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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser.

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning. 
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ett Europaår för järnvägen 
(2021)
(COM(2020)0078 –C9-0076/2020 – 2020/0035(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2020)0078),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 91 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 
parlamentet (C9-0076/2020),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den ...1,

– med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den ...,2

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

– med beaktande av yttrandena från utskottet för regional utveckling och utskottet för kultur 
och utbildning, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A9-0191/2020).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för 
parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt 
förslag.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

1 EUT C ... (Ännu ej offentliggjort i EUT).
2 EUT C ... (Ännu ej offentliggjort i EUT).
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Ändringsförslag 1

Förslag till beslut
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) I linje med de mål som fastställs i 
kommissionens meddelande om den 
europeiska gröna given finns det ett behov 
av att ställa om unionens ekonomi och att 
ställa om politiken, särskilt på området för 
transport och mobilitet, vilket innebär att 
övergången till hållbar och smart mobilitet 
påskyndas. Transporterna står för en 
fjärdedel av unionens utsläpp av 
växthusgaser och andelen fortsätter att öka. 
För att uppnå klimatneutralitet måste 
transportutsläppen minska med 90 % fram 
till 2050. För hållbara transporter krävs att 
trafikanterna först och främst erbjuds 
billigare, mer tillgängliga, sundare och 
renare alternativ till sina nuvarande 
mobilitetsvanor. Den europeiska gröna 
given innebär en påskyndad övergång till 
hållbar och smart mobilitet för att möta 
dessa utmaningar. Särskilt bör en 
betydande del av de 75 % av de inre 
godstransporter som i dag fraktas på väg 
flyttas över till järnväg och inre 
vattenvägar.

(4) I linje med de mål som fastställs i 
kommissionens meddelande om den 
europeiska gröna given finns det ett behov 
av att ställa om unionens ekonomi och att 
ställa om politiken, särskilt på området för 
transport och mobilitet, vilket innebär att 
övergången till hållbar, smart, intermodal, 
driftskompatibel och sammanlänkad 
mobilitet påskyndas. Transporterna står för 
en fjärdedel av unionens utsläpp av 
växthusgaser och andelen fortsätter att öka. 
För att uppnå klimatneutralitet måste 
transportutsläppen minska med 90 % så 
snart som möjligt och allra senast fram till 
2050. För hållbara, intermodala transporter 
krävs att trafikanterna först och främst 
erbjuds billigare, mer tillgängliga, sundare, 
renare och energieffektivare alternativ till 
sina nuvarande mobilitetsvanor och att 
man uppmuntrar dem som redan nu 
använder hållbara transportslag, såsom 
gång, cykling och och kollektivtrafik. 
Hållbara transporter betyder högre 
standarder för arbetsvillkor. Det betyder 
också prisnivåer som inbegriper externa 
kostnader. Den europeiska gröna given 
innebär en påskyndad övergång till hållbar 
och smart mobilitet för att möta dessa 
utmaningar. Särskilt bör en betydande del 
av de 75 % av de inre godstransporter som 
i dag fraktas på väg flyttas över till järnväg 
och inre vattenvägar. Därför är det mycket 
viktigt att gå vidare med genomförandet 
av det transeuropeiska transportnätet 
(TEN-T) och säkerställa de finansiella 
resurser som behövs för detta.

Ändringsförslag 2

Förslag till beslut
Skäl 5a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Covid-19-pandemin har drabbat 
transportsektorn oproportionerligt hårt. 
Järnvägssektorn har upplevt en aldrig 
tidigare skådad minskning av antalet 
passagerare. Trots de operativa och 
finansiella begränsningarna har sektorn 
upprätthållit viktiga förbindelser för både 
persontransport och transport av 
nödvändigt och farligt gods. Detta har 
varit möjligt främst tack vare de anställda 
som har fortsatt att arbeta under svåra, 
farliga och osäkra förhållanden för att se 
till att medicinska förnödenheter och 
nödvändigt gods kan transporteras över 
hela Europa.

Ändringsförslag 3

Förslag till beslut
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Genom att förbinda unionens 
viktigare transportleder med dess perifera 
regioner och territorier bidrar 
järnvägssektorn till social, ekonomisk och 
territoriell sammanhållning.

(6) Genom att förbinda unionens 
viktigare transportleder med dess regioner 
och territorier som är perifera, bergiga och 
svåra att nå, även på regional och lokal 
nivå, genom att införa och återinföra 
gränsöverskridande järnvägsförbindelser 
som saknas1a och gå vidare med 
elektrifieringsarbetet1b, bidrar 
järnvägssektorn till social, ekonomisk och 
territoriell sammanhållning. Dessutom har 
avlägsna områden och 
landsbygdsområden ofta färre och mindre 
välutvecklade nät som garanterar att 
befolkningen får tillgång till 
grundläggande tjänster. Gränsregionerna 
i hela unionen utgör 40 % av unionens 
territorium, och omfattar en tredjedel av 
unionens befolkning1c, men har ofta den 
dubbla nackdelen att dels vara landsbygd, 
dels ligga i periferin för de nationella 
näten. Flera gränsöverskridande 
förbindelser saknas dock fortfarande och 
detta hindrar det transeuropeiska 
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transportnätet från att uppnå full 
effektivitet. Investeringar i 
järnvägsinfrastruktur bör dessutom 
inriktas på de förbindelser som bidrar till 
unionens mål avseende trafikomställning, 
till exempel i hamn- eller 
flygplatsområden där gods kan 
distribueras inne i landet via järnväg i 
stället för på väg, om lämplig 
järnvägsinfrastruktur finns på plats. En 
förstärkning av driftskompatibiliteten och 
främjandet av en kompletterande strategi 
inom alla transportsektorer är ett viktigt 
mål som måste uppnås för att förbättra 
den ekonomiska verksamheten i 
regionerna, skapa nya arbetstillfällen och 
bidra till återhämtningen från den 
nuvarande hälsokrisen och den 
ekonomiska krisen.
________________
1a GD REGIO:s rapport Quantification of 
the effects of legal and administrative 
border obstacles in land border regions 
(källa: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sourc
es/docoffic/2014/boosting_growth/quantif
_effect_borders_obstacles.pdf
1b GD REGIO:s rapport Quantification of 
the effects of legal and administrative 
border obstacles in land border regions 
(källa: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sourc
es/docoffic/2014/boosting_growth/quantif
_effect_borders_obstacles.pdf
1c GD REGIO:s rapport Quantification of 
the effects of legal and administrative 
border obstacles in land border regions 
(källa: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sourc
es/docoffic/2014/boosting_growth/quantif
_effect_borders_obstacles.pdf

Ändringsförslag 4

Förslag till beslut
Skäl 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Järnvägens andel av 
persontransporterna i unionen har endast 
ökat något sedan 2007, samtidigt som 
andelen av godstransporterna har minskat. 
Många hinder kvarstår för att uppnå ett 
verkligt gemensamt europeiskt 
järnvägsområde, bland annat när det gäller 
behovet av att minimera buller. Lösningar 
för att komma förbi dessa hinder, 
tillsammans med kostnadsminskning och 
snabbare innovation, kommer att göra det 
möjligt för järnvägen att förverkliga sin 
fulla potential. Därför behöver järnvägen 
en extra knuff för att bli mer attraktiv för 
både resenärer och företag.

(7) Järnvägens andel av 
persontransporterna i unionen har endast 
ökat något sedan 2007, samtidigt som 
andelen av godstransporterna har minskat. 
Många hinder kvarstår för att uppnå ett 
verkligt gemensamt europeiskt 
järnvägsområde, bland annat när det gäller 
behovet av att öppna upp för konkurrens, 
främja innovation, driftskompatibilitet 
och digitalisering, slutföra TENT-T och 
godskorridorerna, påskynda 
genomförandet av det moderna 
europeiska trafikstyrningssystemet för tåg 
(ERTMS) för både utrustning ombord och 
markbaserad utrustning, internalisera de 
externa kostnaderna, minimera buller och 
främja bättre integration mellan 
logistiksystem och medborgarnas 
livskvalitet. Järnvägstrafiken hämmas 
ofta av föråldrad affärs- och driftspraxis 
samt en för stor andel infrastruktur och 
rullande materiel som håller på att bli 
föråldrad. Lösningar för att komma förbi 
dessa hinder, tillsammans med 
kostnadsminskning och snabbare 
innovation, kommer att göra det möjligt för 
järnvägen att förverkliga sin fulla potential, 
samtidigt som man säkerställer den inre 
marknadens funktion, ökar trafiken och 
bibehåller eller förbättrar de höga 
säkerhetsnivåerna. Därför behöver 
järnvägssektorn en extra knuff för att bli 
mer attraktiv för både resenärer, anställda 
och företag. Detta förutsätter att den har 
lämplig infrastruktur och kan dra nytta av 
starka EU-finansieringsinstrument. 
ERA:s roll när det gäller att sänka de 
tekniska hindren inom det gemensamma 
europeiska järnvägsområdet bör betonas.

Ändringsförslag 5

Förslag till beslut
Skäl 8
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) För att främja järnvägen i linje med 
de mål som fastställs i kommissionens 
meddelande om den europeiska gröna 
given, särskilt med avseende på hållbar och 
smart mobilitet, bör 2021 utses till 
Europeiska året för järnvägen. För 
unionens järnvägspolitik kommer 2021 att 
bli ett viktigt år, eftersom det blir det första 
helåret då de regler som man enades om i 
det fjärde järnvägspaketet införs i hela 
unionen, särskilt i fråga om öppnande av 
marknaderna för inrikes persontrafik och 
när det gäller minskade kostnader och 
administrativa bördor för järnvägsföretag 
som är verksamma i hela unionen. Det 
finns ett växande allmänt intresse för 
järnvägar, inklusive nattåg, i ett antal 
medlemsstater, vilket också framgår av 
initiativet #DiscoverEU. Dessutom 
kommer den internationella konstfestivalen 
Europalia att ägna 2021 års upplaga åt 
järnvägens influenser på konsten och 
framhäva järnvägens roll som en drivande 
kraft bakom social, ekonomisk och 
industriell förändring.

(8) För att främja järnvägen i linje med 
de mål som fastställs i kommissionens 
meddelande om den europeiska gröna 
given, särskilt med avseende på hållbar och 
smart mobilitet, bör 2021 utses till 
Europeiska året för järnvägen. För 
unionens järnvägspolitik kommer 2021 att 
bli ett viktigt år, eftersom det blir det första 
helåret då de regler som man enades om i 
det fjärde järnvägspaketet införs i hela 
unionen, särskilt i fråga om öppnande av 
marknaderna för inrikes persontrafik och 
när det gäller minskade kostnader och 
administrativa bördor för järnvägsföretag 
som är verksamma i hela unionen. Särskild 
vikt måste också läggas vid en korrekt 
tillämpning av det fjärde järnvägspaketet 
och den nya roll som ERA spelar. 
Europaåret för järnvägen bör vara 
utgångspunkten för en mer allmän 
järnvägsstrategi som syftar till att uppnå 
ett gemensamt europeiskt 
järnvägsområde. Det finns ett växande 
allmänt intresse för järnvägar, inklusive 
nattåg, i ett antal medlemsstater, vilket 
också framgår av initiativet #DiscoverEU. 
Järnvägen bör vara en integrerad del när 
det gäller att tillhandahålla smidiga ”från 
dörr till dörr” resekoncept, i kombination 
med andra transportsätt, däribland aktiva 
resor. Dessutom kommer den 
internationella konstfestivalen Europalia att 
ägna 2021 års upplaga åt järnvägens 
influenser på konsten och framhäva 
järnvägens roll som en drivande kraft 
bakom social, ekonomisk, industriell och 
ekologisk förändring.

Ändringsförslag 6

Förslag till beslut
Skäl 8a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) De allra flesta godstransporter 
börjar eller slutar i städer och förorter. 
70 % av befolkningen bor där och 85 % 
av EU:s BNP genereras i dessa områden. 
Pendling svarar för 80–90 % av alla 
persontransporter. Detta innebär att 
tätorter i hög grad bidrar till det totala 
resultatet för persontransporterna på 
järnväg. Därför bör underutnyttjade 
förortslinjer och regionala linjer 
moderniseras och rustas upp för att 
främja smart urban rörlighet med låg 
miljöpåverkan och bättre social och 
ekonomisk sammanhållning. Betydande 
finansiering och ökad medfinansiering 
behövs för investeringar i 
järnvägsinfrastruktur och är avgörande 
för järnvägens modala konkurrenskraft. 
Investeringar i järnvägsinfrastruktur är 
avgörande för järnvägens modala 
konkurrenskraft. Även om 80 % av 
finansieringen inom ramen för Fonden 
för ett sammanlänkat Europa är inriktad 
på järnvägsområdet, har medlemsstaterna 
också ett ansvar att driva en ambitiös 
investeringspolitik för att främja 
trafikomställningen. Dessa investeringar 
bör grunda sig på ett ”index för 
järnvägsförbindelser” för att maximera 
effektiviteten hos det gemensamma 
europeiska järnvägsområdet. Betydelsen 
av motiverad personal, som garanterar att 
driften löper smidigt, kan inte överskattas. 
Järnvägssektorn har dock problem med 
att locka nya anställda. För att nå sin 
fulla potential måste dess arbetskraft 
diversifieras och den måste locka till sig i 
synnerhet kvinnor och unga. Detta 
perspektiv bör främjas på alla 
institutionella nivåer.

Ändringsförslag 7

Förslag till beslut
Skäl 8b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8b) Att öka järnvägarnas attraktivitet 
kräver att tjänsterna är 
användarcentrerade, organiserade och 
konstruerade för att ge gott värde, med 
konstant tillförlitlighet och högsta kvalitet 
på tjänsterna. Tjänsterna bör ha 
konkurrenskraftiga priser och vara 
resurseffektiva.

Ändringsförslag 8

Förslag till beslut
Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) framhålla järnvägen som ett 
hållbart, innovativt och säkert trafikslag, 
särskilt genom att lyfta fram järnvägarnas 
roll som en vägvisare i riktning mot 
unionens mål mot att uppnå 
klimatneutralitet senast 2050 och genom 
att rikta sig till en bredare publik, i 
synnerhet ungdomar,

(a) framhålla järnvägen som ryggraden 
i hållbara, innovativa, intermodala, säkra 
och överkomliga transporter och som ett 
effektivt logistiknät, som kan garantera 
nödvändiga tjänster, även under oväntade 
kriser,

Ändringsförslag 9

Förslag till beslut
Artikel 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) främja järnvägens roll när det 
gäller att uppnå unionens mål om 
klimatneutralitet så snart som möjligt men 
senast 2050 också genom att rikta sig till 
en bredare publik, i synnerhet personer 
med funktionsnedsättning och nedsatt 
rörlighet samt ungdomar,
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Ändringsförslag 10

Förslag till beslut
Artikel 2 – leden ab (nytt) och ac (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ab) stärka järnvägen, bland annat 
genom att förbättra det 
gränsöverskridande samarbetet bland 
infrastrukturförvaltare för att underlätta 
bättre järnvägsförbindelser över 
gränserna, bland annat 
gränsöverskridande chartertåg, 
(ac) utveckla och förmedla en 
trafikomställning inom turismpolitiken 
som ett nät som kan förbinda 
landsbygdsområden och öka och skapa 
allmän medvetenhet om en europeisk 
hållbar turism,

Ändringsförslag 11

Förslag till beslut
Artikel 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) understryka järnvägens europeiska, 
gränsöverskridande dimension som för 
medborgarna närmare varandra, ger dem 
möjlighet att utforska unionen i hela dess 
mångfald, främjar sammanhållning och 
bidrar till att integrera unionens inre 
marknad,

(b) understryka järnvägens europeiska, 
gränsöverskridande dimension som för 
medborgarna närmare varandra, ger dem 
möjlighet att utforska unionen i hela dess 
mångfald, främjar socioekonomisk och 
territoriell sammanhållning och bidrar till 
att integrera unionens inre marknad, 
samtidigt som den främjar slutförandet av 
TEN-T, avskaffar flaskhalsar främst i 
gränsområden, och därigenom gör 
transporter mer driftskompatibla genom 
att erbjuda övergripande lösningar för 
människor och gods, och understryker 
därför behovet av att skifta unionens 
lapptäcke av nationella järnvägsnät till ett 
verkligt europeiskt nät, särskilt genom att 
stödja regionala gränsöverskridande 
järnvägsförbindelser i hela EU,
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Ändringsförslag 12

Förslag till beslut
Artikel 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) förstärka järnvägens bidrag till 
unionens ekonomi, industri och samhälle, 
särskilt när det gäller aspekter som rör 
regional utveckling, industriell 
konkurrenskraft, hållbar turism, 
innovation, sysselsättning, utbildning, 
ungdom och kultur, och när det gäller 
förbättrad tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning,

(c) förstärka järnvägens bidrag till 
unionens ekonomi, industri, handel och 
samhälle, särskilt när det gäller aspekter 
som rör regional och lokal utveckling, 
hållbar turism, attraktiva 
karriärmöjligheter, utbildning, ungdom 
och kultur, och när det gäller förbättrad 
tillgänglighet för äldre personer och för 
personer med funktionsnedsättning och 
nedsatt rörlighet,

Ändringsförslag 13

Förslag till beslut
Artikel 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) starkt stödja forskning och 
innovation på järnvägsområdet, i 
synnerhet genom Shift2Rail och dess 
efterföljare, särskilt i syfte att öka 
kapaciteten i det europeiska 
järnvägsnätet, uppnå högre kvalitet på 
järnvägstjänster och minska 
koldioxidutsläppen,

Ändringsförslag 14

Förslag till beslut
Artikel 2 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cb) betona unionens ställning som ett 
kluster för global, industriell 
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konkurrenskraft med innovativa och 
exportinriktade flaggskepp,

Ändringsförslag 15

Förslag till beslut
Artikel 2 – led cc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cc) underlätta datadelning med nya 
aktörer och tredjepartsleverantörer,

Ändringsförslag 16

Förslag till beslut
Artikel 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) stärka järnvägstransporterna i 
tätorter och förorter för att främja 
platsbesparande, klimat- och 
människovänlig transport från dörr till 
dörr, bland annat genom ett lättförståeligt 
och konsekvent tillämpat system för 
passagerares rättigheter, för att förbättra 
tjänsternas kvalitet och uppmuntra social 
och ekonomisk integration,

Ändringsförslag 17

Förslag till beslut
Artikel 2 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(db) mobilisera den roll som järnvägen 
spelar i den gemensamma europeiska 
bilden av järnvägen, särskilt de kulturella 
och historiska aspekterna, och erinra om 
järnvägens roll i uppbyggnaden av 
välståndet i Europa och i de industriella 
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revolutionerna i 2000-talets högteknologi, 
och framhäva att tåg, tågstationer och 
järnvägsinfrastruktur som en del av 
Europas kulturarv, förtjänar att främjas 
och högtidlighållas i samarbete med 
museer och andra kulturella platser och 
evenemang,

Ändringsförslag 18

Förslag till beslut
Artikel 2 – led dc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(dc) främja unionens befintliga 
nattågsnät och uppmuntra initiativ där 
gränsöverskridande nattåg används för 
att främja unionens visuella identitet,

Ändringsförslag 19

Förslag till beslut
Artikel 2 – led dd (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(dd) göra järnvägsyrket mer attraktivt, 
bland annat genom att främja rättvisa 
tjänstevillkor och skydd för anställda mot 
utnyttjande,

Ändringsförslag 20

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Initiativ och evenemang för att 
väcka debatt, öka medvetenheten och 
underlätta för medborgare, företag och 

(a) Initiativ och evenemang för att 
väcka debatt, öka medvetenheten, bygga en 
positiv bild, underlätta för medborgare, 
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offentliga myndigheter att locka fler 
människor och mer gods till järnvägen som 
ett sätt att bekämpa klimatförändringar, 
med hjälp av flera kanaler och verktyg, 
inklusive evenemang i medlemsstaterna.

företag och offentliga myndigheter att 
återupprätta förtroendet för järnvägen, i 
syfte att locka fler människor och mer gods 
till järnvägen som ett sätt att bekämpa 
klimatförändringar, med hjälp av flera 
kanaler och verktyg, inklusive evenemang i 
medlemsstaterna på nationell, regional 
och lokal nivå, samtidigt som man också 
betonar tågresandets säkerhet och 
bekvämlighet som ett intermodalt 
transportsätt.

Ändringsförslag 21

Förslag till beslut
Artikel 3 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Initiativ som betonar att järnvägen 
spelar en integrerad roll i transporter från 
dörr till dörr, med betoning på behovet av 
intermodal integration och 
interkonnektivitet med andra 
transportsätt, inbegripet geografiskt 
perifera regioner och öar.

Ändringsförslag 22

Förslag till beslut
Artikel 3 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ab) Initiativ i medlemsstaterna för att 
främja affärsresor och pendlingsmönster 
med tåg i både den offentliga och den 
privata sektorn.

Ändringsförslag 23

Förslag till beslut
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Artikel 3 – led ac (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ac) Initiativ för att stödja teknisk 
innovation i syfte att utveckla direkta 
biljetter och digitala multimodala biljetter.

Ändringsförslag 24

Förslag till beslut
Artikel 3 – led ad (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ad) Initiativ för att främja 
investeringar i terminaler och rullande 
materiel för att skapa en optimal 
trafikomställning som bidrar till 
utfasningen av fossila bränslen inom 
godstransporter och utvecklingen av 
smart och hållbar mobilitet.

Ändringsförslag 25

Förslag till beslut
Artikel 3 – led ae (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ae) Initiativ för att signalera 
järnvägssektorns universella dimension 
när det gäller tjänster, som garanterar 
både territoriell tillgänglighet och andra 
tillgänglighetsaspekter (väntetid, avstånd 
mellan anslutningspunkter, tillgänglighet 
för resenärer med nedsatt rörlighet och 
äldre osv.).

Ändringsförslag 26

Förslag till beslut
Artikel 3 – led af (nytt)



RR\1215801SV.docx 19/76 PE652.338v02-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(af) Kommissionen ska undersöka 
möjligheten att upprätta ett index över 
järnvägsförbindelser som syftar till att 
klassificera konsekvens, kvalitet och 
mångfald i utbudet samt tillgänglighet 
och intermodala alternativ som mäter 
integreringen av nätet. Syftet med detta 
index är att identifiera de områden där det 
finns ett särskilt stor behov av 
investeringar i järnvägssektorn.

Ändringsförslag 27

Förslag till beslut
Artikel 3 – led b 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Information, utställningar, 
inspiration, utbildning och kampanjer för 
ökad medvetenhet, för att uppmuntra till 
förändrade beteenden hos resenärer, 
konsumenter och företag och stimulera ett 
aktivt bidrag från allmänheten till att uppnå 
målen om mera hållbara transporter.

(b) Information, utställningar, 
inspiration, utbildning, kampanjer för ökad 
medvetenhet samt utställnings- och 
informationståg, för att uppmuntra till 
förändrade beteenden hos resenärer, 
konsumenter och företag och stimulera ett 
aktivt bidrag från allmänheten till att uppnå 
målen om mera hållbara transporter.

Ändringsförslag 28

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) En uppsättning erfarenheter och 
bästa praxis för att skapa lika villkor 
mellan olika transportsätt och i slutändan 
att minska kostnaderna för samhället.
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Ändringsförslag 29

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(eb) Stöd till utbyggnad av regional 
infrastruktur särskilt genom att främja 
godstransporter utanför de stora 
transportkorridorerna.

Ändringsförslag 30

Förslag till beslut
Artikel 3 – led ec (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ec) Initiativ för att identifiera 
möjligheter till nätverksoptimering och 
förbättrad digitalisering, särskilt för 
tillhandahållande av realtidsinformation 
om biljettpriser och tidtabeller, så att 
tågresenärer kan jämföra och få tillgång 
till information om oberoende 
tredjepartsleverantörer.

Ändringsförslag 31

Förslag till beslut
Artikel 3 – led ed (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ed) Åtgärder för att bättre sprida 
information om genomförandet av 
passagernas rättigheter, bland annat 
initiativ för att förbättra den information 
som passagerna har tillgång till, och 
kontrollera efterlevnaden av 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 80/2009 av den 14 
januari 2009, för att tillhandahålla 
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jämförbara uppgifter om alla 
transportsätt.

Ändringsförslag 32

Förslag till beslut
Artikel 3 – led ee (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ee) Initiativ för att främja en 
trafikomställning inom turismen med 
gemensamt stöd från järnvägssektorn, den 
europeiska kulturindustrin och nationella 
och europeiska företrädare för 
turistnäringen, som ett nätverk som kan 
förbinda alla områden på nationell och 
regional nivå samt på landsbygden, och 
främja och öka allmänhetens 
medvetenhet om en hållbar europeisk 
turism.

Ändringsförslag 33

Förslag till beslut
Artikel 3 – led ef (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ef) Genomförande av verksamhet, 
partnerskap och evenemang, som 
fastställs i bilagan över evenemang och 
partnerskap.

Ändringsförslag 34

Förslag till beslut
Artikel 3 – led eg (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(eg) Initiativ för att säkerställa att EU-
medel som anslås till 
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återhämtningsinsatser till följd av covid-
19-pandemin används till att kraftigt 
utöka och förbättra den europeiska 
järnvägsinfrastrukturen och att 
medlemsstaterna fullt ut utnyttjar det 
europeiska trafikstyrningssystemet för tåg 
(ERTMS) för både rullande materiel 
ombord och infrastruktur, intensifierar 
bullerskyddet och stärker matarlinjer för 
att förbättra rörligheten från dörr till 
dörr.

Ändringsförslag 35

Förslag till beslut
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska ha ansvar för 
organisationen av deltagandet i Europaåret 
på nationell nivå. Medlemsstaterna ska för 
detta ändamål utse nationella 
samordningsorgan. De nationella 
samordningsorganen ska ansvara för att 
de relevanta aktiviteterna samordnas på 
nationell nivå.

Medlemsstaterna ska ha ansvar för 
organisationen av deltagandet i Europaåret 
på nationell nivå. Medlemsstaterna ska för 
detta ändamål utse en nationell 
samordnare och tillhandahålla 
tillräckliga ekonomiska och mänskliga 
resurser för hans eller hennes uppgifter. 
De nationella samordnarna ska ansvara för 
att de relevanta aktiviteterna samordnas på 
nationell nivå och utgöra en länk till 
samordningen på unionsnivå. De 
nationella samordnarna ska utses på 
grundval av bevisat engagemang för 
utvecklingen av järnvägen i Europa.

Ändringsförslag 36

Förslag till beslut
Artikel 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska med beaktande av 
sin politiska struktur och 
befogenhetsfördelning utse vederbörande 
samordnare.
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Ändringsförslag 37

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska sammankalla till 
regelbundna möten med aktörer och 
företrädare för organisationer eller organ 
som är verksamma inom 
järnvägstransportområdet, däribland 
befintliga transnationella nätverk och 
relevanta icke-statliga organisationer, samt 
med ungdomsorganisationer och 
ungdomsgemenskaper, för att dessa ska 
bistå kommissionen i genomförandet av 
Europaåret på unionsnivå.

Kommissionen ska sammankalla till 
regelbundna möten med alla aktörer och 
företrädare för organisationer eller organ 
som är verksamma inom 
järnvägstransportområdet, däribland 
befintliga transnationella nätverk, relevanta 
icke-statliga organisationer, universitet och 
teknikcentrum samt företrädare för 
ungdomsorganisationer, organisationer 
som företräder personer med 
funktionsnedsättning och nedsatt 
rörlighet och gemenskaper, för att dessa 
ska bistå kommissionen i genomförandet 
av Europaåret på unionsnivå. 
Kommissionen ska använda samma 
möten för att främja en alleuropeisk 
debatt om järnvägspolitik, hinder, 
potential för minskade koldioxidutsläpp 
och socialt och miljömässigt hållbar 
rörlighetspolitik i syfte att basera framtida 
lagstiftningsidéer på detta bidrag.

Ändringsförslag 38

Förslag till beslut
Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6a
Budget

Finansieringsramen för genomförandet 
av detta beslut för perioden 
1 januari 2020–31 december 2022 ska 
vara 16 miljoner EUR. De årliga anslagen 
ska godkännas av Europaparlamentet och 
rådet inom gränserna för den fleråriga 
budgetramen.
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Ändringsförslag 39

Förslag till beslut
Bilaga

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga
Evenemang och partnerskap
Partnerskapen ska stödja en rad 
aktiviteter som syftar till att konkretisera 
Europaåret för järnvägen genom 
evenemang för allmänheten. Denna 
bilaga innehåller en icke uttömmande 
förteckning över evenemang som ska 
genomföras under Europaåret för 
järnvägen och stödjas av olika 
partnerskap enligt deras omfattning.
Följande partnerskap, evenemang och 
aktiviteter ska anordnas under 
Europaåret för järnvägen, om 
omständigheterna tillåter det
- Partnerskap med filmfestivaler runtom i 
Europa för att betona järnvägens 
framträdande plats inom filmproduktion. 
Samarbete med europeiska 
järnvägsmuséer och befintliga 
kulturevenemang såsom filmfestivaler och 
konstutställningar.
- Partnerskap med Europeiska unionens 
järnvägsbyrå för att betona
(i) sektorns resultat i Europa,
(ii) sakkunskapen hos aktörer inom 
sektorn, särskilt järnvägspersonal,
(iii) järnvägens fördelar när det gäller 
säkerhet och respekt för miljön, och
(iv) karriärmöjligheter för elever, 
studerande och lärlingar.
- Mobilisering av järnvägsmuséer i syfte 
att sprida Europaårets budskap.
- Mobila utställningståg inom unionen för 
att informera allmänheten om 
Europaårets mål och lyfta fram 
attraktiviteten i dess många budskap.
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- Tillhandahållande av interrailkort för 
unga människor i samband med 
Erasmus-studier eller -tävlingar, i syfte att 
utvidga räckvidden för Europaåret.
- Utnyttjande av järnvägsstationernas 
potential i deras egenskap av platser för 
konst, urbana mötesplatser och 
ekonomiska och kulturella knutpunkter 
för medborgare.
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MOTIVERING

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag, där år 2021 utnämns till Europaåret för 
järnvägen, och som syftar till att främja järnvägen i linje med de mål som fastställs i 
kommissionens meddelande om den europeiska gröna given, särskilt med avseende på hållbar 
och smart mobilitet. 
Transporterna står för en fjärdedel av EU:s utsläpp av växthusgaser och fortsätter att öka. För 
att uppnå klimatneutralitet måste transportutsläppen minska med 90 % fram till 2050. I 
enlighet med färdplanen för ett gemensamt europeiskt transportområde måste dessutom 50 % 
av marknadsandelarna för medellånga sträckor och passagerartransporter mellan städer flyttas 
från vägar till järnvägar, medan 30 % av godstransporterna på väg bör ha flyttats över till 
andra transportmedel, t.ex. järnväg eller vattenvägar senast 2030, och mer än 50 % senast 
2050.

En viktig framgångsfaktor för den europeiska gröna given är att rikta uppmärksamheten och 
insatserna på järnvägen: tågen bör vara mer överkomliga prismässigt, mer frekventa, erbjuda 
fler förbindelser och vara mer energieffektiva. Järnvägen är ett av de mest miljövänliga och 
energieffektiva trafikslagen, och spelar därför en viktig roll för att påskynda transporternas 
utsläppsminskningar. Den är till stor del elektrifierad, använder i allt högre grad förnybar 
energi och släpper ut mycket mindre koldioxid än motsvarande väg- eller flygtransport. 
Dessutom är den ett av de säkraste transportsätten och förenar människor och företag i hela 
EU. Trots dessa uppenbara fördelar missgynnas järnvägen jämfört med andra transportsätt, 
särskilt luftfarten. Flygbolagen är befriade från skyldigheten att betala skatt på flygbränsle 
och får en stor mängd kostnadsfria utsläppsrätter inom ramen för systemet för handeln med 
utsläppsrätter. Dessa fördelar innebär ofta att järnvägen, även för korta sträckor, missgynnas 
jämfört med luftfarten, som erbjuder mer konkurrenskraftiga kortdistansflygningar trots dess 
stora klimatpåverkan.

Föredraganden stöder inte bara förslaget om Europaåret för järnvägen 2021, utan uppmuntrar 
också kommissionen att vara mer ambitiös. Vårt samhälle måste gå över från väg och luftfart 
till förmån för järnväg. Detta kommer att kräva investeringar i järnvägsinfrastrukturkapacitet, 
både genom utbyggnad av nätet och införande av digital trafikstyrningsteknik såsom ERTMS. 
Till och med när den globala hälsokrisen till följd av covid-19-pandemin ledde till att våra 
länder hamnade nära ett dödläge, fortsatte järnvägssystemen och systemen för järnvägstrafik i 
städer att säkerställa rörligheten för varor och upprätthålla grundläggande tjänster, inbegripet 
för passagerare som arbetar inom samhällsviktiga yrken.

Föredraganden efterlyser en förbättring av kollektivtrafiken för att få till stånd en hållbar 
stadsplanering för lösningar för mjukare rörlighet. Detta kan uppnås genom ett system för 
effektiv prissättning av transporter och biljetter till rimliga priser, i syfte att förbättra 
trafikmönstren och främja hållbara val av transportsätt för passagerare och logistikoperatörer.

Föredraganden vill skapa en gemensam samarbetsram med järnvägsföretag och slutligen 
införa ett system med direktbiljetter i EU, särskilt för resor över gränserna, vilket skulle göra 
det möjligt för resenärer att hävda sina rättigheter i händelse av en missad anslutning på grund 
av en försening av en tidigare etapp av resan. 
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Föredraganden påpekar också vikten av att blåsa nytt liv i nattåg och bygga upp regionala 
förbindelser i hela EU. Detta kommer att kräva investeringar i rullande materiel och 
infrastruktur för nattåg, i syfte att återaktivera rutterna och åter göra dem till ett hållbart och 
överkomligt alternativ för resenärer till europeiska resmål, på samma sätt som de har varit 
tidigare. I detta avseende uppmanar föredraganden kommissionen att under det europeiska 
året främja EU:s nuvarande nattågsnät maximalt samt engagera sig och visa EU:s visuella 
identitet på de platser som trafikeras av gränsöverskridande nattåg.

En verklig ”renässans för järnvägen” kräver ytterligare finansiering som särskilt bör inriktas 
på införande och återinförande av de regionala gränsöverskridande järnvägsförbindelser som 
saknas, underhåll och uppgradering av befintliga linjer, broar och tunnlar samt reaktivering av 
nedlagda linjer där passagerare och gods kan gå över till järnvägen. Finansieringen bör stödja 
forskning och innovation i rena transporter och bör riktas mot hållbar, intermodal och smart 
rörlighet där ett villkor för EU-finansiering är att järnvägarna står i centrum för alla 
mobilitetsstrategier och transportplaner.

Föredraganden är fast övertygad om att Europaåret för järnvägen 2021 genom projekt, 
debatter, evenemang och utställningar över hela Europa kommer att synliggöra och främja 
järnvägen som ett attraktivt och hållbart sätt att förflytta sig, för medborgare, företag och 
myndigheter. 

Järnvägen bidrar till EU:s ekonomi och skapar arbetstillfällen och andra fördelar för 
lokalsamhällen samt bidrar till att integrera unionens inre marknad. Detta Europaår ska 
presentera järnvägar som ett hållbart, modernt och säkert transportsätt och nå ut till 
allmänheten samt främja sammanhållning och social delaktighet, särskilt med fokus på 
ungdomar och personer med funktionsnedsättningar. 
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14.7.2020

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR REGIONAL UTVECKLING

till utskottet för transport och turism

över förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ett Europaår för järnvägen (2021)
(COM(2020)0078 – C9-0076/2020 – 2020/0035(COD))

Föredragande av yttrande: Martina Michels

KORTFATTAD MOTIVERING

Den 4 mars 2020 föreslog kommissionen att 2021 skulle utses till Europaåret för järnvägen. 
Syftet är att främja järnvägen som ett hållbart, innovativt och säkert transportmedel genom att 
organisera olika evenemang, kampanjer och initiativ på nationell, regional och lokal nivå.

I sitt meddelande av den 11 december 2019 presenterade kommissionen den europeiska gröna 
given, där målet är att nå klimatneutralitet till 2050. Eftersom transporterna utgör en fjärdedel 
av EU:s utsläpp av växthusgaser kommer järnvägsbranschen att spela en avgörande roll för att 
nå detta mål.

Kommissionen arbetar därför med en strategi som bygger på hållbar och smart mobilitet där 
man prioriterar en övergång till järnvägar och inre vattenvägar för en stor del av de 75 % av 
transporterna som sker över land i Europa i dag. 

Covid-19-utbrottet har påverkat hela EU och fått stora följder för transporterna och 
anslutningarna i unionen. Europaåret för järnvägen kan innebära en möjlighet att inleda en 
konstruktiv debatt om framtida utmaningar inom alla transportslag och om de åtgärder som 
måste införas för att skydda transportarbetares och passagerares hälsa.

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag att utnämna 2021 till Europaåret för 
järnvägen och dess mål att uppmuntra och stödja unionens, medlemsstaternas, regionala och 
lokala myndigheters samt andra organisationers insatser för att öka järnvägens andel av 
person- och godstransporterna.

Föredraganden anser att skapandet och utvecklingen av hållbara, miljövänliga och 
energieffektiva transportslag är en viktig del av EU:s strategi för att möta 
klimatförändringarna. I detta sammanhang understryker föredraganden den viktiga roll som 
sammanhållningspolitiken spelar för att förbättra EU:s interna och gränsöverskridande 
järnvägsnät, i synnerhet i de mindre utvecklade regionerna.
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Föredraganden anser att Europaåret för järnvägen är en bra möjlighet att utreda hur 
EU:s järnvägspolitik kan förbättras, i synnerhet i landsbygds- och gränsområden där allt fler 
lokala järnvägsnät och tågstationer försvinner. Särskilt fokus bör riktas på tillgänglighet för 
äldre och missgynnade personer och på att förbättra passagerarrättigheterna, skapa bättre 
boknings- och biljettsystem samt göra investeringar i infrastruktur och förbindelser.

Föredraganden anser att tågresor bör bli ett realistiskt alternativ till individuella transportslag 
och till korta och medellånga flygresor. Järnvägens gränsöverskridande dimension för 
medborgarna närmare varandra och ger dem möjlighet att utforska unionen i hela dess mångfald 
och kulturrikedom. Den gränsöverskridande dimensionen hos järnvägarna bör även främja 
social, ekonomisk och territoriell sammanhållning, i synnerhet inom sammanhållningspolitikens 
mål för tiden efter 2020 om ett grönare och mer sammankopplat Europa.

Föredraganden anser att Europaåret för järnvägen 2021 även kan bidra till att öka 
medlemsstaternas medvetenhet om behovet av att modernisera järnvägarna, inklusive deras 
digitala infrastruktur och tjänster. 

Föredraganden föreslår konkreta åtgärder för att nå målen med Europaåret för järnvägen, 
däribland: återaktivering av lokala, regionala och interregionala passagerar- och godssträckor, 
återinförande av ett europeiskt nattågsnät som når alla medlemsstater och grannländer och 
utveckling av ett enhetligt biljettbokningssystem som gäller i alla medlemsstater och för alla 
järnvägsföretag som verkar i unionen. 

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för transport och turism att som 
ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till beslut
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Kommissionen redovisade i sitt 
meddelande av den 11 december 201915 
den europeiska gröna given för Europeiska 
unionen och dess medborgare. Den 
europeiska gröna given är en ny 
tillväxtstrategi som ska ställa om EU till 
ett rättvist och välmående samhälle med 
en modern, resurseffektiv och 
konkurrenskraftig ekonomi där det 2050 
inte längre förekommer några nettoutsläpp 

(1) Kommissionen redovisade i sitt 
meddelande av den 11 december 201915 
den europeiska gröna given för Europeiska 
unionen och dess medborgare. Den 
europeiska gröna given utgör inte bara 
en stärkt klimatpolitik, utan är också 
en integrerad och inkluderande 
tillväxtstrategi med en miljöambition om 
att ställa om unionens ekonomi och 
samhälle för att föra in den på en 
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av växthusgaser och där den ekonomiska 
tillväxten har frikopplats från 
resursförbrukningen.

ekologiskt hållbar väg som upprätthåller 
sociala rättigheter och förbättrar livet för 
alla i unionen. Syftet med denna strategi 
är dessutom att ställa om EU till ett rättvist 
och välmående samhälle med en modern, 
social, resurseffektiv och 
konkurrenskraftig ekonomi som prioriterar 
jobbskapande och 
sysselsättningsmöjligheter, där det 2050 
inte längre förekommer några nettoutsläpp 
av växthusgaser i EU och där den 
ekonomiska och hållbara utvecklingen har 
frikopplats från resursförbrukningen. I den 
europeiska gröna given återspeglas 
behovet av ett effektivt och progressivt 
svar för att möta det akuta hot som 
klimatförändringarna medför och 
effekterna av de åtgärder som har 
vidtagits.

__________________ __________________
15 Meddelande från kommissionen till 
Europaparlamentet, Europeiska rådet, 
rådet, Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén samt Regionkommittén av den 
11 december 2019: ”Den europeiska gröna 
given” (COM(2019) 640 final).

15 Meddelande från kommissionen till 
Europaparlamentet, Europeiska rådet, 
rådet, Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén samt Regionkommittén av den 
11 december 2019: ”Den europeiska gröna 
given” (COM(2019) 640 final).

Ändringsförslag 2

Förslag till beslut
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Covid-19-pandemin har medfört 
förändringar i det europeiska samhället 
som påverkar hälsan och ekonomin, 
däribland eventuellt även den inre 
marknaden vad gäller den fria rörligheten 
för varor och personer, vilket innebär att 
man måste fokusera på att förbättra de 
förbindelser som har avbrutits under 
pandemin och hantera eventuella 
efterföljande effekter.
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Ändringsförslag 3

Förslag till beslut
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Europeiska rådet ställde sig i sina 
slutsatser av den 12 december 201916 
bakom målet att uppnå ett klimatneutralt 
EU senast 2050.

(2) Europeiska rådet ställde sig i sina 
slutsatser av den 12 december 201916 
bakom målet att uppnå ett klimatneutralt 
EU senast 2050 i enlighet med målen 
i Parisavtalet.

__________________ __________________
16 Europeiska rådets slutsatser av den 
12 december 2019

16 Europeiska rådets slutsatser av den 
12 december 2019

Ändringsförslag 4

Förslag till beslut
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Europaparlamentet välkomnade 
i sin resolution av den 15 januari 202017 
kommissionens meddelande ”Den 
europeiska gröna given” och begärde att 
omställningen till ett klimatneutralt 
samhälle ska vara slutförd senast 2050.

(3) Europaparlamentet välkomnade 
i sin resolution av den 15 januari 202017 
kommissionens meddelande ”Den 
europeiska gröna given” och underströk 
det brådskande behovet av ambitiösa 
åtgärder för att ta itu med 
klimatförändringarna och 
miljöutmaningarna för att begränsa 
uppvärmningen till 1,5 oC, samt att 
genomföra omställningen till ett 
klimatneutralt samhälle senast 2050; 
dessutom vill man se att unionens 
ambitioner för att minska utsläppen av 
inhemska växthusgaser till 2030 ska ökas.

__________________ __________________
17 Europaparlamentets resolution av den 
15 januari 2020 om den europeiska gröna 
given (2019/2956(RSP)).

17 Europaparlamentets resolution av den 
15 januari 2020 om den europeiska gröna 
given (2019/2956(RSP)).
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Ändringsförslag 5

Förslag till beslut
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) I linje med de mål som fastställs 
i kommissionens meddelande om den 
europeiska gröna given finns det ett behov 
av att ställa om unionens ekonomi och att 
ställa om politiken, särskilt på området för 
transport och mobilitet, vilket innebär att 
övergången till hållbar och smart mobilitet 
påskyndas. Transporterna står för en 
fjärdedel av unionens utsläpp av 
växthusgaser och andelen fortsätter att öka. 
För att uppnå klimatneutralitet måste 
transportutsläppen minska med 90 % fram 
till 2050. För hållbara transporter krävs att 
trafikanterna först och främst erbjuds 
billigare, mer tillgängliga, sundare och 
renare alternativ till sina nuvarande 
mobilitetsvanor. Den europeiska gröna 
given innebär en påskyndad övergång till 
hållbar och smart mobilitet för att möta 
dessa utmaningar. Särskilt bör en 
betydande del av de 75 % av de inre 
godstransporter som i dag fraktas på väg 
flyttas över till järnväg och inre 
vattenvägar.

(4) I linje med de mål som fastställs 
i kommissionens meddelande om den 
europeiska gröna given finns det ett behov 
av att ställa om unionens ekonomi och 
industri samt att ställa om politiken och 
investeringarna i infrastruktur, särskilt på 
området för transport och mobilitet. 
En sådan omställning innebär att 
övergången till en hållbar, utsläppsfri och 
smart mobilitet påskyndas och att 
järnvägen ska stå i centrum för alla 
mobilitets- och transportstrategier. 
Transporterna står för en fjärdedel av 
unionens utsläpp av växthusgaser och 
andelen fortsätter att öka. För att uppnå 
klimatneutralitet så snart som möjligt 
måste de unionsövergripande 
transportutsläppen minska med 90 % fram 
till senast 2050. För hållbara transporter 
krävs att trafikanterna först och främst 
erbjuds billigare, allmänt tillgängliga, 
sundare och renare möjligheter och 
alternativ till sina nuvarande 
mobilitetsvanor och att man stöder dem 
som redan nu använder hållbara 
mobilitetsformer, såsom cykling och gång, 
så att de fortsätter med detta. Den 
europeiska gröna given innebär en 
påskyndad övergång till hållbar, 
intermodal och smart mobilitet för att möta 
dessa utmaningar. Särskilt bör en 
betydande del av de 75 % av de inre 
godstransporter som i dag fraktas på väg 
flyttas över till järnväg och inre 
vattenvägar, utan att man tvingas att 
ytterligare kanalisera eller fördjupa 
floderna.



PE652.338v02-00 34/76 RR\1215801SV.docx

SV

Ändringsförslag 6

Förslag till beslut
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Järnväg har en viktig roll att spela 
som vägvisare i riktning mot målet att nå 
klimatneutralitet senast 2050. Den är ett av 
de mest miljövänliga och energieffektiva 
trafikslagen. Järnvägen är till stor del 
elektrifierad och släpper ut mycket mindre 
koldioxid än motsvarande väg- eller 
flygtransport, och är det enda trafikslag 
som hela tiden sedan 1990 har minskat sina 
utsläpp av växthusgaser (koldioxidutsläpp). 
Järnvägen har dessutom järnvägen minskat 
sin energianvändning mellan 1990 och 
201618 och förlitar sig i allt större 
utsträckning på förnybara energikällor.

(5) Mobilitet är en av huvudpelarna 
i den europeiska gröna given och 
järnvägen och har en viktig roll att spela 
som vägvisare för att skapa en 
koldioxidfri ekonomi i unionen och nå 
dess mål om klimatneutralitet senast 2050. 
Den är ett av de mest miljövänliga och 
energieffektiva trafikslagen. Järnvägen är 
till stor del elektrifierad och släpper ut 
mycket mindre koldioxid än motsvarande 
väg- eller flygtransport, och är det enda 
trafikslag som hela tiden sedan 1990 har 
minskat sina utsläpp av växthusgaser 
(koldioxidutsläpp). Järnvägen har 
dessutom minskat sin energianvändning 
mellan 1990 och 201618 och förlitar sig i 
allt större utsträckning på förnybara 
energikällor. Denna utveckling måste 
därför stödjas genom att främja grön 
energi.

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

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

Ändringsförslag 7

Förslag till beslut
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) I samband med unionens 
åtaganden under Parisavtalet och den 
gröna given är regionala, lokala och 
statliga myndigheters samarbete med 
järnvägsbranschen avgörande för att 
genomföra och uppnå de fastställda 
målen. 
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Ändringsförslag 8

Förslag till beslut
Skäl 5b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5b) Den ökande användningen av 
förnybara energikällor inom 
järnvägsbranschen måste åtföljas av 
en strategi för en rättvis övergång där 
man tar hänsyn till behovet av 
högkvalitativa, betalbara och tillgängliga 
transporter samt värnar arbetstagarnas 
rättigheter.

Ändringsförslag 9

Förslag till beslut
Skäl 5c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5c) Partnerskap mellan forsknings- 
och utvecklingsaktörer, näringslivet samt 
medlemsstaterna och deras regioner är 
viktiga för att stödja forskning och 
utveckling inom transportsektorn.

Ändringsförslag 10

Förslag till beslut
Skäl 5d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5d) Att skapa och utveckla hållbara, 
miljövänliga och energieffektiva 
transportslag är en viktig del av unionens 
insatser för att bekämpa 
klimatförändringarna. Eftersom unionen 
genom sina fonder och instrument ger 
stöd för investeringar i 
järnvägsinfrastrukturen, har den en 
direkt effekt på främjandet av järnvägen 
som bör utnyttjas fullt ut. Med tanke på de 
avsevärda skillnaderna mellan 
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medlemsstaterna när det gäller 
järnvägsnät och relaterad infrastruktur 
spelar sammanhållningspolitiken 
en viktig roll i framför allt mindre 
utvecklade områden och 
landsbygdsområden genom att förbättra 
unionens inhemska och 
gränsöverskridande järnvägsnät. 
Sammanhållningspolitiken erbjuder även 
en fortsatt och förstärkt roll för 
investeringar mot ett grönare Europa för 
alla. Därför är det viktigt att engagera 
lokala, regionala och nationella 
myndigheter i diskussionerna om den 
fleråriga planeringen, om digitalisering 
och modernisering av 
järnvägsinfrastruktur och om en allmän 
förbättring av offentliga och privata 
investeringar i regionerna, samt för att 
främja gränsöverskridande samarbete 
mellan lokala, regionala och nationella 
myndigheter. En hållbar, modern och 
elektrifierad järnväg skulle kunna vara 
till gagn för den lokala ekonomiska 
utvecklingen. Det kommer dock att krävas 
ytterligare resurser för att modernisera 
järnvägsinfrastrukturen, och då i 
synnerhet fokusera på offentliga 
investeringar inom transportinfrastruktur 
som bidrar till unionens klimatmål, 
innovation, säkerhet, anständig grön och 
modern sysselsättning samt effektivitet.

Ändringsförslag 11

Förslag till beslut
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Genom att förbinda unionens 
viktigare transportleder med dess perifera 
regioner och territorier bidrar 
järnvägssektorn till social, ekonomisk och 
territoriell sammanhållning.

(6) Genom att förbinda unionens 
huvudsakliga och sekundära 
transportleder med dess perifera regioner 
och territorier och genom att förbinda 
landsbygdsområdena med varandra och 
med de större städerna, samt genom att 
sluta gränsöverskridande luckor, är 
järnvägssektorn en nyckelfaktor för 
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hållbar transport och turism som bidrar 
till social, ekonomisk och territoriell 
sammanhållning. Järnvägen spelar 
en central roll i utvecklingen, förbättrar 
mobiliteten och förhindrar avfolkningen 
på landsbygden och i mindre utvecklade 
områden i unionen genom att erbjuda 
ett bra transportalternativ. Det är dock 
fortfarande svårt att skapa bättre 
förbindelser och öka järnvägens andel av 
transporterna. Mindre vinstgivande lokala 
järnvägsnät och tågstationer får inte 
fortsätta att läggas ner, i synnerhet inte på 
landsbygden och i gränsregioner. 
Investeringarna i järnvägsnät, rullande 
material och förbindelser varierar kraftigt 
mellan medlemsstaterna. Strategier och 
planer för att förbättra unionens 
järnvägspolitik och järnvägsnät bör 
därför utredas och främjas för att 
digitalisera kollektivtrafiken och återställa 
förbindelser samt sluta luckor genom att 
förnya, elektrifiera och modernisera 
rullande material och främja samarbetet 
mellan järnvägsföretagen.

Ändringsförslag 12

Förslag till beslut
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Järnvägens andel av 
persontransporterna i unionen har endast 
ökat något sedan 2007, samtidigt som 
andelen av godstransporterna har minskat. 
Många hinder kvarstår för att uppnå ett 
verkligt gemensamt europeiskt 
järnvägsområde, bland annat när det gäller 
behovet av att minimera buller. Lösningar 
för att komma förbi dessa hinder, 
tillsammans med kostnadsminskning och 
snabbare innovation, kommer att göra det 
möjligt för järnvägen att förverkliga sin 
fulla potential. Därför behöver järnvägen 

(7) Järnvägens andel av 
persontransporterna i unionen har endast 
ökat något sedan 2007, samtidigt som 
andelen av godstransporterna har minskat. 
För att uppnå de trafikomställningsmål 
som kommissionen upprättade i sin vitbok 
om transport från 2011 måste 
konkurrensen mellan väg- och 
järnvägstransporter vara rättvis och 
balanserad och fullt ut ta hänsyn till 
transporternas externa kostnader, så att 
man kan nå målen i den europeiska gröna 
given. Många hinder kvarstår för att uppnå 
ett verkligt gemensamt europeiskt 
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en extra knuff för att bli mer attraktiv för 
både resenärer och företag.

järnvägsområde, som har ett verkligt och 
betydande inflytande på 
järnvägstransporternas konkurrenskraft 
och attraktivitet, bland annat den rätt höga 
kostnaden för järnvägstransporter, bristen 
på enkla anslutningar och 
direktförbindelser, storleken på avgifterna 
för tillträde till järnvägsinfrastruktur, 
hindren vad gäller möjligheten att ta 
rullande materiel i bruk, skillnaderna 
i fråga om kontrollsystem och driftsregler 
samt behovet av att minimera buller. 
Lösningar för att komma förbi dessa 
hinder, tillsammans med 
kostnadsminskning, snabbare innovation 
och ökat europeisk stöd för intermodalitet, 
kommer att göra det möjligt för järnvägen 
att förverkliga sin fulla potential. Därför 
behöver järnvägen en extra knuff för att bli 
mer attraktiv för såväl privatresenärer, 
i synnerhet ungdomar och personer som 
bor i perifera områden och på 
landsbygden, som arbetstagare och 
företag. För att säkerställa en mer 
enhetlig och attraktiv järnvägstransport 
i hela Europa bör tyngdpunkten ligga på 
förbättrade passagerarrättigheter, bättre 
boknings- och biljettsystem, investeringar 
i infrastruktur, fler nattåg som erbjuder 
snabba och miljövänliga förbindelser 
i hela unionen, återinförande av 
spårbunden lokaltrafik såsom spårvagnar 
i städer, och införande av principen om 
att förorenaren betalar på ett socialt 
balanserat sätt.

Ändringsförslag 13

Förslag till beslut
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) För att nå sin fulla potential som 
en viktig arbetsgivare i EU måste 
järnvägsbranschens arbetskraft 
diversifieras och den måste locka till sig 
i synnerhet kvinnor och unga. Detta är 
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nödvändigt för att kunna erbjuda 
optimala transporttjänster som gynnar 
användarna, och har järnvägsanställda 
med goda arbetsvillkor.

Ändringsförslag 14

Förslag till beslut
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) För att främja järnvägen i linje med 
de mål som fastställs i kommissionens 
meddelande om den europeiska gröna 
given, särskilt med avseende på hållbar och 
smart mobilitet, bör 2021 utses till 
Europeiska året för järnvägen. För 
unionens järnvägspolitik kommer 2021 att 
bli ett viktigt år, eftersom det blir det första 
helåret då de regler som man enades om i 
det fjärde järnvägspaketet införs i hela 
unionen, särskilt i fråga om öppnande av 
marknaderna för inrikes persontrafik och 
när det gäller minskade kostnader och 
administrativa bördor för järnvägsföretag 
som är verksamma i hela unionen. Det 
finns ett växande allmänt intresse för 
järnvägar, inklusive nattåg, i ett antal 
medlemsstater, vilket också framgår av 
initiativet #DiscoverEU. Dessutom 
kommer den internationella konstfestivalen 
Europalia att ägna 2021 års upplaga åt 
järnvägens influenser på konsten och 
framhäva järnvägens roll som en drivande 
kraft bakom social, ekonomisk och 
industriell förändring.

(8) För att främja järnvägen i linje med 
de mål som fastställs i kommissionens 
meddelande om den europeiska gröna 
given, särskilt med avseende på hållbar, 
intermodal och smart mobilitet, och till 
stöd för unionens engagemang för 
FN:s 2030-agenda och målen om en 
hållbar utveckling, bör 2021 utses till 
Europaåret för järnvägen. För unionens 
järnvägspolitik kommer 2021 att bli ett 
viktigt år, eftersom det blir det första 
helåret då de regler som man enades om 
i det fjärde järnvägspaketet införs i hela 
unionen, särskilt i fråga om öppnande av 
marknaderna för inrikes persontrafik och 
när det gäller minskade kostnader och 
administrativa bördor för järnvägsföretag 
som är verksamma i hela unionen. Det 
finns ett växande allmänt intresse för 
järnvägar, inklusive interregionala och 
intraregionala förbindelser och nattåg, 
i synnerhet bland unga, vilket också 
framgår av initiativet #DiscoverEU. 
Dessutom kommer den internationella 
konstfestivalen Europalia att ägna 2021 års 
upplaga åt järnvägens influenser på 
konsten och framhäva järnvägens roll som 
en drivande kraft bakom social, ekonomisk 
och industriell förändring.
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Ändringsförslag 15

Förslag till beslut
Artikel 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europaårets mål ska vara att uppmuntra 
och stödja unionens, medlemsstaternas, 
regionala och lokala myndigheters samt 
andra organisationers insatser för att öka 
järnvägens andel av person- och 
godstransporterna. Europaåret ska särskilt

Europaårets mål ska vara att uppmuntra 
och stödja unionens, medlemsstaternas, 
regionala och lokala myndigheters, 
icke-statliga organisationers samt andra 
offentliga och privata organisationers 
insatser för att öka järnvägens andel av 
person- och godstransporterna. Europaåret 
ska särskilt

Ändringsförslag 16

Förslag till beslut
Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) framhålla järnvägen som ett 
hållbart, innovativt och säkert trafikslag, 
särskilt genom att lyfta fram järnvägarnas 
roll som en vägvisare i riktning mot 
unionens mål mot att uppnå 
klimatneutralitet senast 2050 och genom 
att rikta sig till en bredare publik, 
i synnerhet ungdomar,

(a) framhålla järnvägen som ett 
hållbart, betalbart, tillgängligt, innovativt, 
säkert och förenande trafikslag för alla, 
särskilt genom att använda tystare, 
grönare och energieffektivare rullande 
materiel, genom att stimulera till en 
europeisk debatt om att utveckla 
järnvägstransporter som ett realistiskt, 
tillgängligt och universellt alternativ till 
individuella transportslag och till korta 
och medellånga flygningar, genom att 
säkerställa intermodal och regional 
rörlighet, genom att lyfta fram 
järnvägarnas roll som en vägvisare 
i riktning mot unionens mål mot att uppnå 
klimatneutralitet senast 2050, genom att 
rikta sig till en bredare publik, i synnerhet 
ungdomar och människor som bor 
i perifera och lantliga områden samt 
genom att understryka den positiva roll 
som järnvägar kan spela som ett 
instrument för återhämtningen efter 
covid-19 och andra kriser.
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Ändringsförslag 17

Förslag till beslut
Artikel 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) understryka järnvägens europeiska, 
gränsöverskridande dimension som för 
medborgarna närmare varandra, ger dem 
möjlighet att utforska unionen i hela dess 
mångfald, främjar sammanhållning och 
bidrar till att integrera unionens inre 
marknad,

(b) understryka järnvägens europeiska, 
gränsöverskridande dimension, som spelar 
en avgörande roll för att utveckla hållbar, 
regional och lokal transport och turism, 
minskar avstånden från 
landsbygdsområden, avlägsna områden 
och perifera områden till andra delar av 
unionen och för medborgarna närmare 
varandra, ger människor möjlighet att 
utforska unionen i hela dess mångfald, 
strävar efter att sluta luckor, främjar 
social, ekonomisk och territoriell 
sammanhållning inom de 
sammanhållningspolitiska målen om 
ett grönare och mer sammanbundet 
Europa som har ett nära samarbete med 
regionala och lokala myndigheter samt 
lokalsamhällen för tiden efter 2020 och 
bidrar till att integrera unionens inre 
marknad,

Ändringsförslag 18

Förslag till beslut
Artikel 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) belysa det brådskande behovet och 
vikten av elektrifierad trafik på långa och 
korta sträckor, och behovet av att 
förbättra samtliga resenärers tillgång till 
infrastruktur och transporttjänster,

Ändringsförslag 19

Förslag till beslut
Artikel 2 – led bb (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bb) avsätta medel från unionen för att 
återaktivera och uppgradera befintliga, 
använda eller oanvända 
järnvägsanslutningar och för att sluta 
luckor mellan gränsregioner för både 
passagerar- och godstransport,

Ändringsförslag 20

Förslag till beslut
Artikel 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) förstärka järnvägens bidrag till 
unionens ekonomi, industri och samhälle, 
särskilt när det gäller aspekter som rör 
regional utveckling, industriell 
konkurrenskraft, hållbar turism, 
innovation, sysselsättning, utbildning, 
ungdom och kultur, och när det gäller 
förbättrad tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning,

(c) förstärka järnvägens bidrag till 
unionens ekonomi, industri och samhälle, 
särskilt när det gäller aspekter som rör 
hållbar regional utveckling, utvecklingen 
i förhållandet mellan stad och landsbygd 
samt gränsöverskridande lokal utveckling, 
klimatskydd, industriell övergång, hållbar 
turism, innovation, social inkludering, 
socialt hållbar sysselsättning, utbildning, 
ungdom och kultur, och när det gäller 
förbättrad tillgänglighet för äldre, 
missgynnade grupper och personer med 
funktionsnedsättning och nedsatt rörlighet,

Ändringsförslag 21

Förslag till beslut
Artikel 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) bidra till att främja järnvägen som 
ett viktigt inslag i relationerna mellan 
unionen och dess grannländer, särskilt på 
västra Balkan, på grundval av 
partnerländernas intressen och behov och 
unionens expertis på området 
järnvägstransport.

(d) bidra till att främja järnvägen som 
ett viktigt inslag i relationerna mellan 
unionen och dess grannländer, såsom 
länderna på västra Balkan, det östra 
grannskapet och Storbritannien på 
grundval av partnerländernas, 
gränsregionernas och 
gränskommunernas intressen och behov 
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och utbyte av expertis på området 
järnvägstransport.

Ändringsförslag 22

Förslag till beslut
Artikel 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) säkerställa de långsiktiga 
effekterna av Europaåret 2021 genom 
specifika projekt som ska främjas och 
förverkligas under de efterföljande åren 
med ett ihållande engagemang från alla 
berörda intressenter, såsom de europeiska 
institutionerna och deras organ, 
järnvägsföretag och lokala, regionala och 
nationella myndigheter som ansvarar för 
förvaltningen av europeiska medel,

Ändringsförslag 23

Förslag till beslut
Artikel 2 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(db) bidra till att främja järnvägarna 
som ett sätt att skapa rörlighet och 
tillfälligt flytta varor och utrustning för 
att möjliggöra nytt, och underlätta 
pågående, samarbete mellan grupper 
i samband med kultur och utbildning 
eftersom tillfälliga resor för människor, 
varor och utrustning är ett bra sätt att 
upptäcka samarbetsmöjligheter och dela 
god praxis och expertis,

Ändringsförslag 24

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Initiativ och evenemang för att 
väcka debatt, öka medvetenheten och 
underlätta för medborgare, företag och 
offentliga myndigheter att locka fler 
människor och mer gods till järnvägen som 
ett sätt att bekämpa klimatförändringar, 
med hjälp av flera kanaler och verktyg, 
inklusive evenemang i medlemsstaterna.

(a) Initiativ och evenemang för att 
väcka debatt, öka medvetenheten och 
underlätta för medborgare, företag och 
offentliga myndigheter att förbättra 
förutsättningarna för tågresande och 
locka större resurser, fler människor och 
mer gods till järnvägen som ett sätt att 
bekämpa klimatförändringar, inklusive 
genom användning av grön energi för 
järnvägsinfrastruktur och utveckling av 
regioner och territorier. Dessa initiativ 
ska även bidra till att förbättra rörligheten 
för personer och främja kulturutbyte och 
hållbar turism genom flera kanaler och 
verktyg inklusive evenemang på lokal, 
regional och nationell nivå i 
medlemsstaterna, vilket även innefattar 
gränsområdena för de järnvägsinitiativ 
som finansieras av Interreg-programmet 
och har deras typiska europeiska 
karaktär.

Ändringsförslag 25

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Initiativ och evenemang för att öka 
medvetenheten om järnvägssektorns 
kapacitet att förhindra att lokalsamhällen, 
kustregioner och avlägsna regioner 
isoleras ännu mer, och i stället kan 
främja deras integration med större städer 
och regioner.

Ändringsförslag 26

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – led ab (nytt)



RR\1215801SV.docx 45/76 PE652.338v02-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ab) Upplysningskampanjer för 
allmänheten om potentialen för TEN-T 
att främja sammanhållningen och gynna 
industrins och ekonomins utveckling i de 
regioner som inte ligger längs 
huvudsträckorna, där projekt och 
investeringar bör syfta till att erbjuda 
regional, högkvalitativ järnvägstransport 
och lokala förbindelser mellan å ena 
sidan avlägsna områden och å andra 
sidan större sträckor som går mellan 
städer och ekosystem, för att på sätt både 
främja trafikomställningen och den 
sociala sammanhållningen.

Ändringsförslag 27

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – led ac (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ac) Initiativ som involverar de 
regionala och lokala myndigheterna 
i diskussionerna om den fleråriga 
planeringen, om planerna för 
modernisering och digitalisering av 
järnvägsinfrastrukturen och om en 
allmän förbättring av de offentliga och 
privata investeringarna i regioner där de 
små och medelstora företagen och den 
lokala ekonomiska utvecklingen skulle 
kunna dra stor fördel av en hållbar, 
modern och elektrifierad järnvägstrafik.

Ändringsförslag 28

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Information, utställningar, 
inspiration, utbildning och kampanjer för 

(b) Information, utställningar, 
inspiration, utbildning, socialt arbete och 
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ökad medvetenhet, för att uppmuntra till 
förändrade beteenden hos resenärer, 
konsumenter och företag och stimulera 
ett aktivt bidrag från allmänheten till att 
uppnå målen om mera hållbara transporter.

medvetenhetshöjande kampanjer för att 
uppmuntra till förändrade beteenden hos 
resenärer, konsumenter och företag, 
inklusive inom järnvägsbranschen, och 
stimulera till en aktiv insats från 
allmänheten för att uppnå målen om mera 
hållbara, innovativa, säkra och 
tillgängliga transporter samtidigt som man 
aktivt uppmuntrar människor att 
upptäcka Europa.

Ändringsförslag 29

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Utbyte av erfarenheter och god 
praxis mellan nationella, regionala och 
lokala myndigheter, det civila samhället, 
företag och skolor i fråga om att främja 
användningen av järnväg och metoder för 
att förändra beteenden på alla nivåer.

(c) Utbyte av erfarenheter och god 
praxis mellan nationella, regionala och 
lokala myndigheter, det civila samhället, 
icke-statliga organisationer, företag, 
fackföreningar och skolor för att främja 
en säker användning av järnvägen och 
metoder för att förändra beteenden hos alla 
transportanvändare och anställda på alla 
nivåer, samt sprida konkreta och 
mänskliga lösningar för att skapa optimal 
tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättningar och för äldre 
personer. Uppvisande av unionens 
ekonomiska stöd till järnvägsprojekt, 
i synnerhet till saknade 
gränsöverskridande förbindelser, 
decentraliserade strategier och regionala 
anslutningar.

Ändringsförslag 30

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Genomförande av studier och 
innovationsaktiviteter samt spridning av 

(d) Genomförande av studier och 
innovationsaktiviteter samt spridning av 
resultaten från dessa på europeisk eller 
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resultaten från dessa på europeisk eller 
nationell nivå.

nationell och regional nivå, inklusive av 
ett europeiskt nät av järnvägsmotorvägar, 
användning av grön energi och europeisk 
finansiering och dess synergieffekter för 
projekt som rör järnvägslinjer, och då 
i synnerhet gränsöverskridande sådana.

Ändringsförslag 31

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Främjande av projekt och nätverk 
med anknytning till Europaåret, bland 
annat via media, sociala nätverk och andra 
online-gemenskaper.

(e) Främjande av interaktiv 
kommunikation avseende projekt och 
nätverk med anknytning till Europaåret, 
bland annat via media, sociala nätverk och 
andra online-gemenskaper.

Ändringsförslag 32

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Genomförande av studier och 
opinionsundersökningar i regionerna för 
att analysera människors behov av 
järnvägstransporter.

Ändringsförslag 33

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(eb) Främjande av järnvägens 
historiska och kulturella arv genom 
anordnandet av evenemang.
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Ändringsförslag 34

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – led ec (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ec) Kampanjer för att återupprätta 
medborgarnas förtroende för spårbunden 
kollektivtrafik.

Ändringsförslag 35

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – led ed (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ed) Kampanjer för att diversifiera 
arbetskraften inom järnvägssektorn 
genom att i synnerhet locka till sig 
kvinnor och unga arbetstagare.

Ändringsförslag 36

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – led ee (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ee) Kampanjer för att främja 
gröna lösningar som redan har införts.

Ändringsförslag 37

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Unionen ska identifiera och utreda 
viktiga projekt och åtgärder, såsom
(a) återaktivering och ökning av 
antalet lokala, regionala och 
interregionala järnvägslinjer för 
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passagerar- och godstrafik, lokala 
järnvägsstationer samt förbindelser 
mellan lokala linjer och höghastighets- 
och fjärrtågslinjer,
(b) identifiering av viktiga projekt och 
åtgärder samt främjande av dessa på olika 
nivåer för att uppnå målen på lång sikt, 
såsom en gemensam europeisk insats för 
att främja investeringar i 
järnvägsmotorvägar, terminaler och 
rullande materiel för att skapa en optimal 
trafikomställning som bidrar till regional 
sammanhållning och utfasning av 
koldioxidutsläppen inom 
godstransporterna,
(c) genomförande av en gemensam 
europeisk insats för att återinföra 
ett nätverk av moderna nattåg till 
betalbara priser som når alla 
medlemsstater och grannländer,
(d) utveckling av ett enhetligt 
biljettboknings- och bonussystem för de 
europeiska järnvägarna så att kunderna 
kan resa på en enda biljett mellan vilka 
två europeiska stationer som helst, oavsett 
järnvägsföretag, med garanterade 
passagerarrättigheter och till bästa 
möjliga pris,
(e) hållbara långsiktiga modeller för 
gratis, lokal kollektivtrafik,
(f) främjande av järnvägarna genom 
fördelaktiga momssatser på nationell 
nivå,
(g) integrering av målen om gröna, 
innovativa, digitala, säkra och tillgängliga 
järnvägsnät och järnvägstjänster 
i unionens industristrategi, inklusive 
i dess roll inom sammanhållning, 
skapande av kvalificerad och anständig 
sysselsättning och kulturutbyte.

Ändringsförslag 38

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Unionens institutioner och organ 
samt medlemsstaterna får på unionsnivå 
respektive på nationell nivå hänvisa till 
Europaåret och dess visuella identitet vid 
främjande av sådana aktiviteter som avses 
i punkt 1.

2. Unionens institutioner och organ 
samt medlemsstaterna ska på unionsnivå 
respektive på nationell nivå hänvisa till 
Europaåret och dess visuella identitet vid 
främjande av sådana aktiviteter som avses 
i punkt 1, och kommissionen ska se till att 
i alla skeden av kampanjerna ska stödet 
från Europeiska unionen vederbörligen 
nämnas för de projekt och initiativ som 
finansieras inom ramen för Europaåret.

Ändringsförslag 39

Förslag till beslut
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska ha ansvar för 
organisationen av deltagandet i Europaåret 
på nationell nivå. Medlemsstaterna ska för 
detta ändamål utse nationella 
samordningsorgan. De nationella 
samordningsorganen ska ansvara för att de 
relevanta aktiviteterna samordnas på 
nationell nivå.

Medlemsstaterna ska ha ansvar för 
organisationen av deltagandet i Europaåret 
på nationell nivå. Medlemsstaterna ska för 
detta ändamål utse nationella 
samordningsorgan, och vid behov även 
regionala och lokala samordnare. De 
nationella samordningsorganen ska, 
i samarbete med de regionala och lokala 
samordnarna om sådana har utsetts, 
ansvara för att de relevanta aktiviteterna 
samordnas på nationell nivå.

Ändringsförslag 40

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska regelbundet 
sammankalla möten för de nationella 
samordningsorganen för att samordna 
genomförandet av Europaåret. Mötena ska 
även tjäna till att utbyta information om 
genomförandet av Europaåret på nationell 
nivå och unionsnivå; företrädare för 

1. Kommissionen ska regelbundet 
sammankalla möten för de nationella 
samordningsorganen och även inkludera 
regionala och lokala aktörer för att 
samordna genomförandet av Europaåret. 
Mötena ska även utgöra en möjlighet att 
utbyta information om genomförandet av 
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Europaparlamentet får delta i dessa möten 
som observatörer.

Europaåret på regional och nationell nivå 
och unionsnivå; företrädare för 
Europaparlamentet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén ska bjudas in till dessa 
möten.

Ändringsförslag 41

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Samordningen av Europaåret på 
unionsnivå ska präglas av ett övergripande 
förhållningssätt med målet att skapa 
synergier mellan olika unionsprogram och 
unionsinitiativ som finansierar projekt på 
järnvägsområdet eller som har en 
järnvägsdimension.

2. Samordningen av Europaåret ska 
på unionsnivå präglas av ett övergripande 
förhållningssätt i syfte att identifiera 
befintliga, och skapa nya, hållbara 
synergier mellan olika unionsprogram och 
unionsinitiativ som finansierar projekt på 
järnvägsområdet eller som har en 
järnvägsdimension, och då ha i åtanke att 
nya politiska mål kräver ytterligare 
resurser snarare än bara omfördelningar.

Ändringsförslag 42

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska sammankalla till 
regelbundna möten med aktörer och 
företrädare för organisationer eller organ 
som är verksamma inom 
järnvägstransportområdet, däribland 
befintliga transnationella nätverk och 
relevanta icke-statliga organisationer, samt 
med ungdomsorganisationer och 
ungdomsgemenskaper, för att dessa ska 
bistå kommissionen i genomförandet av 
Europaåret på unionsnivå.

Kommissionen ska sammankalla till 
regelbundna möten med aktörer och 
företrädare för organisationer eller organ 
som är verksamma inom 
järnvägstransportområdet, däribland 
befintliga transnationella och 
transregionala nätverk, relevanta 
icke-statliga organisationer och 
arbetsmarknadens parter, samt med 
ungdomsorganisationer och 
ungdomsgemenskaper, för att dessa ska 
bistå kommissionen i genomförandet av 
Europaåret på unionsnivå.
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14.7.2020

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR KULTUR OCH UTBILDNING

till utskottet för transport och turism

över förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ett Europaår för järnvägen (2021)
(COM(2020)0078 – C9-0076/2020 – 2020/0035(COD))

Föredragande av yttrande: Dace Melbārde

KORTFATTAD MOTIVERING

Järnvägen har haft en stor betydelse för Europa i mer än 150 år. Den har möjliggjort rörlighet 
utan motstycke och skapat nya möjligheter för människor, ökat handeln och hjälpt företagen 
att växa och bidragit till ländernas ekonomiska utveckling. I dag är järnvägen viktigare än 
någonsin, då den är ett av de säkraste, miljövänligaste och mest effektiva transportsätten. För 
att framhäva dess betydelse och potential att uppnå unionens klimatmål föreslår 
kommissionen att 2021 utses till Europaåret för järnvägen, och att man organiserar 
informationsverksamhet och medborgerlig verksamhet förknippad med detta initiativ. 

Föredraganden delar kommissionens syn på järnvägens betydelse och dess miljövänlighet. 
Det finns dock ytterligare aspekter på detta transportsätt, som förtjänar att uppmärksammas. 

Även om det krävs insatser för att öka antalet passagerare är det lika viktigt att se till att det 
finns basnät och grundläggande tjänster tillgängliga. För närvarande har inte alla 
medlemsstater på kontinenten järnvägsförbindelser till resten av Europa, eller den 
infrastruktur som krävs för att genomföra dem. En förutsättning för resor med tåg är att detta 
alternativ överhuvudtaget finns. Att inte vara integrerad i det europeiska järnvägsnätet är en 
klar nackdel för så gott som alla sektorer i de berörda medlemsstaterna. Utbildning, resor och 
kultur hör till de viktigaste sektorerna som berörs av detta. När det gäller utbildning har detta 
också påverkat genomförandet av populära EU-program och EU-initiativ som Erasmus+ och 
DiscoverEU. Studenter från EU:s perifera områden och från missgynnade förhållanden går 
ofta miste om dessa.

Situationen är densamma inom kultur- och turismbranschen. Fyra av tio européer väljer sitt 
resmål utifrån kulturellt utbud. Städer och regioner med bättre transportinfrastruktur, 
däribland goda järnvägsförbindelser, gynnas. Med de fortlöpande hygienåtgärder som införts 
på grund av covid-19 kommer tågresor att bli allt populärare, inte bara för att det är ett av de 
mer hållbara och säkraste alternativen, utan för att det ofta är det enda hållbara och 
överkomliga masstransportalternativet till flygresor, vilka i sin tur förväntas bli mycket 
dyrare. Inom en nära framtid kommer allt fler potentiella resenärer från EU:s yttersta 
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randområden att helt avstå från kulturella långresor eftersom priserna på flygresor är oskäligt 
höga och det inte finns järnvägsförbindelser i området. Europaåret för järnvägen måste 
uppmärksamma ovanstående problem och främja behovet av ökad geografisk täckning för 
järnvägar.

Europaåret för järnvägen bör inte bara fokusera på resor och gods- och persontransporter på 
järnväg, utan också på tågens, järnvägsstationernas och järnvägsinfrastrukturens historiska 
och nuvarande roll. Förr i tiden spelade de en avgörande roll i att skapa regionala traditioner 
och identiteter och de har främjat ekonomisk och social utveckling. I dag är de en del av 
Europas kulturarv, som måste utforskas, men också främjas och skyddas. Tågstationer är 
också viktiga promotorer för kvalitetsarkitektur och smart stadsplanering, och de fungerar 
som platser för kulturell växelverkan och konstnärliga uttryck. Samtidigt kan resor med tåg, 
oavsett destination, vara en upplevelse i sig och är ofta en plats där social och kulturell 
interaktion underlättas. 

På basis av erfarenheter från tidigare europeiska år betonar föredraganden behovet av ett 
aktivt engagemang från en rad olika aktörer, särskilt det organiserade civila samhället, inte 
bara för att göra Europaåret för järnvägen till en framgång, utan också för att garantera ett 
varaktigt politiskt arv. Utöver de aktörer som finns förtecknade i kommissionens förslag 
spelar kulturföreningar, ungdomsorganisationer och olika utbildningsinstitutioner en värdefull 
roll när det gäller att främja betydelsen och användningen av tåg. Föredraganden anser också 
att synergieffekterna mellan unionens olika program och initiativ måste gå utöver den rena 
järnvägsdimensionen och omfatta program som främjar medborgarengagemang, t.ex. inom 
utbildning, kultur och ungdom. På samma sätt erbjuder Europaåret för järnvägen en möjlighet 
att skapa varaktiga partnerskap med järnvägsföretag som kan bidra till att säkerställa att 
unionens egna program för rörlighet, särskilt Erasmus+, är mer miljövänliga. 

Föredraganden erkänner järnvägens betydelse, dess sociala, kulturella, miljömässiga och 
ekonomiska värde och dess potential att främja och påskynda den territoriella 
sammanhållningen i hela unionen. Järnvägen kommer att spela en viktig roll när det gäller att 
bidra till uppnåendet av klimatmålen i enlighet med den europeiska gröna given och 
främjandet av hållbar tillväxt i framtiden. 

Slutligen är föredraganden medveten om den föränderliga situationen i Europa på grund av 
utbrottet av covid-19 och den osäkerhet som det medför, särskilt för resandet, men även för 
evenemang, möten och debatter, vilka är en central del av det europeiska året. Det återstår att 
se om det blir nödvändigt att senarelägga startdatumet för Europaåret för järnvägen.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för kultur och utbildning uppmanar utskottet för transport och turism att som 
ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1
Förslag till beslut
Skäl 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Kommissionen redovisade i sitt 
meddelande av den 11 december 201915 
den europeiska gröna given för Europeiska 
unionen och dess medborgare. Den 
europeiska gröna given är en ny 
tillväxtstrategi som ska ställa om EU till ett 
rättvist och välmående samhälle med en 
modern, resurseffektiv och 
konkurrenskraftig ekonomi där det 2050 
inte längre förekommer några nettoutsläpp 
av växthusgaser och där den ekonomiska 
tillväxten har frikopplats från 
resursförbrukningen.

(1) Kommissionen redovisade i sitt 
meddelande av den 11 december 201915 
den europeiska gröna given för Europeiska 
unionen och dess medborgare. Den 
europeiska gröna given är en ny hållbar 
tillväxtstrategi som ska ställa om EU till ett 
rättvist och välmående samhälle med en 
modern, resurseffektiv och 
konkurrenskraftig ekonomi där det 2050 
inte längre förekommer några nettoutsläpp 
av växthusgaser och där den ekonomiska 
tillväxten har frikopplats från 
resursförbrukningen.

__________________ __________________
15 Meddelande från kommissionen till 
Europaparlamentet, Europeiska rådet, 
rådet, Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén samt Regionkommittén av den 
11 december 2019: ”Den europeiska gröna 
given” (COM(2019) 640 final).

15 Meddelande från kommissionen till 
Europaparlamentet, Europeiska rådet, 
rådet, Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén samt Regionkommittén av den 
11 december 2019: ”Den europeiska gröna 
given” (COM(2019) 640 final).

Ändringsförslag 2
Förslag till beslut
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) I linje med de mål som fastställs i 
kommissionens meddelande om den 
europeiska gröna given finns det ett behov 
av att ställa om unionens ekonomi och att 
ställa om politiken, särskilt på området för 
transport och mobilitet, vilket innebär att 
övergången till hållbar och smart 
mobilitet påskyndas. Transporterna står 
för en fjärdedel av unionens utsläpp av 
växthusgaser och andelen fortsätter att 
öka. För att uppnå klimatneutralitet måste 
transportutsläppen minska med 90 % fram 
till 2050. För hållbara transporter krävs att 
trafikanterna först och främst erbjuds 

(4) I linje med de mål som fastställs i 
kommissionens meddelande om den 
europeiska gröna given finns det ett behov 
av att ställa om unionens ekonomi och att 
ställa om politiken, särskilt på området för 
transport och mobilitet. Utsläppen från 
transporter fortsätter att växa, och står för 
en fjärdedel av unionens utsläpp av 
växthusgaser, och stadstransporter står för 
en betydande andel av dessa. För att uppnå 
klimatneutralitet måste transportutsläppen 
minska med 90 % fram till 2050. För 
hållbara transporter krävs att trafikanterna 
först och främst erbjuds billigare, allmänt 
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billigare, mer tillgängliga, sundare och 
renare alternativ till sina nuvarande 
mobilitetsvanor. Den europeiska gröna 
given innebär en påskyndad övergång till 
hållbar och smart mobilitet för att möta 
dessa utmaningar. Särskilt bör en 
betydande del av de 75 % av de inre 
godstransporter som i dag fraktas på väg 
flyttas över till järnväg och inre 
vattenvägar.

tillgängliga, sundare och renare alternativ 
till sina nuvarande mobilitetsvanor inom 
och mellan städer. Den europeiska gröna 
given innebär därför en påskyndad 
övergång till hållbar och smart mobilitet 
och omställning till nettonollutsläpp. En 
betydande del av de 75 % av de inre 
godstransporter som i dag fraktas på väg 
bör också flyttas över till järnväg och inre 
vattenvägar.

Ändringsförslag 3

Förslag till beslut
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Järnväg har en viktig roll att spela 
som vägvisare i riktning mot målet att nå 
klimatneutralitet senast 2050. Den är ett av 
de mest miljövänliga och energieffektiva 
trafikslagen. Järnvägen är till stor del 
elektrifierad och släpper ut mycket mindre 
koldioxid än motsvarande väg- eller 
flygtransport, och är det enda trafikslag 
som hela tiden sedan 1990 har minskat sina 
utsläpp av växthusgaser (koldioxidutsläpp). 
Järnvägen har dessutom järnvägen minskat 
sin energianvändning mellan 1990 och 
201618 och förlitar sig i allt större 
utsträckning på förnybara energikällor.

(5) Järnväg har en viktig roll att spela 
när det gäller unionens mål att nå 
klimatneutralitet senast 2050. Den är ett av 
de mest miljövänliga och energieffektiva 
trafikslagen. Järnvägen är till stor del 
elektrifierad och står endast för 0,5 % av 
transportsektorns samlade 
växthusgasutsläpp17a, mycket mindre än 
motsvarande väg- eller flygtransport, och 
är det enda trafikslag som hela tiden sedan 
1990 har minskat sina utsläpp av 
växthusgaser (koldioxidutsläpp). Järnvägen 
har dessutom järnvägen minskat sin 
energianvändning mellan 1990 och 201618 
och förlitar sig i allt större utsträckning på 
förnybara energikällor.

__________________ __________________
17a Europeiska kommissionens presshörna 
”2021, Europaåret för järnvägen” (källa: 
Eurostat, EU28 - 2017).

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

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

Ändringsförslag 4

Förslag till beslut
Skäl 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Genom att förbinda unionens 
viktigare transportleder med dess perifera 
regioner och territorier bidrar 
järnvägssektorn till social, ekonomisk och 
territoriell sammanhållning.

(6) Många medlemsstater saknar 
fortfarande effektiva förbindelser till det 
europeiska järnvägsnätet eller den 
infrastruktur som behövs för att 
förverkliga dem. Genom att förbinda 
unionens viktigare och sekundära 
transportleder med dess perifera regioner 
och territorier kan järnvägssektorn i högre 
grad bidra till social, ekonomisk och 
territoriell sammanhållning och göra det 
möjligt för Europas befolkning att 
upptäcka kontinenten och främja 
kulturellt utbyte. Om 
järnvägsförbindelserna saknas eller håller 
på att utvecklas kan intermodala 
anslutningar, till exempel med 
pendelbussar, bidra till att förbättra 
tillträdet till många perifera regioner och 
territorier.

Ändringsförslag 5
Förslag till beslut
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Järnvägen har också en viktig roll 
att spela när det gäller att stödja den 
ekonomiska återhämtningen efter covid-
19 genom att samtidigt driva på de gröna 
och digitala omställningarna. 
Investeringar i 
höghastighetsjärnvägsförbindelser kan 
förbättra den ekonomiska effektiviteten, 
till exempel genom att minska 
pendlingstiden för arbetstagare eller 
restiden för turister. Investeringar i 
tillhandahållande av trådlösa 
nätförbindelser på tåg kan också öka 
produktiviteten och förbättra 
reseupplevelsen. Det finns ett behov av att 
återinföra de gränsöverskridande 
förbindelser som saknas, återaktivera 
nedlagda linjer, återinföra nattågstrafik, 
förbättra och modernisera 
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järnvägsinfrastruktur och rullande 
materiel samt förbättra de intermodala 
anslutningarna. Unionens 
återhämtningsplan och den fleråriga 
budgetramen för 2021–2027 kommer att 
behöva anslå nödvändiga medel för att 
driva på de investeringar som krävs på 
järnvägsområdet.

Ändringsförslag 6

Förslag till beslut
Skäl 6b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6b) En ökad användning av 
järnvägstransporter kan spela en viktig 
roll för att främja en sund livsstil och 
förbättra säkerheten. Tågresor kan enkelt 
kombineras med gång och cykling, och 
den tid som tillbringas på tåg i stället för i 
bil skulle kunna minska exponeringen för 
föroreningar och stressnivåer. Tåget är 
också ett säkert transportmedel.

Ändringsförslag 7

Förslag till beslut
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Järnvägens andel av 
persontransporterna i unionen har endast 
ökat något sedan 2007, samtidigt som 
andelen av godstransporterna har minskat. 
Många hinder kvarstår för att uppnå ett 
verkligt gemensamt europeiskt 
järnvägsområde, bland annat när det 
gäller behovet av att minimera buller. 
Lösningar för att komma förbi dessa 
hinder, tillsammans med 
kostnadsminskning och snabbare 

(7) Järnvägens andel av 
persontransporterna i unionen har endast 
ökat något sedan 2007, samtidigt som 
andelen av godstransporterna har minskat. 
Många hinder kvarstår för att uppnå ett 
verkligt gemensamt europeiskt 
järnvägsområde. Sådana hinder har en 
betydande inverkan på 
järnvägstransporternas konkurrenskraft 
och attraktivitet, såsom bland annat olika 
avgiftsnivåer för tillträde till 
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innovation, kommer att göra det möjligt för 
järnvägen att förverkliga sin fulla potential. 
Därför behöver järnvägen en extra knuff 
för att bli mer attraktiv för både resenärer 
och företag.

infrastruktur, hinder vad gäller 
möjligheten att ta rullande materiel i bruk 
samt skillnader i fråga om kontrollsystem 
och driftsregler. Järnvägstransporternas 
attraktivitet försvagas ytterligare av 
bristande tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning, höga biljettpriser i 
vissa länder och störande bullernivåer. 
Lösningar för att komma förbi de olika 
hindren, tillsammans med 
kostnadsminskning och snabbare 
innovation, kommer att göra det möjligt för 
järnvägen att förverkliga sin fulla potential 
i hela unionen. Därför behöver järnvägen 
en extra knuff för att bli mer attraktiv, 
billigare och mer tillgänglig för resenärer, 
särskilt ungdomar, och företag.

Ändringsförslag 8

Förslag till beslut
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Tåg, tågstationer och 
järnvägsinfrastruktur har en 
samhällsfunktion som går långt utöver 
deras primära tekniska syften, eftersom de 
historiskt sett har spelat en stor roll när 
det gäller att skapa regionala traditioner 
och identiteter och främjat ekonomisk och 
social utveckling. Nuförtiden är 
tågstationer och järnvägsinfrastruktur 
viktiga promotorer för kvalitetsarkitektur, 
hållbar utveckling och smart 
stadsplanering. De är också själva en 
viktig del av det industriella kulturarvet. 
Dagens tågstationer har en dubbel roll: de 
är inte endast transportknutpunkter utan 
även viktiga plattformar för 
informationskampanjer samt utbildning- 
och kulturprojekt och sociala projekt, och 
därför viktiga platser i lokalsamhället. Att 
resa med tåg kan dessutom vara en 
erfarenhet i sig, och underlätta social och 
kulturell växelverkan.
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Ändringsförslag 9

Förslag till beslut
Skäl 7b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7b) Formell och icke-formell 
utbildning spelar en viktig roll för att öka 
förståelsen för betydelsen och värdet av 
järnvägstrafik och för att uppmuntra 
människor att använda järnvägstransport. 
Aktivt samarbete med 
utbildningsinstitutioner, särskilt med 
skolor, kan bidra till att öka 
användningen av järnvägen. 
Utbildningsinstitutioner kan också 
uppmuntras att lära av varandra för att ta 
fram läroplaner som gör det möjligt att 
lära sig om järnvägstrafikens historiska, 
tekniska och miljömässiga aspekter och 
att främja användningen av järnväg för 
skolresor och utbildningsutbyten.

Ändringsförslag 10

Förslag till beslut
Skäl 7c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7c) Unionen bör se till att man i dess 
egna transnationella program för 
rörlighet, inbegripet inom utbildning, 
forskning, kultur och ungdom, särskilt 
Erasmus +, Europeiska solidaritetskåren 
och Kreativa Europa, när så är möjligt 
väljer järnvägen som transportmedel. 
Tillgång till rimligt prissatta 
järnvägstjänster kan bidra till att göra 
programmen mer inkluderande genom att 
öka den geografiska och socioekonomiska 
täckningen. Som programmet för 
rörlighet för kortare vistelser, 
#DiscoverEU, som ger ungdomar 
möjlighet att upptäcka EU, visar, kan 
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partnerskap mellan kommissionen och 
järnvägsoperatörer på ett effektivt sätt 
främja hållbar rörlighet inom unionens 
program och därmed få till stånd 
förändringar i människors vanor.

Ändringsförslag 11
Förslag till beslut
Skäl 7d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7d) Tidigare erfarenheter av 
Europaåret har visat att ett effektivt 
engagemang i initiativet kan uppnås 
genom att man utvecklar synergier med 
andra relevanta unionsprogram, särskilt 
inom utbildning, kultur och 
ungdomsarbete. Sådana program främjar 
lärande, kommunikation och aktivt 
medborgarskap, och kan därför bidra till 
att stödja Europaåret, till exempel genom 
relevanta utbildningsprojekt inom ramen 
för Erasmus+ eller kulturprojekt inom 
ramen för Kreativa Europa med järnväg 
som tema. Samtidigt kan Europaåret 
uppmuntra till miljövänligare rörlighet i 
samband med programmen. Tidigare 
erfarenheter har också klart visat att ett 
aktivt engagemang med ett brett utbud av 
aktörer, särskilt det organiserade civila 
samhället, kan bidra till att säkerställa ett 
varaktigt politiskt arv.

Ändringsförslag 12

Förslag till beslut
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) För att främja järnvägen i linje med 
de mål som fastställs i kommissionens 
meddelande om den europeiska gröna 

(8) För att främja järnvägen i linje med 
de mål som fastställs i kommissionens 
meddelande om den europeiska gröna 
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given, särskilt med avseende på hållbar och 
smart mobilitet, bör 2021 utses till 
Europeiska året för järnvägen. För 
unionens järnvägspolitik kommer 2021 att 
bli ett viktigt år, eftersom det blir det första 
helåret då de regler som man enades om i 
det fjärde järnvägspaketet införs i hela 
unionen, särskilt i fråga om öppnande av 
marknaderna för inrikes persontrafik och 
när det gäller minskade kostnader och 
administrativa bördor för järnvägsföretag 
som är verksamma i hela unionen. Det 
finns ett växande allmänt intresse för 
järnvägar, inklusive nattåg, i ett antal 
medlemsstater, vilket också framgår av 
initiativet #DiscoverEU. Dessutom 
kommer den internationella 
konstfestivalen Europalia att ägna 2021 
års upplaga åt järnvägens influenser på 
konsten och framhäva järnvägens roll som 
en drivande kraft bakom social, ekonomisk 
och industriell förändring.

given, särskilt med avseende på hållbar och 
smart mobilitet, bör 2021 utses till 
Europeiska året för järnvägen. För 
unionens järnvägspolitik kommer 2021 att 
bli ett viktigt år, eftersom det blir det första 
helåret då de regler som man enades om i 
det fjärde järnvägspaketet införs i hela 
unionen, särskilt i fråga om öppnande av 
marknaderna för inrikes persontrafik och 
när det gäller minskade kostnader och 
administrativa bördor för järnvägsföretag 
som är verksamma i hela unionen. Det 
finns ett växande allmänt intresse för 
järnvägar, inklusive nattåg, i de 
medlemsstater som har nattågstjänster, 
vilket också framgår av initiativet 
#DiscoverEU. Dessutom är tågen 
huvudtemat för 2021 års internationella 
konstfestival Europalia, som inleds i 
oktober 2021, vilket inte bara framhäver 
järnvägens kulturarv, utan också 
järnvägens influenser på konsten och 
framhäva järnvägens roll som en drivande 
kraft bakom social, ekonomisk och 
industriell förändring.

Ändringsförslag 13
Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europaårets mål ska vara att uppmuntra 
och stödja unionens, medlemsstaternas, 
regionala och lokala myndigheters samt 
andra organisationers insatser för att öka 
järnvägens andel av person- och 
godstransporterna. Europaåret ska särskilt

Europaårets mål ska vara att uppmuntra 
och stödja unionens, medlemsstaternas, 
regionala och lokala myndigheters, andra 
organisationers och relevanta aktörers 
insatser för att främja järnvägens 
historiska, nuvarande och kommande 
betydelse för Europa och utvecklingen av 
järnvägarna som en nyckelfaktor för en 
hållbar transport- och rörlighetspolitik i 
unionen genom att öka järnvägens andel 
av person- och godstransporterna. 
Europaåret ska särskilt
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Ändringsförslag 14

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) framhålla järnvägen som ett 
hållbart, innovativt och säkert trafikslag, 
särskilt genom att lyfta fram järnvägarnas 
roll som en vägvisare i riktning mot 
unionens mål mot att uppnå 
klimatneutralitet senast 2050 och genom att 
rikta sig till en bredare publik, i synnerhet 
ungdomar,

(a) framhålla järnvägens värde som ett 
hållbart, innovativt, säkert, bekvämt och 
prismässigt överkomligt trafikslag, särskilt 
genom att lyfta fram järnvägarnas roll som 
ett verktyg för territoriell sammanhållning 
och en potentiell vägvisare för att uppnå 
unionens mål om klimatneutralitet senast 
2050 och genom att rikta sig till en bredare 
publik, i synnerhet unga människor och 
äldre medborgare,

Ändringsförslag 15
Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) understryka järnvägens europeiska, 
gränsöverskridande dimension som för 
medborgarna närmare varandra, ger dem 
möjlighet att utforska unionen i hela dess 
mångfald, främjar sammanhållning och 
bidrar till att integrera unionens inre 
marknad,

(b) understryka järnvägens europeiska, 
gränsöverskridande dimension som för 
medborgarna närmare varandra, främjar 
sammanhållning och bidrar till att utveckla 
unionens inre marknad, samtidigt som 
man uppmärksammar rådande skillnader 
mellan medlemsstaternas 
järnvägsinfrastruktur och vikten av att 
utveckla järnvägsförbindelser för att 
förbättra rörlighetsalternativen för alla 
EU-medborgare.

Ändringsförslag 16

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) förstärka järnvägens bidrag till 
unionens ekonomi, industri och samhälle, 
särskilt när det gäller aspekter som rör 

(c) förstärka järnvägens bidrag till 
unionens ekonomi, samhälle och 
industriella konkurrenskraft, genom att 



RR\1215801SV.docx 65/76 PE652.338v02-00

SV

regional utveckling, industriell 
konkurrenskraft, hållbar turism, 
innovation, sysselsättning, utbildning, 
ungdom och kultur, och när det gäller 
förbättrad tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning,

förevisa och stärka kopplingarna till 
regional utveckling, gränsöverskridande 
sammanhållning, silverekonomi, 
innovation, sysselsättning, utbildning, 
ungdom, kultur och idrott, och med 
särskilt fokus på förbättrad tillgänglighet 
för personer med funktionsnedsättning och 
nedsatt rörlighet,

Ändringsförslag 17

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) främja järnvägen som det 
föredragna transportslaget för deltagare i 
unionens rörlighetsprogram inom 
utbildning och yrkesutbildning, forskning, 
ungdom, idrott och kultur, genom att 
utveckla incitamentssystem och initiativ 
för att förbättra tillgängligheten och 
överkomligheten, särskilt för personer 
med sämre förutsättningar,

Ändringsförslag 18

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 1 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cb) främja järnvägen som ett 
miljövänligare resealternativ som kan 
ersätta medeldistans- och 
kortdistansflygningar, minska 
miljöpåverkan från turistrelaterade 
transporter, möjliggöra en mer hållbar 
turism och göra det möjligt för människor 
att utforska unionen i hela dess mångfald,

Ändringsförslag 19
Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 1 – led cc (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cc) understryka tågens, tågstationers 
och järnvägsinfrastrukturens värde som 
en integrerad del av unionens industriella 
kulturarv, som måste skyddas och 
främjas, och främja hållbar kulturturism 
och skapa kopplingar till Europaåret för 
kulturarv 2018,

Ändringsförslag 20

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Initiativ och evenemang för att 
väcka debatt, öka medvetenheten och 
underlätta för medborgare, företag och 
offentliga myndigheter att locka fler 
människor och mer gods till järnvägen som 
ett sätt att bekämpa klimatförändringar, 
med hjälp av flera kanaler och verktyg, 
inklusive evenemang i medlemsstaterna.

(a) Initiativ och evenemang för att 
väcka debatt, öka medvetenheten och 
samverka med medborgare, det 
organiserade civila samhället, företag, 
offentliga myndigheter och andra 
relevanta aktörer för att locka fler 
människor och mer gods till järnvägen som 
ett sätt att bekämpa klimatförändringarna 
genom att främja hållbara resor och 
hållbar turism och kopplingar till andra 
miljövänliga transportslag såsom cykling 
och genom att främja kulturella utbyten 
med hjälp av flera kanaler och verktyg, 
inklusive evenemang i medlemsstaterna.

Ändringsförslag 21

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Information, utställningar, 
inspiration, utbildning och kampanjer för 
ökad medvetenhet, för att uppmuntra till 
förändrade beteenden hos resenärer, 
konsumenter och företag och stimulera ett 

(b) Information, utbildning och 
kampanjer för ökad medvetenhet, även 
online, och utställningar för att inspirera 
till ökad användning av järnvägen, även 
genom det befintliga nattågsnätet, 
uppmuntra till förändrade beteenden hos 
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aktivt bidrag från allmänheten till att uppnå 
målen om mera hållbara transporter.

resenärer, konsumenter och företag och 
stimulera ett aktivt bidrag från allmänheten 
till att uppnå målen om mera hållbara, 
tillgängliga, överkomliga och säkra 
transporter.

Ändringsförslag 22

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Kampanjer och utbyte av bästa 
praxis för att uppmuntra människor att 
använda tåget för att upptäcka Europa 
och dess kulturarv, däribland järnvägar 
som en del av Europas industriella 
kulturarv, och för att främja kultur- och 
idrottsevenemang som kan nås med tåg, 
samt projekt som finansieras av Kreativa 
Europa som ordnas på tåg och där tågen 
är projektets tema.

Ändringsförslag 23

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bb) Utvecklande av partnerskap och 
incitamentssystem med 
järnvägsoperatörer bland annat i 
tredjeländer, stödjande av hållbara och 
överkomliga transportlösningar för 
deltagarna i unionens rörlighetsprogram, 
särskilt Erasmus +, Kreativa Europa och 
Europeiska solidaritetskåren.

Ändringsförslag 24

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Utbyte av erfarenheter och god 
praxis mellan nationella, regionala och 
lokala myndigheter, det civila samhället, 
företag och skolor i fråga om att främja 
användningen av järnväg och metoder för 
att förändra beteenden på alla nivåer.

(c) Utbyte av erfarenheter och god 
praxis mellan nationella, regionala och 
lokala myndigheter, det civila samhället, 
arbetsmarknadens parter, företag, 
däribland researrangörer, skolor, andra 
utbildningsinstitutioner, kulturföreningar, 
ungdomsorganisationer och andra 
relevanta aktörer i fråga om att främja 
betydelsen och användningen av järnväg 
och metoder för att uppmuntra förändrade 
beteenden på alla nivåer.

Ändringsförslag 25
Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Genomförande av studier och 
innovationsaktiviteter samt spridning av 
resultaten från dessa på europeisk eller 
nationell nivå.

(d) Genomförande av studier och 
innovationsaktiviteter samt spridning av 
resultaten från dessa på europeisk, 
nationell eller regional nivå.

Ändringsförslag 26
Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Främjande av projekt och nätverk 
med anknytning till Europaåret, bland 
annat via media, sociala nätverk och andra 
online-gemenskaper.

(e) Främjande av projekt och nätverk 
med anknytning till Europaåret, i 
synnerhet Europalia-festivalen, bland 
annat via media, sociala nätverk och andra 
online-gemenskaper, för att nå en så stor 
publik som möjligt.

Ändringsförslag 27
Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Unionens institutioner och organ 
samt medlemsstaterna får på unionsnivå 
respektive på nationell nivå hänvisa till 
Europaåret och dess visuella identitet vid 
främjande av sådana aktiviteter som avses i 
punkt 1.

2. Unionens institutioner och organ 
samt medlemsstaterna ska på unionsnivå 
respektive på nationell nivå hänvisa till 
Europaåret och dess visuella identitet vid 
främjande av sådana aktiviteter som avses i 
punkt 1, och se till att i alla skeden av 
kampanjerna stödet från unionen 
vederbörligen nämns för de projekt och 
initiativ som finansieras inom ramen för 
Europaåret.

Ändringsförslag 28

Förslag till beslut
Artikel 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska ha ansvar för 
organisationen av deltagandet i 
Europaåret på nationell nivå. 
Medlemsstaterna ska för detta ändamål 
utse nationella samordningsorgan. De 
nationella samordningsorganen ska 
ansvara för att de relevanta aktiviteterna 
samordnas på nationell nivå.

För att säkerställa samordningen av 
relevant verksamhet för Europaåret på 
nationell nivå ska medlemsstaterna utse 
nationella samordningsorgan. De nationella 
samordningsorganen ska utses på grundval 
av deras expertis och bevisade 
engagemang för utvecklingen av 
järnvägen.

Ändringsförslag 29

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska regelbundet 
sammankalla möten för de nationella 
samordningsorganen för att samordna 
genomförandet av Europaåret. Mötena ska 
även tjäna till att utbyta information om 
genomförandet av Europaåret på nationell 
nivå och unionsnivå; företrädare för 
Europaparlamentet får delta i dessa möten 
som observatörer.

1. Kommissionen ska regelbundet 
sammankalla möten för de nationella 
samordningsorganen för att samordna 
genomförandet av Europaåret. Mötena ska 
även tjäna till att utbyta information och 
bästa praxis om genomförandet av 
Europaåret på nationell nivå och 
unionsnivå; företrädare för 
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Europaparlamentet ska bjudas in till dessa 
möten som observatörer.

Ändringsförslag 30

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Samordningen av Europaåret på 
unionsnivå ska präglas av ett övergripande 
förhållningssätt med målet att skapa 
synergier mellan olika unionsprogram och 
unionsinitiativ som finansierar projekt på 
järnvägsområdet eller som har en 
järnvägsdimension.

2. Samordningen av Europaåret på 
unionsnivå ska präglas av ett 
sektorsövergripande förhållningssätt med 
målet att skapa hållbara synergier mellan 
olika unionsprogram och unionsinitiativ 
som finansierar projekt på 
järnvägsområdet, har en järnvägsdimension 
eller främjar medborgardeltagande, t.ex. 
program inom ramen för utbildning, 
kultur och ungdom.

Ändringsförslag 31

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska sammankalla till 
regelbundna möten med aktörer och 
företrädare för organisationer eller organ 
som är verksamma inom 
järnvägstransportområdet, däribland 
befintliga transnationella nätverk och 
relevanta icke-statliga organisationer, samt 
med ungdomsorganisationer och 
ungdomsgemenskaper, för att dessa ska 
bistå kommissionen i genomförandet av 
Europaåret på unionsnivå.

Kommissionen ska sammankalla till 
regelbundna möten med aktörer och 
företrädare för organisationer eller organ 
som är verksamma inom 
järnvägstransportområdet, däribland 
befintliga transnationella och 
transregionala nätverk och relevanta icke-
statliga organisationer, samt med 
ungdomsorganisationer, kulturföreningar 
och aktörer på utbildningsområdet, för att 
dessa ska bistå kommissionen i 
genomförandet av Europaåret på 
unionsnivå.
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Ändringsförslag 32

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får, inom budgetramen, 
organisera ansökningsomgångar och 
projekt som kan få stöd för framträdande 
bidrag till Europaårets mål.

Kommissionen får organisera 
ansökningsomgångar och projekt som kan 
få stöd för framträdande bidrag till 
Europaårets mål.

Ändringsförslag 33

Förslag till beslut
Artikel 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska, inom ramen för 
Europaåret, samarbeta med behöriga 
internationella organisationer, och 
samtidigt säkerställa att EU:s deltagande 
framgår tydligt.

Kommissionen ska, inom ramen för 
Europaåret, samarbeta med relevanta 
internationella organisationer, däribland 
inom kultur och utbildning, och 
tillsammans med relevanta myndigheter i 
grannländer samtidigt säkerställa att EU:s 
deltagande framgår tydligt.

Ändringsförslag 34

Förslag till beslut
Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6a
Budget

Finansieringsramen för genomförandet 
av detta beslut för perioden 
1 januari 2020–31 december 2022 ska 
vara 8 miljoner EUR.
De årliga anslagen ska godkännas av 
Europaparlamentet och rådet inom 
gränserna för den fleråriga budgetramen.
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Ändringsförslag 35

Förslag till beslut
Artikel 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast den 31 december 2022 ska 
kommissionen lämna en rapport till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén om genomförandet, 
resultaten och den övergripande 
bedömningen av de initiativ som avses i 
detta beslut.

Senast den 31 december 2022 ska 
kommissionen lämna en rapport till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén om genomförandet, 
resultaten och den övergripande 
bedömningen av de initiativ som avses i 
detta beslut. Rapporten ska också 
innehålla relevanta politiska eller 
lagstiftningsmässiga förslag till 
uppföljning av Europaåret för järnvägen. 
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Ingivande 14.10.2020



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

SV

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

45 +
ECR Angel Dzhambazki, Roberts Zīle

GUE/NGL Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

ID Marco Campomenosi, Roman Haider, Lucia Vuolo

NI Mario Furore, Dorien Rookmaker

PPE Andor Deli, Gheorghe Falcă, Markus Ferber, Tomasz Frankowski, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, 
Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Barbara Thaler, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

RENEW José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, 
Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D Andris Ameriks, Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Bogusław 
Liberadzki, Rovana Plumb, István Ujhelyi, Marianne Vind, Petar Vitanov

VERTS/ALE Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz

0 -

2 0
ID Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Teckenförklaring:
+ : Ja-röster
- : Nej-röster
0 : Nedlagda röster


