrukturę i 
korzystać z solidnych unijnych 
instrumentów finansowania. Należy 
podkreślić rolę Agencji Kolejowej Unii 
Europejskiej (ERA) w przezwyciężaniu 
barier technicznych na jednolitym 
europejskim obszarze kolejowym.

Poprawka5

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W celu promowania transportu 
kolejowego zgodnie z celami określonymi 
w komunikacie Komisji w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu, w tym 
w odniesieniu do zrównoważonej 
i inteligentnej mobilności, należy ogłosić 
rok 2021 Europejskim Rokiem Kolei. Rok 
2021 będzie ważnym rokiem dla unijnej 
polityki kolejowej; będzie to pierwszy 
pełny rok, w którym w całej Unii zostaną 
wdrożone przepisy uzgodnione w ramach 
czwartego pakietu kolejowego, mianowicie 
przepisy dotyczące otwarcia rynku 
krajowych kolejowych przewozów 
pasażerskich i ograniczenia kosztów 

(8) W celu promowania transportu 
kolejowego zgodnie z celami określonymi 
w komunikacie Komisji w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu, w tym 
w odniesieniu do zrównoważonej 
i inteligentnej mobilności, należy ogłosić 
rok 2021 Europejskim Rokiem Kolei. Rok 
2021 będzie ważnym rokiem dla unijnej 
polityki kolejowej; będzie to pierwszy 
pełny rok, w którym w całej Unii zostaną 
wdrożone przepisy uzgodnione w ramach 
czwartego pakietu kolejowego, mianowicie 
przepisy dotyczące otwarcia rynku 
krajowych kolejowych przewozów 
pasażerskich i ograniczenia kosztów 
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i obciążeń administracyjnych 
przedsiębiorstw kolejowych działających 
w całej Unii. W wielu państwach 
członkowskich rośnie zainteresowanie 
społeczeństwa koleją, w tym pociągami 
nocnymi, co obrazuje także popularność 
inicjatywy #DiscoverEU, Ponadto 
międzynarodowy festiwal sztuki 
„Europalia” w 2021 r. będzie poświęcony 
wpływowi kolei na sztukę oraz roli kolei 
jako potężnego promotora przemiany 
społecznej, gospodarczej i przemysłowej.

i obciążeń administracyjnych 
przedsiębiorstw kolejowych działających 
w całej Unii. Należy również zwrócić 
szczególną uwagę na prawidłowe 
wdrażanie czwartego pakietu kolejowego i 
nową rolę ERA. Europejski Rok Kolei 
powinien stanowić punkt wyjścia dla 
bardziej ogólnej strategii dotyczącej kolei, 
która ma na celu ukończenie jednolitego 
europejskiego obszaru kolejowego. 
W wielu państwach członkowskich rośnie 
zainteresowanie społeczeństwa koleją, 
w tym pociągami nocnymi, co obrazuje 
także popularność inicjatywy 
#DiscoverEU. Kolej powinna odgrywać 
kluczową rolę w zapewnianiu 
nieprzerwanych rozwiązań obejmujących 
trasę podróży „od drzwi do drzwi” w 
połączeniu z innymi rodzajami transportu, 
w tym z aktywnym przemieszczaniem się. 
Ponadto międzynarodowy festiwal sztuki 
„Europalia” w 2021 r. będzie poświęcony 
wpływowi kolei na sztukę oraz roli kolei 
jako potężnego promotora przemiany 
społecznej, gospodarczej, przemysłowej i 
ekologicznej.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Zdecydowana większość 
przewozów towarowych rozpoczyna się lub 
kończy w miastach i na przedmieściach. 
Mieszka tam 70 % ludności, a na tych 
obszarach powstaje 85 % PKB Unii. 
Podobnie osoby dojeżdżające do pracy 
stanowią 80–90 % wszystkich pasażerów. 
Oznacza to, że aglomeracje miejskie w 
znacznym stopniu przyczyniają się do 
ogólnej wydajności pasażerskiego 
transportu kolejowego. Dlatego należy 
zmodernizować i przywrócić do użytku 
niedostatecznie wykorzystywane linie 
podmiejskie i regionalne, aby wspierać 
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inteligentną mobilność miejską o niskim 
wpływie na środowisko i lepszej spójności 
społecznej i gospodarczej. Na inwestycje w 
infrastrukturę kolejową potrzebne są 
znaczne środki finansowe i wyższe stopy 
współfinansowania, co ma zasadnicze 
znaczenie dla konkurencyjności kolei 
wobec innych środków transportu. 
Inwestycje w infrastrukturę kolejową są 
czynnikiem determinującym 
konkurencyjność kolei wobec innych 
środków transportu. Mimo że 80 % 
finansowania pochodzącego z 
instrumentu „Łącząc Europę” przeznacza 
się na kolej, państwa członkowskie mają 
obowiązek prowadzenia ambitnej polityki 
inwestycyjnej wspierającej przesunięcie 
międzygałęziowe.  Inwestycje te powinny 
opierać się na wskaźniku jakości połączeń 
kolejowych w celu zmaksymalizowania 
skuteczności jednolitego europejskiego 
obszaru kolejowego. Nie można 
umniejszać roli zmotywowanego 
personelu, gwarantującego sprawne 
działanie. Sektor kolejowy ma jednak 
problemy z przyciągnięciem nowych 
pracowników. Aby osiągnąć pełny 
potencjał, musi on zdywersyfikować swoją 
kadrę pracowniczą, a w szczególności 
przyciągnąć kobiety i młodych 
pracowników. Perspektywę tę należy 
promować na wszystkich szczeblach 
instytucjonalnych.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 8 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8b) Zwiększenie atrakcyjności kolei 
wymaga, aby usługi były skoncentrowane 
na użytkowniku, zorganizowane i 
zaprojektowane w taki sposób, aby 
zapewnić dobrą wartość przy stałej 
niezawodności i doskonałej jakości usług. 
Usługi te powinny być wyceniane w 
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sposób konkurencyjny, odzwierciedlający 
efektywne gospodarowanie zasobami.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) promowanie kolei jako 
zrównoważonego, innowacyjnego 
i bezpiecznego rodzaju transportu, 
w szczególności przez podkreślanie roli 
kolei jako przełomowego czynnika, który 
pomoże w osiągnięciu przez Unię 
neutralności klimatycznej do 2050 r. oraz 
przez docieranie do szerszego kręgu 
odbiorców, zwłaszcza do młodzieży;

a) promowanie kolei jako podstawy 
zrównoważonego, innowacyjnego, 
intermodalnego, bezpiecznego i 
przystępnego cenowo transportu oraz jako 
wydajnej sieci logistycznej, zdolnej do 
zagwarantowania podstawowych usług, 
nawet podczas nieoczekiwanych kryzysów;

Poprawka 9

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) promowanie roli kolei w 
osiągnięciu przez Unię neutralności 
klimatycznej w jak najkrótszym terminie i 
najpóźniej do 2050 r., w tym przez 
docieranie do szerszego kręgu odbiorców, 
zwłaszcza do osób z 
niepełnosprawnościami i osób o 
ograniczonej możliwości poruszania się 
oraz młodzieży;

Poprawka 10

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a b (nowa) i litera a c (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) wzmacnianie kolei, w tym poprzez 
poprawę współpracy transgranicznej 
między zarządcami infrastruktury w celu 
ułatwienia lepszych transgranicznych 
połączeń kolejowych, w tym 
transgranicznych pociągów czarterowych; 
ac) opracowanie i ogłoszenie polityki 
„przesunięcia międzygałęziowego w 
turystyce” jako sieci, która może połączyć 
obszary wiejskie oraz pobudzić i stworzyć 
świadomość społeczną w zakresie 
europejskiej zrównoważonej turystyki;

Poprawka 11

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) podkreślanie europejskiego, 
transgranicznego wymiaru kolei, która 
łączy obywateli, umożliwia im poznawanie 
Unii w całej jej różnorodności, wspiera 
spójność i przyczynia się do integracji 
rynku wewnętrznego Unii;

b) podkreślanie europejskiego, 
transgranicznego wymiaru kolei, która 
łączy obywateli, umożliwia im poznawanie 
Unii w całej jej różnorodności, wspiera 
spójność społeczno-gospodarczą i 
terytorialną i przyczynia się do integracji 
rynku wewnętrznego Unii, wspierając 
jednocześnie ukończenie TEN-T, 
likwidując wąskie gardła głównie w 
obszarach transgranicznych, a tym samym 
zwiększając interoperacyjność transportu 
poprzez oferowanie kompleksowych 
rozwiązań dla osób i towarów; 
podkreślanie zatem potrzeby 
przekształcenia unijnej mozaiki krajowych 
sieci kolejowych w prawdziwie europejską 
sieć, zwłaszcza poprzez wspieranie 
regionalnych transgranicznych połączeń 
kolejowych w całej UE;
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Poprawka 12

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zwiększanie wkładu kolei w rozwój 
gospodarki, przemysłu i społeczeństwa 
Unii, obejmującego w szczególności 
aspekty związane z rozwojem 
regionalnym, konkurencyjnością 
przemysłową, zrównoważoną turystyką, 
innowacjami, zatrudnieniem, 
kształceniem, młodzieżą i kulturą oraz 
poprawą dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami;

c) zwiększanie wkładu kolei w rozwój 
gospodarki, przemysłu, handlu i 
społeczeństwa Unii, obejmującego w 
szczególności aspekty związane z 
rozwojem regionalnym i lokalnym, 
zrównoważoną turystyką, atrakcyjną 
karierą zawodową, kształceniem, 
młodzieżą i kulturą oraz poprawą 
dostępności dla osób starszych i osób z 
niepełnosprawnościami oraz osób o 
ograniczonej możliwości poruszania się;

Poprawka 13

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – litera 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) stanowcze wspieranie badań i 
innowacji w dziedzinie kolei, w 
szczególności za pośrednictwem 
Shift2Rail i jego następców, zwłaszcza w 
celu zwiększenia przepustowości 
europejskiej sieci kolejowej, osiągnięcia 
wyższej jakości usług kolejowych i 
dekarbonizacji; 

Poprawka 14

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit 1 – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) podkreślanie pozycji Unii jako 
klastra globalnej konkurencyjności 
przemysłowej charakteryzującego się 
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wiodącymi inicjatywami w dziedzinie 
innowacji i wywozu;

Poprawka 15

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit 1 – litera c c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cc) ułatwianie dzielenia się danymi z 
nowymi uczestnikami rynku oraz 
zewnętrznymi dostawcami.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) wzmacnianie transportu 
kolejowego w aglomeracjach i na 
przedmieściach, aby promować 
oszczędność przestrzeni oraz przyjazny dla 
klimatu i ludzi transport od drzwi do 
drzwi, w tym poprzez łatwo zrozumiały i 
konsekwentnie egzekwowany system praw 
pasażerów w celu poprawy jakości usług 
oraz wspierania integracji społecznej i 
gospodarczej; 

Poprawka 17

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera d b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) mobilizowanie roli, jaką odgrywa 
kolej w europejskiej świadomości 
zbiorowej, w szczególności w aspekcie 
kulturowym i historycznym, 
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przypominając o roli kolei w budowaniu 
europejskiego dobrobytu i w rewolucjach 
przemysłowych w zakresie nowoczesnych 
technologii w XXI wieku; podkreślanie 
również, że pociągi, dworce kolejowe i 
infrastruktura kolejowa, jako część 
europejskiego dziedzictwa kulturowego, 
zasługują na promowanie i docenienie we 
współpracy z muzeami lub innymi 
miejscami i wydarzeniami kulturalnymi;

Poprawka 18

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit 1 – litera d c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

dc) propagowanie istniejącej unijnej 
sieć pociągów nocnych i zachęcanie do 
realizacji inicjatyw, w ramach których 
transgraniczne pociągi nocne 
wykorzystuje się do promowania 
identyfikacji wizualnej Unii;

Poprawka 19

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit 1 – litera d d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

dd) promowanie atrakcyjności 
zawodów związanych z koleją, w tym 
poprzez wspieranie uczciwych warunków 
pracy i ochrony pracowników przed 
nadużyciami.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) inicjatywy i imprezy służące 
promowaniu debaty, zwiększaniu 
świadomości i ułatwianiu zaangażowania 
obywateli, przedsiębiorstw i organów 
publicznych w celu przyciągnięcia 
większej liczby osób i towarów do kolei 
jako środka w walce ze zmianą klimatu za 
pośrednictwem wielu kanałów i narzędzi, 
w tym imprezy w państwach 
członkowskich;

a) inicjatywy i imprezy służące 
promowaniu debaty, budowaniu 
pozytywnego wizerunku, zwiększaniu 
świadomości i ułatwianiu zaangażowania 
obywateli, przedsiębiorstw i organów 
publicznych w celu przywrócenia zaufania 
do kolei oraz przyciągnięcia większej 
liczby osób i towarów do kolei jako środka 
w walce ze zmianą klimatu za 
pośrednictwem wielu kanałów i narzędzi, 
w tym imprez w państwach członkowskich 
na szczeblu krajowym, regionalnym i 
lokalnym, przy jednoczesnym 
podkreśleniu bezpieczeństwa i komfortu 
podróżowania koleją jako intermodalnym 
środkiem transportu;

Poprawka 21

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) inicjatywy podkreślające, że kolej 
odgrywa integralną rolę w transporcie „od 
drzwi do drzwi”, przy czym nacisk należy 
położyć na potrzebę integracji 
intermodalnej i wzajemnych połączeniach 
z innymi rodzajami transportu, w tym z 
regionami peryferyjnymi i wyspami;

Poprawka 22

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) inicjatywy w państwach 
członkowskich mające na celu zachęcanie 
zarówno w sektorze publicznym, jak i 
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prywatnym, do podróży służbowych i 
dojeżdżania do pracy koleją;

Poprawka 23

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ac) inicjatywy na rzecz wspierania 
innowacji technologicznych w celu 
rozwoju sprzedaży biletów przesiadkowych 
i cyfrowych biletów multimodalnych;

Poprawka 24

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ad) inicjatywy na rzecz promowania 
inwestycji w terminale i tabor kolejowy 
jako zoptymalizowanej opcji przesunięcia 
międzygałęziowego, które przyczyni się do 
dekarbonizacji transportu towarowego i 
rozwoju inteligentnej mobilności zgodnej 
z zasadami zrównoważonego rozwoju;

Poprawka 25

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a e (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ae) inicjatywy mające na celu 
zasygnalizowanie uniwersalnego wymiaru 
kolei w zakresie usług, gwarantujące 
zarówno dostępność terytorialną, jak i 
inne aspekty dostępności (czas 
oczekiwania, gęstość punktów dostępu, 
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dostępność dla pasażerów o ograniczonej 
sprawności ruchowej i osób starszych 
itp.);

Poprawka 26

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a f (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

af) Komisja bada możliwość 
stworzenia wskaźnika jakości połączeń 
kolejowych, którego celem byłoby 
skategoryzowanie spójności, jakości i 
różnorodności oferty, jak również 
dostępności, a także intermodalnych opcji 
pomiaru integracji sieci. Celem tego 
wskaźnika jest określenie obszarów, w 
których inwestycje w sektorze kolejowym 
są szczególnie konieczne.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) kampanie informacyjne, wystawy, 
działania motywacyjne, edukacja oraz 
kampanie na rzecz podnoszenia 
świadomości mające na celu zachęcenie do 
zmiany zachowań pasażerów, 
konsumentów i przedsiębiorstw oraz 
stymulowanie aktywnego wkładu ogółu 
społeczeństwa w osiągnięcie celu, jakim 
jest bardziej zrównoważony transport;

b) kampanie informacyjne, wystawy, 
działania motywacyjne, edukacja oraz 
kampanie na rzecz podnoszenia 
świadomości, a także pociągi 
demonstracyjne i informacyjne mające na 
celu zachęcenie do zmiany zachowań 
pasażerów, konsumentów i przedsiębiorstw 
oraz stymulowanie aktywnego wkładu 
ogółu społeczeństwa w osiągnięcie celu, 
jakim jest bardziej zrównoważony 
transport;
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Poprawka 28

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) gromadzenie doświadczeń i 
najlepszych praktyk w celu stworzenia 
równych warunków działania w ramach 
poszczególnych rodzajów transportu, a 
ostatecznie w celu zmniejszenia kosztów 
dla społeczeństwa,

Poprawka 29

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera e b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

eb) wspieranie rozbudowy 
infrastruktury regionalnej, w 
szczególności poprzez promowanie 
transportu towarowego z dala od 
głównych korytarzy;

Poprawka 30

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera e c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ec) inicjatywy mające na celu 
określenie możliwości optymalizacji sieci i 
lepszej cyfryzacji, zwłaszcza w zakresie 
dostarczania informacji w czasie 
rzeczywistym na temat kosztów przejazdu i 
rozkładów jazdy, aby pasażerowie 
podróżujący koleją mieli możliwość 
porównania niezależnych dostawców 
zewnętrznych oraz uzyskania informacji 
na ich temat;
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Poprawka 31

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera e d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ed) działania mające na celu lepsze 
rozpowszechnianie informacji na temat 
egzekwowania praw pasażerów, w tym 
inicjatywy mające na celu poprawę 
jakości informacji dostępnych dla 
pasażerów oraz egzekwowanie 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 80/2009 z 
dnia 14 stycznia 2009 r., aby zapewnić 
porównywalne dane na temat wszystkich 
rodzajów transportu;

Poprawka 32

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera e e (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ee) inicjatywy mające na celu 
promowanie przesunięcia 
międzygałęziowego w turystyce, przy 
wspólnym wsparciu ze strony sektora 
kolejowego, europejskiego sektora kultury 
oraz krajowych i europejskich 
przedstawicieli turystyki, jako sieci, która 
może połączyć obszary wiejskie oraz 
pobudzić i stworzyć świadomość społeczną 
w zakresie europejskiej zrównoważonej 
turystyki;

Poprawka 33

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera e f (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ef) podjęcie działań, ustanowienie 
partnerstw i organizacja wydarzeń 
określonych w załączniku dotyczącym 
wydarzeń i partnerstw.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera e g (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

eg) inicjatywy mające na celu 
zapewnienie, że fundusze UE przyznane 
na działania na rzecz odbudowy w 
odpowiedzi na pandemię COVID-19 są 
wykorzystywane do masowej rozbudowy i 
poprawy europejskiej infrastruktury 
kolejowej oraz że państwa członkowskie w 
pełni wdrożą europejski system 
zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS) 
zarówno w odniesieniu do taboru 
kolejowego, jak i infrastruktury, 
zintensyfikują ochronę przed hałasem i 
wzmocnią linie zasilające w celu poprawy 
mobilności od drzwi do drzwi.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Za organizację uczestnictwa 
w europejskim roku na poziomie krajowym 
odpowiadają państwa członkowskie. 
W tym celu państwa członkowskie 
wyznaczają koordynatorów krajowych. 
Koordynatorzy krajowi zapewniają 
koordynację odpowiednich działań na 
poziomie krajowym.

Za organizację uczestnictwa 
w europejskim roku na poziomie krajowym 
odpowiadają państwa członkowskie. W 
tym celu państwa członkowskie 
wyznaczają koordynatora krajowego i 
zapewniają odpowiednie zasoby finansowe 
i ludzkie na realizację jego zadań. 
Koordynatorzy krajowi zapewniają 
koordynację odpowiednich działań na 
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poziomie krajowym i pełnią rolę 
łączników na potrzeby koordynacji na 
poziomie unijnym. Wyboru 
koordynatorów krajowych dokonuje się 
na podstawie ich udokumentowanego 
zaangażowania w rozwój kolei w Europie.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie, uwzględniając 
swoją strukturę polityczną i podział 
kompetencji, wyznaczają odpowiednich 
koordynatorów.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja zwołuje regularne spotkania 
zainteresowanych stron i przedstawicieli 
organizacji lub podmiotów działających 
w dziedzinie transportu kolejowego, w tym 
funkcjonujących ponadnarodowych sieci 
i właściwych organizacji pozarządowych, 
a także organizacji i społeczności 
skupiających młodzież, w celu uzyskania 
wsparcia przy realizacji europejskiego roku 
na poziomie Unii.

Komisja zwołuje regularne spotkania 
wszystkich zainteresowanych stron i 
przedstawicieli organizacji lub podmiotów 
działających w dziedzinie transportu 
kolejowego, w tym funkcjonujących 
ponadnarodowych sieci, właściwych 
organizacji pozarządowych, uniwersytetów 
i ośrodków technologicznych, a także 
przedstawicieli organizacji młodzieżowych, 
organizacji reprezentujących osoby z 
niepełnosprawnościami i o ograniczonej 
możliwości poruszania się oraz 
społeczności, w celu uzyskania wsparcia 
przy realizacji europejskiego roku na 
poziomie Unii. Komisja wykorzystuje te 
same spotkania do promowania 
ogólnoeuropejskiej debaty na temat 
polityki kolejowej, przeszkód, potencjału w 
zakresie dekarbonizacji oraz 
zrównoważonej pod względem społecznym 
i środowiskowym polityki mobilności w 
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celu oparcia przyszłych koncepcji 
legislacyjnych na tym wkładzie.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6a
Budżet

Pula środków finansowych na wykonanie 
niniejszej decyzji w okresie od dnia 1 
stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2022 
r. wynosi 16 mln EUR. Roczne środki 
zatwierdzane są przez Parlament 
Europejski i Radę w granicach 
wieloletnich ram finansowych.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik
Wydarzenia i partnerstwa
Partnerstwa stanowią wsparcie dla całej 
gamy działań mających na celu 
wprowadzenie w życie Europejskiego 
Roku Kolei poprzez wydarzenia 
skierowane do obywateli. W niniejszym 
załączniku sporządzono niewyczerpujący 
wykaz wydarzeń, które należy 
zorganizować podczas Europejskiego 
Roku Kolei i których wsparcie uzyskano w 
ramach różnych partnerstw – w zależności 
od ich zakresu.
Podczas Europejskiego Roku należy 
zorganizować następujące partnerstwa, 
wydarzenia lub działania, o ile pozwolą na 
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to okoliczności:
- partnerstwa z festiwalami kina w całej 
Europie w celu podkreślenia silnego 
zakorzenienia tematyki kolejnictwa w 
produkcjach filmowych; współpraca z 
europejskimi muzeami kolejnictwa oraz 
istniejącymi wydarzeniami kulturalnymi, 
takimi jak festiwale filmowe i wystawy 
sztuki;
- partnerstwo z Agencją Kolejową Unii 
Europejskiej mające na celu 
podkreślenie:
(i) wydajności tego sektora w Europie;
(ii) wiedzy fachowej uczestników tego 
sektora, w szczególności pracowników 
kolei;
(iii) zalet kolei pod względem 
bezpieczeństwa i ochrony środowiska; 
oraz
(iv) możliwości zatrudnienia 
skierowanych do licealistów, studentów i 
praktykantów;
- zachęcanie muzeów kolejnictwa do 
komunikowania przesłania Europejskiego 
Roku;
- mobilne pociągi wystawowe na 
terytorium Unii w celu informowania 
opinii publicznej o celach Europejskiego 
Roku i podkreślenie atrakcyjności jego 
licznych przesłań;
- udostępnienie biletów „Interrail” 
młodzieży, w szczególności w ramach 
programu Erasmus lub konkursów, w 
celu rozszerzenia zasięgu Europejskiego 
Roku;
- wykorzystanie potencjału dworców jako 
przestrzeni artystycznych, miejsc spotkań 
miejskich oraz węzłów gospodarczych, 
kulturalnych i obywatelskich.
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UZASADNIENIE

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji, w którym ogłasza się rok 2021 
„Europejskim Rokiem Kolei” i którego celem jest promowanie transportu kolejowego zgodnie 
z celami zrównoważonej i inteligentnej mobilności określonymi w komunikacie Komisji w 
sprawie Europejskiego Zielonego Ładu. 
Transport odpowiada za jedną czwartą unijnych emisji gazów cieplarnianych i wartość ta wciąż 
rośnie. Aby osiągnąć neutralność klimatyczną, konieczne będzie ograniczenie emisji 
w sektorze transportu o 90 % do 2050 r. Droga do zrównoważonego transportu wiedzie przez 
postawienie na pierwszym miejscu potrzeb użytkowników: Ponadto zgodnie z planem 
utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu należy przenieść 50 % udziału w 
rynku ruchu pasażerskiego na średnie odległości i między miastami z transportu drogowego na 
transport kolejowy, podczas gdy w sektorze przewozów towarowych do 2030 r. 30 % 
drogowego transportu towarów należy przenieść na inne środki transportu, np. kolej lub 
transport wodny, a ponad 50 % do 2050 r.

Jednym z kluczowych czynników sukcesu Europejskiego Zielonego Ładu jest skupienie uwagi 
i działań na kolei: podróż pociągiem powinna być tańsza, pociągi powinny być bardziej 
energooszczędne i powinny kursować z większą częstotliwością, a połączenia kolejowe należy 
usprawnić. Kolej, jako jeden z najbardziej ekologicznych i energooszczędnych rodzajów 
transportu, musi odegrać istotną rolę w przyspieszeniu tempa ograniczania emisji w sektorze 
transportu. Dzięki temu, że kolej jest w znacznym stopniu zelektryfikowana, zwiększa 
wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych i emituje znacznie mniej CO2 niż transport 
drogowy lub lotniczy na równoważnej trasie. Ponadto jest to jeden z najbezpieczniejszych 
rodzajów transportu i łączy ludzi i przedsiębiorstwa na terenie całej UE. Pomimo tych 
wyraźnych korzyści sytuacja kolei jest jednak znacznie mniej korzystna w porównaniu z 
innymi rodzajami transportu, a w szczególności z lotnictwem. Linie lotnicze są zwolnione z 
podatku od paliwa lotniczego i otrzymują znaczną ilość bezpłatnych uprawnień w ramach 
systemu handlu emisjami. Korzyści te często oznaczają, że nawet w przypadku krótkich 
dystansów kolej znajduje się w niekorzystnej sytuacji w porównaniu z lotnictwem, które oferuje 
bardziej konkurencyjne cenowo loty na krótkich dystansach pomimo znacznego oddziaływania 
na klimat.

Sprawozdawczyni nie tylko popiera wniosek w sprawie ogłoszenia roku 2021 „Europejskim 
Rokiem Kolei”, ale również zachęca Komisję Europejską do wyznaczenia bardziej ambitnych 
celów. Nasze społeczeństwo powinno odchodzić od korzystania z transportu drogowego i 
lotniczego na rzecz transportu kolejowego. Będzie to wymagało inwestycji w zdolność 
przepustową infrastruktury kolejowej zarówno w zakresie rozszerzenia sieci, jak i 
wprowadzenia cyfrowej technologii zarządzania ruchem takiej jak ERTMS. 
Nawet wówczas, gdy globalny kryzys zdrowotny spowodowany pandemią COVID-19 
doprowadził nasze państwa niemal do zastoju, kolej i systemy kolei miejskich nadal zapewniają 
przepływ towarów i utrzymują świadczenie podstawowych usług, również na rzecz pasażerów 
wykonujących „zawody o podstawowym znaczeniu”.

Sprawozdawczyni wzywa do usprawnienia transportu publicznego w celu osiągnięcia 
zrównoważonego planowania przestrzeni miejskiej na potrzeby bardziej „miękkich” rozwiązań 
w zakresie mobilności. Cel ten można osiągnąć za sprawą systemu skutecznego ustalania cen 
w transporcie i tanich biletów kolejowych, który ma przynieść poprawę schematów ruchu i 
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sprzyjać wybieraniu przez pasażerów i operatorów logistyki zrównoważonych rodzajów 
transportu.

Sprawozdawczyni pragnie stworzyć środowisko współpracy z przedsiębiorstwami kolejowymi 
w celu ostatecznego ustanowienia systemu biletów przesiadkowych w UE, w szczególności w 
zakresie podróży transgranicznych, dzięki któremu pasażerowie mogliby dochodzić swoich 
praw w przypadku utraty połączenia w wyniku opóźnienia na wcześniejszym odcinku trasy. 

Sprawozdawczyni zwraca również uwagę na znaczenie rewitalizacji pociągów nocnych i 
rozwoju połączeń regionalnych w całej UE. Będzie to wymagało inwestycji w tabor i 
infrastrukturę pociągów nocnych w celu ponownego uruchomienia tras tak, aby znowu 
stanowiły realną i tanią opcję dla osób podróżujących w Europie, jak miało to miejsce w 
przeszłości. W tym względzie sprawozdawczyni zachęca Komisję Europejską do 
maksymalizacji w europejskim roku działań promujących istniejącą unijną sieć pociągów 
nocnych oraz do realizacji inicjatyw, w ramach których kursujące transgraniczne pociągi nocne 
będą opatrzone elementami identyfikacji wizualnej UE.

Faktyczne „odrodzenie kolei” wymaga, aby finansowanie skoncentrowano w szczególności na 
przywróceniu brakujących regionalnych transgranicznych połączeń kolejowych, utrzymaniu i 
modernizacji istniejących linii, mostów i tuneli oraz na ponownym uruchomieniu 
nieużywanych linii, tam gdzie istnieje możliwość przeniesienia ruchu pasażerskiego i 
towarowego na transport kolejowy; finansowanie należy przeznaczyć na wsparcie badań 
naukowych i innowacji w zakresie ekologicznego transportu i powinno ono być ukierunkowane 
na zrównoważoną, intermodalną i inteligentną mobilność, przy czym kolej powinna stanowić 
podstawę każdej europejskiej strategii mobilności i warunek wstępny finansowania.

Sprawozdawczyni zdecydowanie uważa, że ogłoszenie roku 2021 Europejskim Rokiem Kolei 
sprawi, że kolei będzie bardziej widoczna i będzie promowana jako atrakcyjny i zrównoważony 
sposób poruszania się dla obywateli, przedsiębiorstw i organów administracji, dzięki 
projektom, debatom, wydarzeniom i wystawom, które będą miały miejsce w całej Europie. 

Kolej wnosi wkład w gospodarkę UE oraz stanowi źródło miejsc pracy i innych korzyści dla 
społeczności lokalnej, a także przyczynia się do integracji unijnego rynku wewnętrznego. W 
tym europejskim roku należy przedstawić kolej jako zrównoważony, nowoczesny i bezpieczny 
rodzaj transportu oraz należy prowadzić działania skierowane do ogółu społeczeństwa, 
promując spójność i włączenie społeczne, a w szczególności koncentrując się na młodzieży i 
osobach z niepełnosprawnościami. 
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OPINIA KOMISJI ROZWOJU REGIONALNEGO

dla Komisji Transportu i Turystyki

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
Europejskiego Roku Kolei (2021)
(COM(2020)0078 – C9-0076/2020 – 2020/0035(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Martina Michels

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W dniu 4 marca 2020 r. Komisja Europejska zaproponowała, by rok 2021 został ogłoszony 
Europejskim Rokiem Kolei w celu wspierania zrównoważonych, innowacyjnych i 
bezpiecznych środków transportu poprzez organizację wydarzeń, kampanii i inicjatyw na 
szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym.

W swoim komunikacie z dnia 11 grudnia 2019 r. Komisja Europejska przedstawiła 
Europejski Zielony Ład, którego celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. 
Ponieważ transport odpowiada za jedną czwartą emisji gazów cieplarnianych w UE, sektor 
kolejowy odegra kluczową rolę w realizacji tego celu.

W związku z powyższym Komisja analizuje strategię opartą na zrównoważonej i inteligentnej 
mobilności, w ramach której priorytetem jest dążenie do tego, by znaczną część, a mianowicie 
75 % transportu śródlądowego w Europie stanowiły transport kolejowy i wodny śródlądowy. 

Epidemia COVID-19 wpłynęła na całą UE, niosąc poważne skutki dla transportu i łączności 
w UE. Europejski Rok Kolei mógłby stanowić okazję do podjęcia konstruktywnej debaty na 
temat przyszłych wyzwań, przed którymi staną wszystkie rodzaje transportu, oraz na temat 
niezbędnych środków, które należy podjąć w celu ochrony zdrowia pracowników sektora 
transportu i pasażerów.

Sprawozdawczyni przyjmuje z zadowoleniem propozycję Komisji, by ogłosić rok 2021 
Europejskim Rokiem Kolei, a także jego cel, jakim jest zachęcanie do podejmowania przez 
Unię, państwa członkowskie, władze regionalne i lokalne oraz inne organizacje starań na 
rzecz zwiększania udziału kolejowego transportu pasażerskiego i towarowego oraz wspieranie 
tych starań.

Sprawozdawczyni uważa, że tworzenie i udoskonalanie zrównoważonych, przyjaznych 
środowisku i efektywnych energetycznie rodzajów transportu jest jednym z kluczowych 
elementów strategii UE na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu. W związku z powyższym 
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sprawozdawczyni podkreśla istotną rolę polityki spójności w poprawie wewnętrznych i 
transgranicznych sieci kolejowych w UE, w szczególności w regionach słabiej rozwiniętych.

Sprawozdawczyni uważa, że Europejski Rok Kolei jest doskonałą okazją do poszukiwania 
strategii mających na celu wzmocnienie polityki kolejowej UE, zwłaszcza na obszarach 
wiejskich i granicznych, w których nadal likwiduje się lokalne sieci kolejowe i stacje 
kolejowe. Szczególną uwagę należy poświęcić dostępności usług dla osób starszych i osób 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji oraz poprawie praw pasażerów, lepszemu 
systemowi rezerwacji i biletów, inwestycjom w infrastrukturę i usługi.

Zdaniem sprawozdawczyni transport kolejowy powinien stanowić rzeczywistą alternatywę 
dla zindywidualizowanych środków transportu oraz dla lotów na krótkich i średnich trasach. 
Transgraniczny wymiar kolei zbliża do siebie obywateli, umożliwia im odkrywanie 
różnorodności i bogactwa kulturowego Unii. Wymiar ten powinien także sprzyjać spójności 
społecznej, gospodarczej i terytorialnej, w szczególności w ramach celów polityki spójności 
na okres po 2020 r. na rzecz bardziej ekologicznej i lepiej połączonej Europy.

Sprawozdawczyni uważa, że Europejski Rok Kolei w 2021 r. mógłby również przyczynić się 
do szerzenia świadomości na temat potrzeby modernizacji kolei, w tym jej infrastruktury 
cyfrowej i usług cyfrowych we wszystkich państwach członkowskich. 

Sprawozdawczyni proponuje dalsze konkretne środki służące osiągnięciu celów 
Europejskiego Roku Kolei, m.in.: przywrócenie lokalnych, regionalnych i 
międzyregionalnych pasażerskich i towarowych połączeń kolejowych, przywrócenie 
europejskiej sieci pociągów nocnych, która dociera do wszystkich państw członkowskich i 
państw sąsiadujących, stworzenie jednolitego systemu rezerwacji biletów ważnego we 
wszystkich państwach członkowskich i dla wszystkich przedsiębiorstw kolejowych 
działających w Unii.

POPRAWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Transportu i Turystyki, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W swoim komunikacie z dnia 11 
grudnia 2019 r.15 Komisja przedstawiła 
Europejski Zielony Ład dla Unii 
Europejskiej i jej obywateli. Europejski 

(1) W swoim komunikacie z dnia 11 
grudnia 2019 r.15 Komisja przedstawiła 
Europejski Zielony Ład dla Unii 
Europejskiej i jej obywateli. Europejski 
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Zielony Ład to nowa strategia na rzecz 
wzrostu, której celem jest przekształcenie 
Unii w sprawiedliwe i prosperujące 
społeczeństwo żyjące w nowoczesnej, 
zasobooszczędnej i konkurencyjnej 
gospodarce, która w 2050 r. osiągnie 
zerowy poziom emisji gazów 
cieplarnianych netto i w ramach której 
wzrost gospodarczy będzie oddzielony od 
wykorzystania zasobów naturalnych.

Zielony Ład jest nie tylko udoskonaloną 
polityką w dziedzinie klimatu, lecz także 
nową zintegrowaną strategią wzrostu 
sprzyjającego włączeniu społecznemu o 
ambitnych celach środowiskowych, 
służącą transformacji gospodarki i 
społeczeństwa Unii, aby skierować je na 
drogę zrównoważoną pod względem 
ekologicznym, chroniąc prawa socjalne i 
poprawiając życie wszystkich obywateli 
Unii. Strategia ta ponadto ma na celu 
przekształcenie Unii w sprawiedliwe 
i prosperujące społeczeństwo żyjące 
w nowoczesnej, socjalnej, 
zasobooszczędnej i konkurencyjnej 
gospodarce, której priorytetem jest 
tworzenie miejsc pracy i możliwości, która 
w 2050 r. osiągnie zerowy poziom 
unijnych emisji gazów cieplarnianych 
netto i w ramach której zrównoważony 
rozwój gospodarczy będzie oddzielony od 
wykorzystania zasobów naturalnych. W 
Europejskim Zielonym Ładzie uznano 
potrzebę skutecznej i stopniowej reakcji w 
celu przeciwdziałania bezpośredniemu 
zagrożeniu zmianą klimatu i skutkom 
podjętych środków.

__________________ __________________
15 Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 
11 grudnia 2019 r. „Europejski Zielony 
Ład” (COM(2019) 640 final).

15 Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 
11 grudnia 2019 r. „Europejski Zielony 
Ład” (COM(2019) 640 final).

Poprawka 2

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Z uwagi na zmiany, które zaszły w 
europejskim społeczeństwie w wyniku 
pandemii COVID-19, oraz jej skutki 
sanitarne i gospodarcze, w tym możliwy 
wpływ na rynek wewnętrzny, jeśli chodzi o 
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swobodny przepływ towarów i usług, 
należy skupić się na poprawie linii 
komunikacyjnych, które zostały 
przerwane podczas pandemii, oraz na 
możliwych następstwach.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W swoich konkluzjach z dnia 12 
grudnia 2019 r.16 Rada Europejska 
zatwierdziła cel, jakim jest osiągnięcie 
neutralności klimatycznej przez Unię 
Europejską do 2050 r.

(2) W swoich konkluzjach z dnia 12 
grudnia 2019 r.16 Rada Europejska 
zatwierdziła cel, jakim jest osiągnięcie 
neutralności klimatycznej przez Unię 
Europejską do 2050 r., zgodnie z celami 
porozumienia paryskiego.

__________________ __________________
16 Konkluzje Rady Europejskiej z dnia 12 
grudnia 2019 r.

16 Konkluzje Rady Europejskiej z dnia 12 
grudnia 2019 r.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W swojej rezolucji z dnia 15 
stycznia 2020 r.17 Parlament Europejski 
z zadowoleniem przyjął komunikat 
Komisji w sprawie Europejskiego 
Zielonego Ładu i wezwał do niezbędnej 
transformacji społeczeństwa 
w społeczeństwo neutralne dla klimatu 
najpóźniej do 2050 r.

(3) W swojej rezolucji z dnia 15 
stycznia 2020 r.17 Parlament Europejski z 
zadowoleniem przyjął komunikat Komisji 
w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu, 
w którym podkreśla się pilną potrzebę 
podjęcia ambitnych działań w celu 
przeciwdziałania zmianie klimatu i 
wyzwaniom środowiskowym, aby 
ograniczyć globalne ocieplenie do 
poziomu poniżej 1,5°C, i wzywa się do 
niezbędnej transformacji społeczeństwa w 
społeczeństwo neutralne dla klimatu 
najpóźniej do 2050 r., a także nawołuje do 
zwiększenia ambicji UE w zakresie 
redukcji emisji gazów cieplarnianych do 
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2030 r.

__________________ __________________
17 Rezolucja Parlamentu Europejskiego 
z 15 stycznia 2020 r. w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu 
(2019/2956(RSP)).

17 Rezolucja Parlamentu Europejskiego 
z 15 stycznia 2020 r. w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu 
(2019/2956(RSP)).

Poprawka 5

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Zgodnie z celami określonymi 
w komunikacie Komisji w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu istnieje 
potrzeba transformacji unijnej gospodarki 
i przemyślenia polityk, w szczególności 
w dziedzinie transportu i mobilności, co 
oznacza przyspieszenie przejścia na 
zrównoważoną i inteligentną mobilność. 
Transport odpowiada za jedną czwartą 
emisji gazów cieplarnianych w Unii, 
a wartość ta wciąż rośnie. Aby osiągnąć 
neutralność klimatyczną, konieczne będzie 
ograniczenie emisji w sektorze transportu 
o 90 % do 2050 r. Droga do 
zrównoważonego transportu wiedzie przez 
postawienie na pierwszym miejscu potrzeb 
użytkowników: trzeba zaoferować im 
tańsze, bardziej dostępne, zdrowsze 
i czystsze opcje od tych, z których obecnie 
najczęściej korzystają. Europejski Zielony 
Ład oznacza przyspieszenie przejścia na 
zrównoważoną i inteligentną mobilność 
w celu sprostania tym wyzwaniom. 
W szczególności należy znacznie 
zwiększyć rolę kolei i śródlądowych dróg 
wodnych w śródlądowym transporcie 
towarów, którego 75 % stanowi dziś 
transport drogowy.

(4) Zgodnie z celami określonymi 
w komunikacie Komisji w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu istnieje 
potrzeba transformacji unijnej gospodarki i 
przemysłu oraz przemyślenia polityk i 
inwestycji w infrastrukturę, 
w szczególności w dziedzinie transportu 
i mobilności. Taka transformacja oznacza 
przyspieszenie przejścia na zrównoważoną, 
bezemisyjną, intermodalną i inteligentną 
mobilność, przy czym kolej byłaby 
podstawą wszelkiej strategii mobilności 
lub strategii transportowej. Transport 
odpowiada za jedną czwartą emisji gazów 
cieplarnianych w Unii, a wartość ta wciąż 
rośnie. Aby jak najszybciej osiągnąć 
neutralność klimatyczną, konieczne będzie 
ogólnounijne ograniczenie emisji w 
sektorze transportu o 90 % najpóźniej do 
2050 r. Droga do zrównoważonego 
transportu wiedzie przez postawienie na 
pierwszym miejscu potrzeb użytkowników: 
trzeba zaoferować im możliwości i 
alternatywy tańsze, uniwersalne, bardziej 
dostępne, zdrowsze i czystsze od tych, z 
których obecnie najczęściej korzystają i 
wspierać tych, którzy już korzystają ze 
zrównoważonych środków transportu, w 
tym poruszają się na rowerze lub pieszo. 
Europejski Zielony Ład oznacza 
przyspieszenie przejścia na zrównoważoną, 
intermodalną i inteligentną mobilność w 
celu sprostania tym wyzwaniom. W 



PE652.338v02-00 34/79 RR\1215801PL.docx

PL

szczególności należy znacznie zwiększyć 
rolę kolei i śródlądowych dróg wodnych, 
bez wywierania nacisku na dalsze 
kanalizowanie lub pogłębianie rzek, w 
śródlądowym transporcie towarów, którego 
75 % stanowi dziś transport drogowy.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Kolej ma istotną rolę do odegrania 
jako przełomowy czynnik, który umożliwi 
osiągnięcie neutralności klimatycznej 
do 2050 r. Kolej jest jednym z najbardziej 
ekologicznych i energooszczędnych 
rodzajów transportu. Jest ona w znacznej 
mierze zelektryfikowana i emituje dużo 
mniej CO2 niż transport drogowy lub 
lotniczy na równoważnej trasie; jest to 
także jedyny rodzaj transportu, w którym 
od 1990 r. stale obniża się poziom emisji 
gazów cieplarnianych i CO2. Ponadto 
w latach 1990–201618 zmniejszyło się 
zużycie energii w transporcie kolejowym 
i w coraz większym stopniu korzysta się 
z odnawialnych źródeł energii.

(5) Mobilność jest jednym z 
kluczowych filarów Europejskiego 
Zielonego Ładu i kolej ma istotną rolę do 
odegrania jako przełomowy czynnik, aby 
obniżyć emisyjność unijnej gospodarki i 
osiągnąć jej neutralność klimatyczną 
najpóźniej do 2050 r. Jest ona w znacznej 
mierze zelektryfikowana i emituje dużo 
mniej CO2 niż transport drogowy lub 
lotniczy na równoważnej trasie; jest to 
także jedyny rodzaj transportu, w którym 
od 1990 r. stale obniża się poziom emisji 
gazów cieplarnianych i CO2. Ponadto 
w latach 1990–201618 zmniejszyło się 
zużycie energii w transporcie kolejowym 
i w coraz większym stopniu korzysta się 
z odnawialnych źródeł energii. Należy 
zatem wspierać ten kierunek rozwoju 
poprzez promowanie ekologicznych źródeł 
energii.

__________________ __________________
18 Rocznik statystyczny DG ds. Mobilności 
i Transportu z 2019 r. „EU transport in 
figures” [„Transport UE w liczbach”] 
(źródło: Eurostat).

18 Rocznik statystyczny DG ds. Mobilności 
i Transportu z 2019 r. „EU transport in 
figures” [„Transport UE w liczbach”] 
(źródło: Eurostat).

Poprawka 7

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 5 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) W kontekście zobowiązań Unii 
wynikających z porozumienia paryskiego i 
z Zielonego Ładu władze lokalne i 
regionalne oraz władze publiczne we 
współpracy z sektorem kolejowym są 
kluczowymi podmiotami we wdrażaniu i 
osiąganiu wyznaczonych celów. 

Poprawka 8

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5b) Rosnącemu wykorzystaniu 
odnawialnych źródeł energii w sektorze 
kolejowym musi towarzyszyć strategia 
dotycząca tej sprawiedliwej transformacji, 
uwzględniająca potrzebę przystępnych 
cenowo i dostępnych połączeń 
transportowych wysokiej jakości, jak 
również ochronę praw pracowniczych.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 5 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5c) Partnerstwo między działalnością 
badawczo-rozwojową, przemysłem, 
państwami członkowskimi i ich regionami 
jest ważne, by wspierać badania i 
innowacje w dziedzinie transportu.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 5 d (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5d) Tworzenie i wzmacnianie 
zrównoważonych, przyjaznych środowisku 
i efektywnych energetycznie rodzajów 
transportu jest jednym z kluczowych 
elementów dążeń UE na rzecz 
przeciwdziałania zmianie klimatu. Za 
pośrednictwem swoich funduszy i 
instrumentów Unia oferuje wsparcie na 
rzecz inwestycji w infrastrukturę 
kolejową, w związku z czym ma 
bezpośredni wpływ na promowanie kolei, 
co należy w pełni wykorzystywać. Ze 
względu na znaczne różnice między 
państwami członkowskimi w zakresie sieci 
kolejowych i powiązanej infrastruktury, 
polityka spójności odgrywa ważną rolę we 
wszystkich regionach, a zwłaszcza w 
słabiej rozwiniętych regionach i na 
obszarach wiejskich, usprawniając 
wewnętrzne i transgraniczne sieci 
kolejowe w Unii. Polityka spójności 
odgrywa także stałą, wzmocnioną rolę w 
inwestycjach na rzecz bardziej 
ekologicznej Europy dla wszystkich. W 
związku z tym ważne jest zaangażowanie 
władz lokalnych, regionalnych i 
krajowych w dyskusje na temat 
wieloletniego planowania, projektów 
digitalizacji i modernizacji infrastruktury 
kolejowej oraz ogólnej poprawy inwestycji 
publicznych i prywatnych w regionach, a 
także zachęcanie do współpracy 
transgranicznej między władzami 
lokalnymi, regionalnymi i krajowymi. 
Zrównoważone, nowoczesne i 
zelektryfikowane usługi kolejowe mogą 
nieść korzyści dla lokalnego rozwoju 
gospodarczego. Jednakże modernizacja 
transportu kolejowego, ze szczególnym 
uwzględnieniem inwestycji publicznych w 
infrastrukturę transportową, która 
przyczyni się do realizacji unijnych celów 
w zakresie klimatu, innowacji, 
bezpieczeństwa, godziwych ekologicznych 
i nowoczesnych miejsc pracy oraz 
wydajności, będzie wymagać dodatkowych 
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zasobów.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Łącząc główne unijne szlaki 
transportowe z peryferyjnymi regionami 
i terytoriami, sektor kolei przyczynia się do 
zapewnienia społecznej, gospodarczej 
i terytorialnej spójności.

(6) Łącząc główne i drugorzędne 
szlaki transportowe z regionami i 
terytoriami peryferyjnymi, obszary 
wiejskie ze sobą nawzajem oraz z 
ośrodkami miejskimi, a także wypełniając 
brakujące połączenia transgraniczne, 
sektor kolejowy jest kluczowym 
czynnikiem zrównoważonego transportu i 
turystyki oraz przyczynia się do spójności 
społecznej, gospodarczej i terytorialnej. 
Kolej odgrywa zasadniczą rolę w rozwoju, 
zwiększa mobilność i pomaga zapobiegać 
drenażowi ludności z obszarów wiejskich i 
słabiej rozwiniętych regionów Unii, 
oferując rentowny środek transportu. 
Wyzwaniem pozostaje jednak tworzenie 
lepszych połączeń i zwiększenie udziału 
kolei w transporcie modalnym. Należy 
zaprzestać likwidowania mniej 
rentownych lokalnych sieci kolejowych i 
dworców kolejowych, zwłaszcza na 
obszarach wiejskich i przygranicznych. 
Inwestycje w sieć, tabor kolejowy i usługi 
różnią się znacznie między państwami 
członkowskimi. W związku z tym należy 
zbadać i rozwinąć strategie i plany dalszej 
poprawy unijnej polityki kolejowej i sieci 
kolejowych w celu cyfryzacji transportu 
publicznego i przywrócenia połączeń, a 
także uzupełnienia brakujących połączeń 
poprzez odnowienie, elektryfikację, 
modernizację taboru i wspieranie 
współpracy przedsiębiorstw transportu 
kolejowego.

Poprawka 12
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Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Podczas gdy od 2007 r. udział 
kolejowych przewozów pasażerskich 
w unijnym transporcie lądowym wzrósł 
jedynie nieznacznie, udział kolejowego 
transportu towarów zmniejszył się. Na 
drodze do osiągnięcia jednolitego 
europejskiego obszaru kolejowego wciąż 
stoi wiele przeszkód, w tym konieczność 
ograniczenia do minimum hałasu. 
Wyeliminowanie tych przeszkód przy 
jednoczesnym ograniczeniu kosztów 
i przyspieszeniu tempa innowacji umożliwi 
wykorzystanie pełnego potencjału kolei. 
Należy zatem w dalszym ciągu wspierać 
kolej, by mogła ona stać się bardziej 
atrakcyjna zarówno dla podróżujących, jak 
i dla przedsiębiorstw.

(7) Podczas gdy od 2007 r. udział 
kolejowych przewozów pasażerskich 
w unijnym transporcie lądowym wzrósł 
jedynie nieznacznie, udział kolejowego 
transportu towarów zmniejszył się. Aby 
osiągnąć cele związane ze zmianą sposobu 
przemieszczania się określone w białej 
księdze Komisji dotyczącej transportu z 
2011 r., konkurencja między drogowym i 
kolejowym transportem towarowym musi 
być uczciwa i zrównoważona, przy pełnym 
uwzględnieniu zewnętrznych kosztów 
transportu, co pozwoli na osiągnięcie 
celów Europejskiego Zielonego Ładu. Na 
drodze do osiągnięcia jednolitego 
europejskiego obszaru kolejowego wciąż 
stoi wiele przeszkód, które mają realny i 
istotny wpływ na konkurencyjność i 
atrakcyjność transportu kolejowego, w 
tym między innymi, dość wysokie koszty 
transportu kolejowego, brak prostych i 
bezpośrednich połączeń, wysokość opłat 
za dostęp do infrastruktury kolejowej, 
bariery związane z dopuszczaniem taboru 
do eksploatacji, różnorodność systemów 
sterowania i przepisów dotyczących 
eksploatacji oraz konieczność ograniczenia 
do minimum hałasu. Wyeliminowanie tych 
przeszkód przy jednoczesnym ograniczeniu 
kosztów i przyspieszeniu tempa innowacji, 
a także zwiększenie europejskiego 
wsparcia dla intermodalności, umożliwi 
wykorzystanie pełnego potencjału kolei. 
Należy zatem w dalszym ciągu wspierać 
kolej, by mogła ona stać się bardziej 
atrakcyjna zarówno dla podróżujących, 
szczególnie dla młodzieży i obywateli 
mieszkających w regionach peryferyjnych 
i na obszarach wiejskich, dla 
pracowników, jak i dla przedsiębiorstw. W 
celu zapewnienia większej spójności i 
atrakcyjności transportu kolejowego w 
całej Europie należy również położyć 
nacisk na poprawę praw pasażerów, 
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lepsze systemy rezerwacji i systemy 
biletowe, inwestycje w infrastrukturę, 
większą liczbę pociągów nocnych 
zapewniających szybkie i przyjazne dla 
środowiska połączenia w całej Unii, 
przywrócenie systemu kolei lekkiej, takiej 
jak tramwaje w obrębie miast, oraz 
wdrażanie zasady „zanieczyszczający 
płaci” w sposób zrównoważony pod 
względem społecznym.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Aby osiągnąć pełen potencjał jako 
ważny pracodawca w Unii Europejskiej, 
sektor kolei musi zdywersyfikować swoją 
kadrę pracowniczą, a w szczególności 
przyciągnąć kobiety i młodych 
pracowników. Konieczne jest zapewnienie 
optymalnych usług transportowych z 
korzyścią dla użytkowników, a 
pracownikom kolei należy zapewnić 
warunki pracy wysokiej jakości;

Poprawka 14

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W celu promowania transportu 
kolejowego zgodnie z celami określonymi 
w komunikacie Komisji w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu, w tym 
w odniesieniu do zrównoważonej 
i inteligentnej mobilności, należy ogłosić 
rok 2021 Europejskim Rokiem Kolei. Rok 
2021 będzie ważnym rokiem dla unijnej 
polityki kolejowej; będzie to pierwszy 

(8) W celu promowania transportu 
kolejowego zgodnie z celami określonymi 
w komunikacie Komisji w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu, w tym 
w odniesieniu do zrównoważonej, 
intermodalnej i inteligentnej mobilności, a 
także wspierając zobowiązanie Unii do 
realizacji ustanowionej przez ONZ 
Agendy na rzecz zrównoważonego 
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pełny rok, w którym w całej Unii zostaną 
wdrożone przepisy uzgodnione w ramach 
czwartego pakietu kolejowego, mianowicie 
przepisy dotyczące otwarcia rynku 
krajowych kolejowych przewozów 
pasażerskich i ograniczenia kosztów 
i obciążeń administracyjnych 
przedsiębiorstw kolejowych działających 
w całej Unii. W wielu państwach 
członkowskich rośnie zainteresowanie 
społeczeństwa koleją, w tym pociągami 
nocnymi, co obrazuje także popularność 
inicjatywy #DiscoverEU. Ponadto 
międzynarodowy festiwal sztuki 
„Europalia” w 2021 r. będzie poświęcony 
wpływowi kolei na sztukę oraz roli kolei 
jako potężnego promotora przemiany 
społecznej, gospodarczej i przemysłowej,

rozwoju 2030 oraz celów zrównoważonego 
rozwoju, należy ogłosić rok 2021 
Europejskim Rokiem Kolei. Rok 2021 
będzie ważnym rokiem dla unijnej polityki 
kolejowej; będzie to pierwszy pełny rok, 
w którym w całej Unii zostaną wdrożone 
przepisy uzgodnione w ramach czwartego 
pakietu kolejowego, mianowicie przepisy 
dotyczące otwarcia rynku krajowych 
kolejowych przewozów pasażerskich 
i ograniczenia kosztów i obciążeń 
administracyjnych przedsiębiorstw 
kolejowych działających w całej Unii. 
Rośnie zainteresowanie społeczeństwa 
koleją, w tym połączeniami 
międzyregionalnymi i 
wewnątrzregionalnymi oraz pociągami 
nocnymi, w szczególności wśród osób 
młodych, co obrazuje także popularność 
inicjatywy #DiscoverEU. Ponadto 
międzynarodowy festiwal sztuki 
„Europalia” w 2021 r. będzie poświęcony 
wpływowi kolei na sztukę oraz roli kolei 
jako potężnego promotora przemiany 
społecznej, gospodarczej i przemysłowej,

Poprawka 15

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem Europejskiego Roku jest zachęcanie 
do podejmowania przez Unię, państwa 
członkowskie, władze regionalne i lokalne 
oraz inne organizacje wysiłków za rzecz 
zwiększania udziału kolejowego transportu 
pasażerskiego i towarowego oraz 
wspieranie tych wysiłków. Cele 
Europejskiego Roku obejmują 
w szczególności:

Celem Europejskiego Roku jest zachęcanie 
do podejmowania przez Unię, państwa 
członkowskie, władze regionalne i lokalne, 
organizacje pozarządowe oraz inne 
organizacje publiczne i prywatne 
wysiłków za rzecz zwiększania udziału 
kolejowego transportu pasażerskiego i 
towarowego oraz wspieranie tych 
wysiłków. Cele Europejskiego Roku 
obejmują w szczególności:

Poprawka 16
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Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) promowanie kolei jako 
zrównoważonego, innowacyjnego 
i bezpiecznego rodzaju transportu, 
w szczególności przez podkreślanie roli 
kolei jako przełomowego czynnika, który 
pomoże w osiągnięciu przez Unię 
neutralności klimatycznej do 2050 r. oraz 
przez docieranie do szerszego kręgu 
odbiorców, zwłaszcza do młodzieży;

a) promowanie kolei jako 
zrównoważonego, przystępnego cenowo, 
dostępnego, innowacyjnego i bezpiecznego 
i jednoczącego rodzaju transportu dla 
wszystkich, w szczególności poprzez 
większe wykorzystanie cichych, 
ekologicznych i energooszczędnych 
taborów, wspieranie europejskiej debaty 
na temat rozwoju transportu kolejowego 
jako faktycznej, dostępnej i uniwersalnej 
alternatywy dla indywidualnych środków 
transportu oraz dla lotów na krótkich i 
średnich trasach, przez zapewnienie 
mobilności intermodalnej i na poziomie 
regionalnym, podkreślanie roli kolei jako 
przełomowego czynnika, który pomoże 
w osiągnięciu przez Unię neutralności 
klimatycznej najpóźniej do 2050 r. oraz 
przez docieranie do szerszego kręgu 
odbiorców, zwłaszcza do młodzieży i 
obywateli mieszkających na obszarach 
oddalonych i obszarach wiejskich, a także 
pozytywna rola, jaką kolej może odgrywać 
jako narzędzie służące odbudowie po 
kryzysie związanym z COVID-19 i innych 
rodzajach kryzysu;

Poprawka 17

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) podkreślanie europejskiego, 
transgranicznego wymiaru kolei, która 
łączy obywateli, umożliwia im poznawanie 
Unii w całej jej różnorodności, wspiera 
spójność i przyczynia się do integracji 
rynku wewnętrznego Unii;

b) podkreślanie europejskiego, 
transgranicznego wymiaru kolei, która 
odgrywa kluczową rolę w rozwoju 
zrównoważonego transportu i 
zrównoważonej turystyki na szczeblu 
regionalnym i lokalnym oraz przybliża 
obszary wiejskie, oddalone i peryferyjne 
do innych części Unii, a także łączy 
obywateli, umożliwia im poznawanie Unii 
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w całej jej różnorodności, dąży do 
uzupełnienia brakujących połączeń, 
wspiera spójność społeczną, gospodarczą i 
terytorialną w ramach celów polityki 
spójności na okres po roku 2020 na rzecz 
bardziej ekologicznej i lepiej połączonej 
Europy, w bliskiej współpracy z władzami 
lokalnymi i regionalnymi oraz 
społecznościami lokalnymi, i przyczynia 
się do integracji rynku wewnętrznego Unii;

Poprawka 18

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) podkreślanie pilnego charakteru i 
znaczenia zelektryfikowanego transportu 
długo- i krótkodystansowego oraz 
konieczności poprawy dostępu wszystkich 
pasażerów do infrastruktury i usług 
transportowych;

Poprawka 19

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit 1 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) przeznaczenie inwestycji Unii na 
wznowienie i modernizację istniejących, 
wykorzystywanych lub 
niewykorzystywanych połączeń 
kolejowych oraz na uzupełnienie 
brakujących połączeń między regionami 
przygranicznymi, zarówno w odniesieniu 
do transportu pasażerskiego, jak i 
towarowego;

Poprawka 20

Wniosek dotyczący decyzji
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Artykuł 2 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zwiększanie wkładu kolei w rozwój 
gospodarki, przemysłu i społeczeństwa 
Unii, obejmującego w szczególności 
aspekty związane z rozwojem regionalnym, 
konkurencyjnością przemysłową, 
zrównoważoną turystyką, innowacjami, 
zatrudnieniem, kształceniem, młodzieżą 
i kulturą oraz poprawą dostępności dla 
osób z niepełnosprawnościami;

c) zwiększanie wkładu kolei w rozwój 
gospodarki, przemysłu i społeczeństwa 
Unii, obejmującego w szczególności 
aspekty związane ze zrównoważonym 
rozwojem regionalnym, zrównoważonym 
rozwojem połączeń między miastami i 
obszarami wiejskimi oraz lokalnych 
połączeń transgranicznych, ochroną 
klimatu, transformacją przemysłową, 
zrównoważoną turystyką, innowacjami, 
włączeniem społecznym, zrównoważonym 
społecznie zatrudnieniem, kształceniem, 
młodzieżą i kulturą oraz poprawą 
dostępności dla osób starszych, grup 
defaworyzowanych i osób 
z niepełnosprawnościami oraz o 
ograniczonej możliwości poruszania się;

Poprawka 21

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wnoszenie wkładu w promowanie 
kolei jako istotnego elementu relacji 
między Unią a krajami z nią sąsiadującymi, 
w szczególności na Bałkanach 
Zachodnich, z uwzględnieniem interesów 
i potrzeb krajów partnerskich oraz wiedzy 
eksperckiej Unii w zakresie transportu 
kolejowego.

d) wnoszenie wkładu w promowanie 
kolei jako istotnego elementu relacji 
między Unią a krajami z nią sąsiadującymi, 
takimi jak kraje Bałkanów Zachodnich, 
kraje wschodniego sąsiedztwa i 
Zjednoczone Królestwo, z uwzględnieniem 
interesów i potrzeb krajów partnerskich, 
regionów i miast przygranicznych oraz 
wymiany wiedzy eksperckiej w zakresie 
transportu kolejowego.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit 1 – litera d a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) zapewnienie długoterminowego 
wpływu Europejskiego Roku 2021 w 
formie konkretnych projektów, które będą 
promowane i realizowane w kolejnych 
latach, przy stałym zaangażowaniu 
wszystkich zainteresowanych stron, takich 
jak instytucje europejskie i ich agencje, 
przedsiębiorstwa kolejowe, władze 
lokalne, regionalne i krajowe 
odpowiedzialne za zarządzanie 
funduszami europejskimi;

Poprawka 23

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit 1 – litera d b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) wnoszenie wkładu w promowanie 
kolei jako środka umożliwiającego 
mobilność i czasowy przepływ 
przedmiotów i sprzętu w celu 
umożliwienia współpracy i ułatwienia 
stałego współdziałania grup związanych z 
kulturą i edukacją, korzystając z faktu, że 
czasowy przepływ ludzi, przedmiotów i 
urządzeń jest dobrym sposobem na 
określenie możliwości współpracy, a także 
dzielenie się dobrymi praktykami i wiedzą 
fachową;

Poprawka 24

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) inicjatywy i imprezy służące 
promowaniu debaty, zwiększaniu 
świadomości i ułatwianiu zaangażowania 
obywateli, przedsiębiorstw i organów 
publicznych w celu przyciągnięcia 

a) inicjatywy i imprezy służące 
promowaniu debaty, zwiększaniu 
świadomości i ułatwianiu zaangażowania 
obywateli, przedsiębiorstw i organów 
publicznych w celu poprawienia 



RR\1215801PL.docx 45/79 PE652.338v02-00

PL

większej liczby osób i towarów do kolei 
jako środka w walce ze zmianą klimatu za 
pośrednictwem wielu kanałów i narzędzi, 
w tym imprezy w państwach 
członkowskich;

warunków podróży koleją, przyciągnięcia 
dodatkowych zasobów oraz większej 
liczby osób i towarów do kolei jako środka 
w walce ze zmianą klimatu, w tym 
stosowanie zielonej energii w 
infrastrukturze kolejowej, rozwoju 
regionalnym i odkrywaniu obszarów. 
Inicjatywy te przyczyniają się również do 
poprawy mobilności osobistej oraz do 
wspierania wymiany kulturalnej i 
zrównoważonej turystyki za 
pośrednictwem wielu kanałów i narzędzi, 
w tym wydarzeń w państwach 
członkowskich – na szczeblu lokalnym, 
regionalnym i krajowym, również na 
obszarach przygranicznych – dotyczących 
inicjatyw kolejowych finansowanych z 
programu INTERREG, które z natury 
rzeczy mają charakter europejski;

Poprawka 25

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) inicjatywy i wydarzenia służące 
szerzeniu wiedzy na temat zdolności 
sektora kolei w zakresie zapobiegania 
dalszej izolacji lokalnych społeczności, 
regionów przybrzeżnych i regionów 
oddalonych oraz sprzyjanie ich większej 
integracji z obszarami miejskimi i 
regionalnymi;

Poprawka 26

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) kampanie szerzące wiedzę 
społeczeństwa na temat potencjału TEN-T 
w dążeniu do promowania spójności oraz 
sprzyjania rozwojowi przemysłu i 
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wzrostowi gospodarczemu w regionach 
leżących poza zasięgiem głównych sieci, w 
których to regionach projekty i inwestycje 
powinny obejmować wysokiej jakości 
usługi w zakresie regionalnego transportu 
kolejowego i lokalne połączenia między 
odizolowanymi obszarami a większymi 
trasami i ekosystemami miejskimi, w celu 
jednoczesnej poprawy w zakresie 
przesunięcia międzygałęziowego i w 
zakresie spójności społecznej;

Poprawka 27

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ac) inicjatywy służące włączeniu 
organów lokalnych i regionalnych w 
dyskusje na temat wieloletniego 
planowania, projektów cyfryzacji i 
modernizacji infrastruktury kolejowej 
oraz ogólnej poprawy inwestycji 
publicznych i prywatnych w regionach, w 
których zrównoważone, nowoczesne i 
zelektryfikowane usługi kolejowe mogłyby 
przynieść znaczne korzyści małym i 
średnim przedsiębiorstwom oraz 
przyczynić się do lokalnego rozwoju 
gospodarczego;

Poprawka 28

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) kampanie informacyjne, wystawy, 
działania motywacyjne, edukacja oraz 
kampanie na rzecz podnoszenia 
świadomości mające na celu zachęcenie do 
zmiany zachowań pasażerów, 
konsumentów i przedsiębiorstw oraz 
stymulowanie aktywnego wkładu ogółu 

b) kampanie informacyjne, wystawy, 
działania motywacyjne, szkolenia, 
edukacja, praca środowiskowa oraz 
kampanie na rzecz podnoszenia 
świadomości mające na celu zachęcenie do 
zmiany zachowań pasażerów, 
konsumentów i przedsiębiorstw, również w 
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społeczeństwa w osiągnięcie celu, jakim 
jest bardziej zrównoważony transport;

sektorze kolejowym, oraz stymulowanie 
aktywnego wkładu ogółu społeczeństwa w 
osiągnięcie celu, jakim jest bardziej 
zrównoważony, innowacyjny, bezpieczny i 
dostępny transport, przy jednoczesnym 
zachęcaniu do aktywnego odkrywania 
Europy;

Poprawka 29

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) dzielenie się doświadczeniami 
i dobrymi praktykami przez władze 
regionalne i lokalne, społeczeństwo 
obywatelskie, przedsiębiorstwa i szkoły 
w zakresie promowania korzystania z kolei 
oraz wdrażania zmian w zachowaniach na 
wszystkich szczeblach;

c) dzielenie się doświadczeniami i 
dobrymi praktykami przez władze krajowe, 
regionalne i lokalne, społeczeństwo 
obywatelskie, organizacje pozarządowe, 
przedsiębiorstwa, związki zawodowe i 
placówki szkolne w zakresie promowania 
bezpiecznego korzystania z kolei oraz 
wdrażania zmian w zachowaniach na 
wszystkich szczeblach wśród wszystkich 
użytkowników i pracowników transportu, 
a także dzielenie się konkretnymi, 
ludzkimi rozwiązaniami służącymi 
zapewnieniu optymalnej dostępności dla 
osób z niepełnosprawnościami i osób 
starszych; prezentowanie wsparcia 
finansowego Unii dla projektów 
kolejowych, w szczególności brakujących 
połączeń transgranicznych, podejścia 
zdecentralizowanego i połączeń 
regionalnych;

Poprawka 30

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) przeprowadzanie analiz oraz 
innowacyjnych działań, a także 
upowszechnianie ich rezultatów w skali 

d) przeprowadzanie analiz oraz 
innowacyjnych działań, a także 
upowszechnianie ich rezultatów w skali 
europejskiej lub krajowej i regionalnej, 
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europejskiej lub krajowej; oraz dotyczących między innymi europejskiej 
sieci „autostrad” kolejowych, 
wykorzystania zielonej energii w 
infrastrukturze kolejowej, przy czym 
analizy powinny dotyczyć unijnych źródeł 
finansowania i generowanych przez nie 
synergii w projektach dotyczących linii 
kolejowych, w szczególności 
transgranicznych;

Poprawka 31

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) promowanie projektów i sieci 
związanych z europejskim rokiem, w tym 
za pośrednictwem mediów, sieci 
społecznościowych i innych społeczności 
internetowych.

e) promowanie interaktywnej 
komunikacji na temat projektów i sieci 
związanych z Europejskim Rokiem, w tym 
za pośrednictwem mediów, sieci 
społecznościowych i innych społeczności 
internetowych.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) badania i ankiety na poziomie 
regionalnym mające na celu ocenę 
potrzeb obywateli w zakresie transportu 
kolejowego.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera e b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

eb) organizowanie wydarzeń 
promujących historyczne i kulturowe 
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dziedzictwo kolei;

Poprawka 34

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera e c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ec) kampanie na rzecz przywrócenia 
zaufania obywateli do korzystania z 
publicznego kolejowego transportu 
pasażerskiego;

Poprawka 35

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera e d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ed) kampanie na rzecz dywersyfikacji 
kadry pracowniczej sektora kolejowego, w 
szczególności przez przyciąganie kobiet i 
młodych pracowników;

Poprawka 36

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera e e (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ee) kampanie promujące przyjęte już 
ekologiczne rozwiązania;

Poprawka 37

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Unia zidentyfikuje i przeanalizuje 
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kluczowe projekty i środki, takie jak:
a) przywracanie i rozbudowywanie 
lokalnych, regionalnych i 
międzyregionalnych pasażerskich i 
towarowych linii kolejowych, lokalnych 
stacji kolejowych oraz połączeń 
kolejowych, począwszy od lokalnych linii 
kolejowych po linie kolejowe szybko- i 
dalekobieżne;
b) określenie najważniejszych 
projektów i środków oraz promocja na 
różnych szczeblach, która może pomóc w 
osiągnięciu celów w perspektywie 
długoterminowej, takich jak wspólne 
europejskie wysiłki na rzecz zachęcania 
do inwestowania w „autostrady” kolejowe, 
terminale i tabor kolejowy jako w 
zoptymalizowaną opcję przesunięcia 
międzygałęziowego, która przyczyni się do 
spójności regionalnej i obniżenia 
emisyjności transportu towarowego;
c) wspólne europejskie starania na 
rzecz przywrócenia sieci przystępnych 
cenowo połączeń nowoczesnych pociągów 
nocnych, które docierają do wszystkich 
państw członkowskich i państw 
sąsiadujących;
d) opracowanie dla kolei 
europejskich jednolitego systemu 
rezerwacji biletów i kart kolejowych 
zapewniających korzyści, umożliwiającego 
konsumentom zakup pojedynczego biletu 
z dowolnej europejskiej stacji kolejowej do 
innej, niezależnie od przedsiębiorstwa 
kolejowego, z gwarancją praw pasażerów i 
po najkorzystniejszej cenie;
e) zrównoważone długoterminowe 
modele darmowego lokalnego transportu 
publicznego;
f) wspieranie kolei poprzez 
stosowanie preferencyjnych stawek VAT 
na szczeblu krajowym;
g) włączenie celów ekologicznych, 
innowacyjnych, cyfrowych, bezpiecznych i 
dostępnych sieci i usług kolejowych do 
unijnej strategii przemysłu, z 
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uwzględnieniem ich znaczenia dla 
spójności, godziwych miejsc pracy 
wymagających kwalifikacji, a także dla 
wymiany kulturalnej;

Poprawka 38

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Instytucje i organy Unii, a także 
państwa członkowskie mogą – 
odpowiednio na poziomie unijnym 
i krajowym – powoływać się na europejski 
rok i używać jego identyfikacji wizualnej 
w działaniach promocyjnych, o których 
mowa w ust. 1.

2. Instytucje i organy Unii, a także 
państwa członkowskie będą – odpowiednio 
na poziomie unijnym i krajowym – 
powoływać się na Europejski Rok i 
używać jego identyfikacji wizualnej w 
działaniach promocyjnych, o których 
mowa w ust. 1, przy czym Komisja czuwa 
nad tym, aby na wszystkich etapach 
promocji odpowiednio informowano o 
wsparciu Unii Europejskiej dla projektów 
i inicjatyw finansowanych w ramach 
Europejskiego Roku;

Poprawka 39

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Za organizację uczestnictwa 
w europejskim roku na poziomie krajowym 
odpowiadają państwa członkowskie. 
W tym celu państwa członkowskie 
wyznaczają koordynatorów krajowych. 
Koordynatorzy krajowi zapewniają 
koordynację odpowiednich działań na 
poziomie krajowym.

Za organizację uczestnictwa 
w europejskim roku na poziomie krajowym 
odpowiadają państwa członkowskie. W 
tym celu państwa członkowskie 
wyznaczają koordynatorów krajowych 
oraz, w razie potrzeby, podkoordynatorów 
regionalnych i lokalnych. Koordynatorzy 
krajowi, w porozumieniu z 
podkoordynatorami, w przypadku 
wyznaczenia jednego lub większej liczby 
koordynatorów, zapewniają koordynację 
odpowiednich działań na poziomie 
krajowym.
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Poprawka 40

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja regularnie zwołuje 
posiedzenia koordynatorów krajowych 
w celu koordynowania przebiegu 
europejskiego roku. Posiedzenia te służą 
również wymianie informacji na temat 
realizacji europejskiego roku na poziomie 
krajowym i unijnym; przedstawiciele 
Parlamentu Europejskiego mogą brać 
w udział w tych posiedzeniach jako 
obserwatorzy.

1. Komisja regularnie zwołuje 
posiedzenia koordynatorów krajowych, 
angażując podmioty lokalne i regionalne, 
w celu koordynowania przebiegu 
Europejskiego Roku. Posiedzenia te są 
okazją do wymiany informacji na temat 
realizacji Europejskiego Roku na poziomie 
regionalnym, krajowym i unijnym; Do 
udziału w tej wymianie należy zaprosić 
przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Europejskiego Komitetu 
Regionów.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Koordynacja Europejskiego Roku 
na poziomie Unii ma charakter 
przekrojowy, tak aby stworzyć synergię 
między poszczególnymi unijnymi 
programami i inicjatywami na rzecz 
finansowania projektów w zakresie 
transportu kolejowego lub projektów, które 
mają aspekt dotyczący kolei.

2. Koordynacja Europejskiego Roku 
na poziomie Unii ma charakter 
przekrojowy, tak aby zidentyfikować 
istniejące i stworzyć nowe i 
zrównoważone synergie między 
poszczególnymi unijnymi programami 
i inicjatywami na rzecz finansowania 
projektów w zakresie transportu 
kolejowego lub projektów, które mają 
aspekt dotyczący kolei, przy czym należy 
pamiętać, że dodatkowe cele polityczne 
wymagają dodatkowych zasobów, a nie 
jedynie przesunięcia środków.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 3 – akapit 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja zwołuje regularne spotkania 
zainteresowanych stron i przedstawicieli 
organizacji lub podmiotów działających 
w dziedzinie transportu kolejowego, w tym 
funkcjonujących ponadnarodowych sieci 
i właściwych organizacji pozarządowych, 
a także organizacji i społeczności 
skupiających młodzież, w celu uzyskania 
wsparcia przy realizacji europejskiego roku 
na poziomie Unii.

Komisja zwołuje regularne spotkania 
zainteresowanych stron i przedstawicieli 
organizacji lub podmiotów działających 
w dziedzinie transportu kolejowego, w tym 
funkcjonujących ponadnarodowych i 
transregionalnych sieci i właściwych 
organizacji pozarządowych, partnerów 
społecznych, a także organizacji 
i społeczności skupiających młodzież, 
w celu uzyskania wsparcia przy realizacji 
Europejskiego Roku na poziomie Unii.
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OPINIA KOMISJI KULTURY I EDUKACJI

dla Komisji Transportu i Turystyki

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
Europejskiego Roku Kolei (2021)
(COM(2020)0078 – C9-0076/2020 – 2020/0035(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Dace Melbārde

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Kolej jest ważna dla Europy od ponad 150 lat, gdyż pozwoliła na niebywałą mobilność, a także 
stwarza nowe możliwości dla obywateli, prowadzi do zwiększenia wymiany handlowej, 
pomaga w rozwoju przedsiębiorstw i przyczynia się do rozwoju gospodarczego państw. 
Obecnie kolej nie traci na znaczeniu, jako jeden z najbezpieczniejszych, najbardziej 
ekologicznych i najbardziej wydajnych środków transportu. Aby podkreślić znaczenie kolei, 
w tym jej potencjał, jeśli chodzi o realizację celów klimatycznych Unii, Komisja proponuje 
ogłosić rok 2021 Europejskim Rokiem Kolei i zorganizować w związku z tą inicjatywą szereg 
działań komunikacyjnych i promujących zaangażowanie obywatelskie. 

Sprawozdawczyni podziela opinię Komisji na temat istotności kolei i jej zalet ekologicznych. 
Na uwagę zasługują też jednak dodatkowe aspekty tego środka transportu. 

Wprawdzie należy starać się o zwiększenie liczby pasażerów, jednak równie ważne jest 
zapewnienie funkcjonowania podstawowej sieci i usług. Obecnie nie wszystkie kontynentalne 
państwa członkowskie posiadają połączenia kolejowe z resztą Europy lub infrastrukturę 
niezbędną do ich uruchomienia. Aby podróżować pociągiem, trzeba przede wszystkim w ogóle 
mieć taką możliwość. Brak integracji z europejską siecią kolejową wyraźnie działa na 
niekorzyść niemal wszystkich sektorów w danych państwach członkowskich. Do 
najistotniejszych sektorów dotkniętych tym problemem należą edukacja, turystyka i kultura. 
Jeśli chodzi o edukację, problem ten utrudnia też korzystanie z popularnych programów 
i inicjatyw unijnych, takich jak Erasmus+ i DiscoverEU. Studenci z regionów peryferyjnych 
UE oraz środowisk defaworyzowanych często są pozbawieni możliwości udziału w tych 
programach.

Sytuacja w dziedzinie kultury i turystyki przedstawia się podobnie. 4 na 10 Europejczyków 
wybiera miejsca docelowe podróży ze względu na ich ofertę kulturalną. Korzystają na tym 
miasta i regiony posiadające lepszą infrastrukturę transportową, w tym dobre połączenia 
kolejowe. Z powodu dalszego obowiązywania środków sanitarnych związanych z epidemią 
COVID-19 pociągi zyskają na popularności, ponieważ nie tylko stanowią opcję bardziej 
zrównoważoną i najbezpieczniejszą, lecz także często jedyny środek transportu zbiorowego 
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będący racjonalną i przystępną cenowo alternatywą wobec transportu lotniczego, który według 
przewidywań może stać się o wiele droższy. W najbliższej przyszłości wielu potencjalnych 
podróżnych z najbardziej oddalonych regionów UE będzie coraz częściej całkowicie 
rezygnować z długodystansowej turystyki regionalnej ze względu na zaporowe ceny transportu 
lotniczego i niedostępność kolei na danych obszarach. W ramach Europejskiego Roku Kolei 
trzeba zwrócić uwagę na powyższe problemy i promować zwiększenie zasięgu geograficznego 
kolei.

W związku z Europejskim Rokiem Kolei należy skupić się nie tylko na turystyce oraz 
towarowym i pasażerskim ruchu kolejowym, lecz także na historycznej i obecnej roli pociągów, 
dworców kolejowych i infrastruktury kolejowej. W przeszłości miały one istotny udział 
w kształtowaniu tradycji i tożsamości regionalnych oraz sprzyjały rozwojowi gospodarczemu 
i społecznemu. Dziś stanowią część europejskiego dziedzictwa kulturowego, które jest warte 
poznania, lecz także promocji i ochrony. Dworce kolejowe wspomagają też w istotny sposób 
promocję wartościowej architektury i inteligentnego planowania miast, a także służą jako 
miejsca interakcji kulturalnych i ekspresji artystycznej. Przy tym podróże pociągiem, 
niezależnie od miejsca przeznaczenia, mogą okazać się doświadczeniem samym w sobie 
i często sprzyjają interakcjom społecznym i kulturalnym. 

Na podstawie doświadczeń z poprzedniego Europejskiego Roku sprawozdawczyni podkreśla 
potrzebę aktywnej współpracy z szerokim gronem zainteresowanych podmiotów, zwłaszcza ze 
zorganizowanym społeczeństwem obywatelskim, aby nie tylko zapewnić sukces Roku Kolei, 
lecz także zagwarantować, że pozostanie po nim trwała spuścizna polityczna. Oprócz 
podmiotów wymienionych we wniosku Komisji ważną rolę do odegrania w eksponowaniu 
znaczenia kolei i zachęcaniu do korzystania z niej mają stowarzyszenia kulturalne, organizacje 
młodzieżowe oraz różne placówki edukacyjne i szkoleniowe. Sprawozdawczyni jest zdania, że, 
podobnie, synergia między poszczególnymi unijnymi programami i inicjatywami musi 
wykraczać poza wymiar ściśle kolejowy i obejmować programy promujące zaangażowanie 
obywatelskie, np. programy dotyczące edukacji, kultury i młodzieży. Przy tym Europejski Rok 
Kolei stanowi szansę na trwałe partnerstwa z przedsiębiorstwami kolejowymi, mogące 
przyczynić się do ekologizacji unijnych programów na rzecz mobilności, zwłaszcza programu 
Erasmus+. 

Sprawozdawczyni wierzy w znaczenie kolei, jej wartość społeczną, kulturalną, środowiskową 
i gospodarczą oraz jej potencjał w zakresie wspierania i przyspieszania spójności terytorialnej 
w całej Unii. Kolej znacząco przyczyni się do realizacji celów klimatycznych zgodnie 
z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu oraz do wspierania zrównoważonego wzrostu 
w przyszłości. 

Ponadto sprawozdawczyni dostrzega, że sytuacja w Europie zmienia się w wyniku pandemii 
COVID-19 oraz że powoduje to niepewność, w szczególności jeśli chodzi o podróże, lecz także 
wydarzenia, spotkania i debaty, stanowiące jakże istotny element inicjatywy Europejskiego 
Roku. Może jeszcze zaistnieć konieczność odroczenia rozpoczęcia Europejskiego Roku Kolei.

POPRAWKI

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Transportu i Turystyki, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:
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Poprawka 1
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W swoim komunikacie z dnia 
11 grudnia 2019 r.15 Komisja przedstawiła 
Europejski Zielony Ład dla Unii 
Europejskiej i jej obywateli. Europejski 
Zielony Ład to nowa strategia na rzecz 
wzrostu, której celem jest przekształcenie 
Unii w sprawiedliwe i prosperujące 
społeczeństwo żyjące w nowoczesnej, 
zasobooszczędnej i konkurencyjnej 
gospodarce, która w 2050 r. osiągnie 
zerowy poziom emisji gazów 
cieplarnianych netto i w ramach której 
wzrost gospodarczy będzie oddzielony od 
wykorzystania zasobów naturalnych.

(1) W swoim komunikacie z dnia 
11 grudnia 2019 r.15 Komisja przedstawiła 
Europejski Zielony Ład dla Unii 
Europejskiej i jej obywateli. Europejski 
Zielony Ład to nowa strategia na rzecz 
zrównoważonego wzrostu, której celem 
jest przekształcenie Unii w sprawiedliwe i 
prosperujące społeczeństwo żyjące w 
nowoczesnej, zasobooszczędnej i 
konkurencyjnej gospodarce, która w 
2050 r. osiągnie zerowy poziom emisji 
gazów cieplarnianych netto i w ramach 
której wzrost gospodarczy będzie 
oddzielony od wykorzystania zasobów 
naturalnych;

__________________ __________________
15 Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 
11 grudnia 2019 r. „Europejski Zielony 
Ład” (COM(2019) 640 final).

15 Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 
11 grudnia 2019 r. „Europejski Zielony 
Ład” (COM(2019) 640 final).

Poprawka 2
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Zgodnie z celami określonymi 
w komunikacie Komisji w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu istnieje 
potrzeba transformacji unijnej gospodarki 
i przemyślenia polityk, w szczególności 
w dziedzinie transportu i mobilności, co 
oznacza przyspieszenie przejścia na 
zrównoważoną i inteligentną mobilność. 
Transport odpowiada za jedną czwartą 

(4) Zgodnie z celami określonymi 
w komunikacie Komisji w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu istnieje 
potrzeba transformacji unijnej gospodarki 
i przemyślenia polityk, w szczególności 
w dziedzinie transportu i mobilności. 
Emisje z transportu nadal rosną i obecnie 
stanowią jedną czwartą emisji gazów 
cieplarnianych w Unii, przy czym za 
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emisji gazów cieplarnianych w Unii, 
a wartość ta wciąż rośnie. Aby osiągnąć 
neutralność klimatyczną, konieczne będzie 
ograniczenie emisji w sektorze transportu 
o 90 % do 2050 r. Droga do 
zrównoważonego transportu wiedzie przez 
postawienie na pierwszym miejscu potrzeb 
użytkowników: trzeba zaoferować im 
tańsze, bardziej dostępne, zdrowsze 
i czystsze opcje od tych, z których obecnie 
najczęściej korzystają. Europejski Zielony 
Ład oznacza przyspieszenie przejścia na 
zrównoważoną i inteligentną mobilność 
w celu sprostania tym wyzwaniom. 
W szczególności należy znacznie 
zwiększyć rolę kolei i śródlądowych dróg 
wodnych w śródlądowym transporcie 
towarów, którego 75 % stanowi dziś 
transport drogowy.

znaczną ich część odpowiada transport 
miejski. Aby osiągnąć neutralność 
klimatyczną, konieczne będzie 
ograniczenie emisji w sektorze transportu 
o 90 % do 2050 r. Osiągnięcie 
zrównoważonego transportu wymaga 
postawienia na pierwszym miejscu potrzeb 
użytkowników oraz zaoferowania im 
tańszych, powszechniej dostępnych, 
zdrowszych i czystszych opcji od tych, 
z których obecnie najczęściej korzystają w 
zakresie mobilności miejskiej i 
międzymiastowej. Europejski Zielony Ład 
oznacza zatem przyspieszenie przejścia na 
zrównoważoną i inteligentną mobilność 
oraz transformacji w kierunku 
neutralności emisyjnej. Należy również 
znacznie zwiększyć rolę kolei i 
śródlądowych dróg wodnych w 
śródlądowym transporcie towarów, którego 
75 % stanowi dziś transport drogowy.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Kolej ma istotną rolę do odegrania 
jako przełomowy czynnik, który umożliwi 
osiągnięcie neutralności klimatycznej 
do 2050 r. Kolej jest jednym z najbardziej 
ekologicznych i energooszczędnych 
rodzajów transportu. Jest ona w znacznej 
mierze zelektryfikowana i emituje dużo 
mniej CO2 niż transport drogowy lub 
lotniczy na równoważnej trasie; jest to 
także jedyny rodzaj transportu, w którym 
od 1990 r. stale obniża się poziom emisji 
gazów cieplarnianych i CO2. Ponadto 
w latach 1990–201618 zmniejszyło się 
zużycie energii w transporcie kolejowym 
i w coraz większym stopniu korzysta się 
z odnawialnych źródeł energii.

(5) Kolej ma istotną rolę do odegrania 
w osiągnięciu przez Unię neutralności 
klimatycznej do 2050 r. Kolej jest jednym 
z najbardziej ekologicznych 
i energooszczędnych rodzajów transportu. 
Jest ona w znacznej mierze 
zelektryfikowana i odpowiada za zaledwie 
0,5 % całkowitej emisji gazów 
cieplarnianych z transportu17a, czyli dużo 
mniej CO2 niż w przypadku transportu 
drogowego lub lotniczego na równoważnej 
trasie; jest to także jedyny rodzaj 
transportu, w którym od 1990 r. stale 
obniża się poziom emisji gazów 
cieplarnianych i CO2. Ponadto w latach 
1990–201618 zmniejszyło się zużycie 
energii w transporcie kolejowym i w coraz 
większym stopniu korzysta się 
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z odnawialnych źródeł energii.

__________________ __________________
17a Komunikat prasowy Komisji 
Europejskiej „2021: Europejski Rok 
Kolei” (źródło: Eurostat, EU28 – 2017).

18 Rocznik statystyczny DG ds. Mobilności 
i Transportu z 2019 r. „EU transport in 
figures” [„Transport UE w liczbach”] 
(źródło: Eurostat).

18 Rocznik statystyczny DG ds. Mobilności 
i Transportu z 2019 r. „EU transport in 
figures” [„Transport UE w liczbach”] 
(źródło: Eurostat).

Poprawka 4

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Łącząc główne unijne szlaki 
transportowe z peryferyjnymi regionami 
i terytoriami, sektor kolei przyczynia się do 
zapewnienia społecznej, gospodarczej 
i terytorialnej spójności.

(6) Wiele państw członkowskich nadal 
nie ma efektywnych połączeń z europejską 
siecią kolejową ani infrastruktury 
niezbędnej do ich uruchomienia. Łącząc 
główne i drugorzędne unijne szlaki 
transportowe z peryferyjnymi regionami i 
terytoriami, sektor kolei może w większym 
stopniu przyczyniać się do zapewnienia 
społecznej, gospodarczej i terytorialnej 
spójności, a jednocześnie umożliwiać 
obywatelom Europy poznawanie 
kontynentu i sprzyjać wymianie 
kulturalnej. Tam, gdzie nie ma połączeń 
kolejowych lub są one w fazie rozwoju, 
połączenia intermodalne, np. z 
wahadłowym transportem autobusowym, 
mogą pomóc w poprawie dostępu do wielu 
regionów i terytoriów peryferyjnych.

Poprawka 5
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Kolej ma również do odegrania 
ważną rolę we wspieraniu odbudowy 
gospodarczej po pandemii COVID-19 
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przez jednoczesne napędzanie 
transformacji cyfrowej i ekologicznej. 
Inwestycje w szybkie połączenia kolejowe 
mogą poprawić efektywność gospodarczą, 
np. przez skrócenie czasu dojazdów do 
pracy w przypadku pracowników lub 
czasu podróży w przypadku turystów. 
Inwestycje w zapewnienie łączności wi-fi 
w pociągach również mogą zwiększyć 
produktywność i poprawić komfort 
podróży. Należy utworzyć brakujące 
połączenia transgraniczne, reaktywować 
nieobsługiwane odcinki, przywrócić 
pociągi nocne, poprawić i zmodernizować 
infrastrukturę kolejową i tabor kolejowy 
oraz udoskonalić połączenia 
intermodalne. W unijnym planie 
odbudowy oraz wieloletnich ramach 
finansowych na lata 2021–2027 należy 
przeznaczyć niezbędne środki finansowe 
na pobudzenie potrzebnych inwestycji w 
kolej.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6b) Szersze korzystanie z transportu 
kolejowego może odegrać ważną rolę w 
zachęcaniu do zdrowego trybu życia i w 
poprawie bezpieczeństwa. Podróż 
pociągiem można łatwo połączyć z 
chodzeniem lub jazdą na rowerze, a przy 
tym jazda pociągiem zamiast samochodem 
ogranicza kontakt z zanieczyszczeniami 
oraz poziom stresu. Kolej jest także 
bezpiecznym środkiem transportu.

Poprawka 7
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Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Podczas gdy od 2007 r. udział 
kolejowych przewozów pasażerskich 
w unijnym transporcie lądowym wzrósł 
jedynie nieznacznie, udział kolejowego 
transportu towarów zmniejszył się. Na 
drodze do osiągnięcia jednolitego 
europejskiego obszaru kolejowego wciąż 
stoi wiele przeszkód, w tym konieczność 
ograniczenia do minimum hałasu. 
Wyeliminowanie tych przeszkód przy 
jednoczesnym ograniczeniu kosztów 
i przyspieszeniu tempa innowacji umożliwi 
wykorzystanie pełnego potencjału kolei. 
Należy zatem w dalszym ciągu wspierać 
kolej, by mogła ona stać się bardziej 
atrakcyjna zarówno dla podróżujących, jak 
i dla przedsiębiorstw.

(7) Podczas gdy od 2007 r. udział 
kolejowych przewozów pasażerskich 
w unijnym transporcie lądowym wzrósł 
jedynie nieznacznie, udział kolejowego 
transportu towarów zmniejszył się. Na 
drodze do osiągnięcia jednolitego 
europejskiego obszaru kolejowego wciąż 
stoi wiele przeszkód. Przeszkody te 
znacząco wpływają na konkurencyjność i 
atrakcyjność transportu kolejowego, a 
należą do nich zróżnicowane opłaty za 
dostęp do infrastruktury, utrudnienia we 
wprowadzaniu taboru do eksploatacji oraz 
rozbieżne systemy kontroli i przepisy 
operacyjne. Atrakcyjność transportu 
kolejowego dodatkowo zmniejszają brak 
dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami, wysokie ceny 
biletów w niektórych państwach oraz 
nadmierny hałas. Wyeliminowanie 
różnorodnych przeszkód przy 
jednoczesnym ograniczeniu kosztów 
i przyspieszeniu tempa innowacji umożliwi 
wykorzystanie pełnego potencjału kolei w 
całej Unii. Należy zatem w dalszym ciągu 
wspierać kolej, by mogła ona stać się 
bardziej atrakcyjna, przystępna cenowo 
oraz dostępna zarówno dla podróżujących, 
zwłaszcza młodych, jak i dla 
przedsiębiorstw.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Pociągi, dworce kolejowe i 
infrastruktura kolejowa odgrywają rolę 
społeczną znacznie wykraczającą poza ich 
podstawowe przeznaczenie techniczne, 
gdyż w przeszłości miały istotny udział w 
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kształtowaniu tradycji i tożsamości 
regionalnych oraz sprzyjały rozwojowi 
gospodarczemu i społecznemu. Obecnie 
dworce kolejowe i infrastruktura kolejowa 
wspomagają w istotny sposób promocję 
wartościowej architektury, 
zrównoważonego rozwoju i inteligentnego 
planowania miast. Stanowią też same w 
sobie ważne dziedzictwo przemysłowe. 
Dworce kolejowe odgrywają obecnie 
dwojaką rolę: są nie tylko węzłami 
transportowymi, lecz także ważnymi 
platformami kampanii informacyjnych i 
projektów edukacyjnych, kulturalnych i 
społecznych, a zatem miejscami 
kluczowymi dla społeczności lokalnych. 
Ponadto podróż pociągiem może być 
doświadczeniem samym w sobie, 
ułatwiającym interakcję i wymianę 
społeczną i kulturalną.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7b) Kształcenie formalne i 
pozaformalne odgrywa istotną rolę w 
lepszym rozumieniu znaczenia i wartości 
kolei oraz w zachęcaniu obywateli do 
korzystania z transportu kolejowego. 
Aktywna współpraca z placówkami 
edukacyjnymi, zwłaszcza ze szkołami, 
może przyczynić się do popularyzacji 
korzystania z kolei. Placówki edukacyjne 
można też zachęcać, by uczyły się od 
siebie nawzajem z myślą o tworzeniu 
programów nauczania umożliwiających 
poznawanie historycznych, technicznych i 
środowiskowych aspektów transportu 
kolejowego, a także by promowały 
korzystanie z kolei na potrzeby wycieczek 
szkolnych i wymiany edukacyjnej.



PE652.338v02-00 64/79 RR\1215801PL.docx

PL

Poprawka 10

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 7 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7c) Unia powinna zapewnić, aby w 
ramach jej własnych programów 
mobilności transnarodowej – w tym 
programów dotyczących kształcenia i 
szkolenia, badań naukowych, kultury i 
młodzieży, a w szczególności programów 
Erasmus+, Europejski Korpus 
Solidarności i Kreatywna Europa – w 
miarę możliwości traktowano kolej jako 
preferowany środek transportu. Dostęp do 
przystępnych cenowo usług kolejowych 
może pomóc we wspieraniu wysiłków na 
rzecz zwiększenia inkluzywności 
programów przez rozszerzenie zasięgu 
geograficznego i społeczno-
gospodarczego. Jak pokazuje przykład 
#DiscoverEU, programu mobilności 
krótkoterminowej umożliwiającego 
młodym ludziom poznawanie Unii 
Europejskiej, partnerstwo między Komisją 
a przewoźnikami kolejowymi może 
skutecznie promować zrównoważoną 
mobilność w ramach programów 
unijnych, a dzięki temu potencjalnie 
zmieniać przyzwyczajenia obywateli.

Poprawka 11
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 7 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7d) Wcześniejsze doświadczenia z 
Europejskim Rokiem pokazały, że 
skuteczne zaangażowanie w tę inicjatywę 
można osiągnąć przez rozwijanie synergii 
z innymi odpowiednimi programami 
unijnymi, w szczególności dotyczącymi 
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kształcenia i szkolenia, kultury oraz 
młodzieży. Takie programy wspierają 
uczenie się, komunikację i aktywną 
postawę obywatelską i w związku z tym 
mogą pomóc w realizacji Europejskiego 
Roku, np. przez odpowiednie projekty 
edukacyjne w ramach programu 
Erasmus+ lub projekty kulturalne o 
tematyce kolejowej w ramach programu 
„Kreatywna Europa”. Podobnie 
Europejski Rok może zachęcić do wyboru 
bardziej ekologicznych środków 
mobilności w ramach tych programów. 
Przeszłe doświadczenia jasno też pokazały, 
że aktywne zaangażowanie wielu 
zainteresowanych podmiotów, zwłaszcza 
zorganizowanego społeczeństwa 
obywatelskiego, może przyczynić się do 
pozostawienia trwałej spuścizny 
politycznej.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W celu promowania transportu 
kolejowego zgodnie z celami określonymi 
w komunikacie Komisji w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu, w tym 
w odniesieniu do zrównoważonej 
i inteligentnej mobilności, należy ogłosić 
rok 2021 Europejskim Rokiem Kolei. Rok 
2021 będzie ważnym rokiem dla unijnej 
polityki kolejowej; będzie to pierwszy 
pełny rok, w którym w całej Unii zostaną 
wdrożone przepisy uzgodnione w ramach 
czwartego pakietu kolejowego, mianowicie 
przepisy dotyczące otwarcia rynku 
krajowych kolejowych przewozów 
pasażerskich i ograniczenia kosztów 
i obciążeń administracyjnych 
przedsiębiorstw kolejowych działających 
w całej Unii. W wielu państwach 
członkowskich rośnie zainteresowanie 
społeczeństwa koleją, w tym pociągami 

(8) W celu promowania transportu 
kolejowego zgodnie z celami określonymi 
w komunikacie Komisji w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu, w tym 
w odniesieniu do zrównoważonej 
i inteligentnej mobilności, należy ogłosić 
rok 2021 Europejskim Rokiem Kolei. Rok 
2021 będzie ważnym rokiem dla unijnej 
polityki kolejowej; będzie to pierwszy 
pełny rok, w którym w całej Unii zostaną 
wdrożone przepisy uzgodnione w ramach 
czwartego pakietu kolejowego, mianowicie 
przepisy dotyczące otwarcia rynku 
krajowych kolejowych przewozów 
pasażerskich i ograniczenia kosztów 
i obciążeń administracyjnych 
przedsiębiorstw kolejowych działających 
w całej Unii. Rośnie zainteresowanie 
społeczeństwa koleją, w tym – w tych 
państwach członkowskich, w których takie 
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nocnymi, co obrazuje także popularność 
inicjatywy #DiscoverEU. Ponadto 
międzynarodowy festiwal sztuki 
„Europalia” w 2021 r. będzie poświęcony 
wpływowi kolei na sztukę oraz roli kolei 
jako potężnego promotora przemiany 
społecznej, gospodarczej i przemysłowej,

usługi istnieją – pociągami nocnymi, co 
obrazuje także popularność inicjatywy 
#DiscoverEU. Ponadto pociągi będą 
tematem międzynarodowego festiwalu 
sztuki „Europalia”, który ma się rozpocząć 
w październiku 2021 r., przy czym 
uwypuklone zostanie nie tylko 
dziedzictwo, lecz także wpływ kolei na 
sztukę oraz rola kolei jako potężnego 
promotora przemiany społecznej, 
gospodarczej i przemysłowej,

Poprawka 13
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem Europejskiego Roku jest zachęcanie 
do podejmowania przez Unię, państwa 
członkowskie, władze regionalne i lokalne 
oraz inne organizacje wysiłków za rzecz 
zwiększania udziału kolejowego transportu 
pasażerskiego i towarowego oraz 
wspieranie tych wysiłków. Cele 
Europejskiego Roku obejmują 
w szczególności:

Celem Europejskiego Roku jest zachęcanie 
i motywowanie do podejmowania przez 
Unię, państwa członkowskie, władze 
regionalne i lokalne, inne organizacje oraz 
zainteresowane podmioty wysiłków na 
rzecz promowania historycznego, 
aktualnego i przyszłego znaczenia kolei 
dla Europy oraz rozwoju kolei jako 
kluczowego elementu unijnej polityki 
zrównoważonego transportu i 
zrównoważonej mobilności przez 
zwiększanie udziału kolejowego transportu 
pasażerskiego i towarowego. Cele 
Europejskiego Roku obejmują 
w szczególności:

Poprawka 14

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) promowanie kolei jako 
zrównoważonego, innowacyjnego 
i bezpiecznego rodzaju transportu, 
w szczególności przez podkreślanie roli 
kolei jako przełomowego czynnika, który 

a) promowanie wartości kolei jako 
zrównoważonego, 
innowacyjnego, bezpiecznego i 
przystępnego cenowo rodzaju transportu, 
w szczególności przez podkreślanie roli 
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pomoże w osiągnięciu przez Unię 
neutralności klimatycznej do 2050 r. oraz 
przez docieranie do szerszego kręgu 
odbiorców, zwłaszcza do młodzieży;

kolei jako narzędzia spójności 
terytorialnej oraz potencjalnego 
przełomowego czynnika, który pomoże 
w osiągnięciu przez Unię neutralności 
klimatycznej do 2050 r., oraz przez 
docieranie do szerszego kręgu odbiorców, 
zwłaszcza do ludzi młodych i seniorów;

Poprawka 15
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) podkreślanie europejskiego, 
transgranicznego wymiaru kolei, która 
łączy obywateli, umożliwia im poznawanie 
Unii w całej jej różnorodności, wspiera 
spójność i przyczynia się do integracji 
rynku wewnętrznego Unii;

b) podkreślanie europejskiego, 
transgranicznego wymiaru kolei, która 
łączy obywateli, wspiera spójność 
i przyczynia się do rozwoju rynku 
wewnętrznego Unii, a jednocześnie 
zwracanie uwagi na różnice w 
infrastrukturze kolejowej między 
poszczególnymi państwami członkowskimi 
oraz na znaczenie rozwoju połączeń 
kolejowych dla poprawy możliwości 
mobilności z myślą o wszystkich 
obywatelach Unii;

Poprawka 16

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zwiększanie wkładu kolei w rozwój 
gospodarki, przemysłu i społeczeństwa 
Unii, obejmującego w szczególności 
aspekty związane z rozwojem 
regionalnym, konkurencyjnością 
przemysłową, zrównoważoną turystyką, 
innowacjami, zatrudnieniem, kształceniem, 
młodzieżą i kulturą oraz poprawą 
dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami;

c) zwiększanie wkładu kolei w rozwój 
gospodarki, społeczeństwa i 
konkurencyjności przemysłowej Unii, 
przez uwypuklenie i wzmocnienie 
powiązań z rozwojem regionalnym, 
spójnością transgraniczną, srebrną 
gospodarką, innowacjami, zatrudnieniem, 
kształceniem, młodzieżą, kulturą i sportem, 
ze szczególnym uwzględnieniem poprawy 
dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami i osób o 
ograniczonej możliwości poruszania się;
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Poprawka 17

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) promowanie kolei jako 
preferowanego środka transportu w 
przypadku uczestników unijnych 
programów mobilności dotyczących 
kształcenia i szkolenia, badań naukowych, 
młodzieży, sportu i kultury dzięki 
opracowaniu systemów zachęt oraz 
inicjatyw mających na celu poprawę 
dostępności i przystępności cenowej, w 
szczególności dla osób o mniejszych 
możliwościach;

Poprawka 18

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit 1 – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) promowanie kolei jako bardziej 
ekologicznego środka transportu, który 
może zastąpić loty średnio- i 
krótkodystansowe, zmniejszyć wpływ 
środowiskowy transportu związanego z 
turystyką, umożliwić bardziej 
zrównoważoną turystykę i pozwolić 
obywatelom na poznawanie Unii w całej 
jej różnorodności;

Poprawka 19
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit 1 – litera c c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cc) podkreślanie wartości pociągów, 
dworców kolejowych i infrastruktury 
kolejowej jako integralnej części 
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przemysłowego dziedzictwa kulturowego 
Unii, które należy chronić i promować, a 
także wspieranie zrównoważonej turystyki 
kulturalnej, przez tworzenie powiązań z 
Europejskim Rokiem Dziedzictwa 
Kulturowego 2018;

Poprawka 20

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) inicjatywy i imprezy służące 
promowaniu debaty, zwiększaniu 
świadomości i ułatwianiu zaangażowania 
obywateli, przedsiębiorstw i organów 
publicznych w celu przyciągnięcia 
większej liczby osób i towarów do kolei 
jako środka w walce ze zmianą klimatu za 
pośrednictwem wielu kanałów i narzędzi, 
w tym imprezy w państwach 
członkowskich;

a) inicjatywy służące promowaniu 
debaty, zwiększaniu świadomości 
i angażowaniu obywateli, 
zorganizowanego społeczeństwa 
obywatelskiego, przedsiębiorstw, organów 
publicznych i innych zainteresowanych 
podmiotów w celu przyciągnięcia większej 
liczby osób i towarów do kolei jako środka 
w walce ze zmianą klimatu, przez 
wspieranie zrównoważonych podróży i 
turystyki oraz powiązań z innymi 
przyjaznymi dla środowiska środkami 
transportu, takimi jak rowery, i przez 
sprzyjanie wymianie kulturalnej za 
pośrednictwem wielu kanałów i narzędzi, 
w tym imprezy w państwach 
członkowskich;

Poprawka 21

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) kampanie informacyjne, wystawy, 
działania motywacyjne, edukacja oraz 
kampanie na rzecz podnoszenia 
świadomości mające na celu zachęcenie do 
zmiany zachowań pasażerów, 
konsumentów i przedsiębiorstw oraz 
stymulowanie aktywnego wkładu ogółu 

b) kampanie informacyjne, edukacja 
oraz kampanie na rzecz podnoszenia 
świadomości, w tym online, oraz wystawy 
mające na celu zainspirowanie do 
szerszego korzystania z kolei, w tym z 
istniejącej sieci pociągów nocnych, 
zachęcenie do zmiany postrzegania kolei 
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społeczeństwa w osiągnięcie celu, jakim 
jest bardziej zrównoważony transport;

przez pasażerów, konsumentów i 
przedsiębiorstwa oraz stymulowanie 
aktywnego wkładu ogółu społeczeństwa w 
osiągnięcie celu, jakim jest bardziej 
zrównoważony, dostępny, przystępny 
cenowo i bezpieczny transport;

Poprawka 22

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) kampanie i dzielenie się 
najlepszymi praktykami w celu zachęcenia 
obywateli, aby dzięki podróżom pociągami 
poznawali Europę i jej dziedzictwo 
kulturowe, w tym kolej jako część 
przemysłowego dziedzictwa kulturowego 
Europy, oraz w celu promowania imprez 
kulturalnych i sportowych w miejscach, 
do których można dojechać koleją, a także 
projektów finansowanych w ramach 
programu „Kreatywna Europa”, których 
miejscem realizacji i głównym tematem są 
pociągi;

Poprawka 23

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) tworzenie partnerstw i systemów 
zachęt we współpracy z przewoźnikami 
kolejowymi, w tym w państwach trzecich, 
w celu wspierania zrównoważonych i 
przystępnych cenowo rozwiązań 
transportowych dla uczestników unijnych 
programów mobilności, w szczególności 
programów Erasmus+, Kreatywna 
Europa i Europejski Korpus Solidarności;
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Poprawka 24

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) dzielenie się doświadczeniami 
i dobrymi praktykami przez władze 
regionalne i lokalne, społeczeństwo 
obywatelskie, przedsiębiorstwa i szkoły 
w zakresie promowania korzystania z kolei 
oraz wdrażania zmian w zachowaniach na 
wszystkich szczeblach;

c) dzielenie się doświadczeniami 
i dobrymi praktykami przez władze 
regionalne i lokalne, społeczeństwo 
obywatelskie, partnerów społecznych, 
przedsiębiorstwa, w tym biura podróży, 
szkoły, inne placówki edukacyjne i 
szkoleniowe, stowarzyszenia kulturalne, 
organizacje młodzieżowe i inne 
zainteresowane podmioty w zakresie 
promowania znaczenia kolei i korzystania 
z niej oraz sposobów zachęcania do zmian 
w zachowaniach na wszystkich szczeblach;

Poprawka 25
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) przeprowadzanie analiz oraz 
innowacyjnych działań, a także 
upowszechnianie ich rezultatów w skali 
europejskiej lub krajowej; oraz

d) przeprowadzanie analiz oraz 
innowacyjnych działań, a także 
upowszechnianie ich rezultatów w skali 
europejskiej, krajowej lub regionalnej; 
oraz

Poprawka 26
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) promowanie projektów i sieci 
związanych z europejskim rokiem, w tym 
za pośrednictwem mediów, sieci 
społecznościowych i innych społeczności 
internetowych.

e) promowanie projektów i sieci 
związanych z Europejskim Rokiem, w 
szczególności festiwalu Europalia, w tym 
za pośrednictwem mediów, sieci 
społecznościowych i innych społeczności 
internetowych, by dotrzeć do jak 
najszerszej publiczności;
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Poprawka 27
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Instytucje i organy Unii, a także 
państwa członkowskie mogą – 
odpowiednio na poziomie unijnym 
i krajowym – powoływać się na europejski 
rok i używać jego identyfikacji wizualnej 
w działaniach promocyjnych, o których 
mowa w ust. 1.

2. Instytucje i organy Unii, a także 
państwa członkowskie – odpowiednio na 
poziomie unijnym i krajowym – powołują 
się na Europejski Rok i używają jego 
identyfikacji wizualnej w działaniach 
promocyjnych, o których mowa w ust. 1, 
oraz – na wszystkich etapach promocji – 
zapewniają odpowiednie informowanie o 
wsparciu Unii Europejskiej dla projektów 
i inicjatyw finansowanych w ramach 
Europejskiego Roku.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Za organizację uczestnictwa 
w europejskim roku na poziomie 
krajowym odpowiadają państwa 
członkowskie. W tym celu państwa 
członkowskie wyznaczają koordynatorów 
krajowych. Koordynatorzy krajowi 
zapewniają koordynację odpowiednich 
działań na poziomie krajowym.

Aby zapewnić koordynację odpowiednich 
działań dotyczących Europejskiego Roku 
na poziomie krajowym, państwa 
członkowskie wyznaczają koordynatorów 
krajowych. Koordynatorzy krajowi są 
powoływani na podstawie ich wiedzy 
specjalistycznej oraz udowodnionego 
zaangażowania w rozwój kolei.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja regularnie zwołuje 
posiedzenia koordynatorów krajowych 
w celu koordynowania przebiegu 
europejskiego roku. Posiedzenia te służą 
również wymianie informacji na temat 

1. Komisja regularnie zwołuje 
posiedzenia koordynatorów krajowych 
w celu koordynowania przebiegu 
Europejskiego Roku. Posiedzenia te służą 
również wymianie informacji i najlepszych 
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realizacji europejskiego roku na poziomie 
krajowym i unijnym; przedstawiciele 
Parlamentu Europejskiego mogą brać 
w udział w tych posiedzeniach jako 
obserwatorzy.

praktyk na temat realizacji Europejskiego 
Roku na poziomie krajowym i unijnym; 
przedstawiciele Parlamentu Europejskiego 
są zapraszani do udziału w tych 
posiedzeniach jako obserwatorzy.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Koordynacja Europejskiego Roku 
na poziomie Unii ma charakter 
przekrojowy, tak aby stworzyć synergię 
między poszczególnymi unijnymi 
programami i inicjatywami na rzecz 
finansowania projektów w zakresie 
transportu kolejowego lub projektów, które 
mają aspekt dotyczący kolei.

2. Koordynacja Europejskiego Roku 
na poziomie Unii ma charakter 
przekrojowy, tak aby stworzyć synergię 
między poszczególnymi unijnymi 
programami i inicjatywami, które służą 
finansowaniu projektów w zakresie 
transportu kolejowego lub projektów, mają 
aspekt dotyczący kolei lub wspierają 
zaangażowanie obywatelskie, jak 
programy dotyczące kształcenia i 
szkolenia, kultury i młodzieży.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja zwołuje regularne spotkania 
zainteresowanych stron i przedstawicieli 
organizacji lub podmiotów działających 
w dziedzinie transportu kolejowego, w tym 
funkcjonujących ponadnarodowych sieci 
i właściwych organizacji pozarządowych, 
a także organizacji i społeczności 
skupiających młodzież, w celu uzyskania 
wsparcia przy realizacji europejskiego roku 
na poziomie Unii.

Komisja zwołuje regularne spotkania 
zainteresowanych stron i przedstawicieli 
organizacji lub podmiotów działających 
w dziedzinie transportu kolejowego, w tym 
funkcjonujących sieci ponadnarodowych i 
ponadregionalnych i właściwych 
organizacji pozarządowych, a także 
organizacji skupiających młodzież, 
stowarzyszeń kulturalnych i 
zainteresowanych podmiotów 
zajmujących się kształceniem i 
szkoleniem, w celu uzyskania wsparcia 
przy realizacji Europejskiego Roku na 
poziomie Unii.



PE652.338v02-00 74/79 RR\1215801PL.docx

PL

Poprawka 32

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja, o ile będzie to możliwe ze 
względów budżetowych, może 
zorganizować zaproszenia do składania 
wniosków i projektów, które będą mogły 
otrzymać wsparcie ze względu na ich 
szczególny wkład w osiągnięcie celów 
europejskiego roku.

Komisja może zorganizować zaproszenia 
do składania wniosków i projektów, które 
będą mogły otrzymać wsparcie ze względu 
na ich szczególny wkład w osiągnięcie 
celów Europejskiego Roku.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W stosownych przypadkach, na potrzeby 
europejskiego roku, Komisja będzie 
współpracować z właściwymi 
organizacjami międzynarodowymi, 
zapewniając jednocześnie widoczność 
udziału Unii.

W stosownych przypadkach, na potrzeby 
Europejskiego Roku, Komisja będzie 
współpracować z właściwymi 
organizacjami międzynarodowymi, w tym 
w dziedzinach kultury i edukacji, oraz z 
właściwymi organami w państwach 
ościennych, zapewniając jednocześnie 
widoczność udziału Unii.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6a
Budżet

Pula środków finansowych na wykonanie 
niniejszej decyzji w okresie od dnia 



RR\1215801PL.docx 75/79 PE652.338v02-00

PL

1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 
2022 r. wynosi 8 mln EUR.
Roczne środki zatwierdzane są przez 
Parlament Europejski i Radę w granicach 
wieloletnich ram finansowych.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia 31 grudnia 2022 r. Komisja 
przedłoży Parlamentowi Europejskiemu, 
Radzie, Europejskiemu Komitetowi 
Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi 
Regionów sprawozdanie na temat 
realizacji, wyników i ogólnej oceny 
inicjatyw przewidzianych w niniejszej 
decyzji.

Do dnia 31 grudnia 2022 r. Komisja 
przedłoży Parlamentowi Europejskiemu, 
Radzie, Europejskiemu Komitetowi 
Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi 
Regionów sprawozdanie na temat 
realizacji, wyników i ogólnej oceny 
inicjatyw przewidzianych w niniejszej 
decyzji. Sprawozdanie będzie zawierało 
również wszelkie odpowiednie propozycje 
polityczne do dalszego rozważenia w 
związku z Europejskim Rokiem. 
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