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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι σιδηρόδρομοι είναι σημαντικοί για την Ευρώπη εδώ και πάνω από 150 χρόνια, δεδομένου 
ότι έχουν εξασφαλίσει απαράμιλλη κινητικότητα και προσφέρουν νέες ευκαιρίες στους 
ανθρώπους, αυξάνοντας το εμπόριο, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν και 
συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη των χωρών. Σήμερα, οι σιδηρόδρομοι είναι εξίσου 
σημαντικοί ως ένας από τους ασφαλέστερους, οικολογικότερους και αποδοτικότερους 
τρόπους μεταφοράς. Για να τονίσει τη σημασία των σιδηροδρόμων, συμπεριλαμβανομένης 
της δυνατότητάς τους να ανταποκριθούν στους στόχους της Ένωσης για το κλίμα, η Επιτροπή 
προτείνει να οριστεί το 2021 Ευρωπαϊκό Έτος Σιδηροδρόμων και να οργανωθεί ένα φάσμα 
δραστηριοτήτων επικοινωνίας και συμμετοχής στη δημόσια ζωή σε συνδυασμό με την 
πρωτοβουλία «Ευρωπαϊκό Έτος». 

Η συντάκτρια γνωμοδότησης συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής σχετικά με τη σημασία 
των σιδηροδρόμων και τα οικολογικά διαπιστευτήριά τους. Υπάρχουν, ωστόσο, και άλλες 
πτυχές του τρόπου αυτού μεταφοράς που χρήζουν προσοχής. 

Ενώ απαιτούνται προσπάθειες για την αύξηση του αριθμού των επιβατών, εξίσου σημαντική 
είναι η λειτουργία του βασικού δικτύου και των βασικών υπηρεσιών. Επί του παρόντος δεν 
έχουν όλα τα ηπειρωτικά κράτη μέλη σιδηροδρομικές συνδέσεις με την υπόλοιπη Ευρώπη ή 
τις απαραίτητες υποδομές που θα καταστήσουν δυνατές τις συνδέσεις αυτές. Προϋπόθεση για 
τη χρήση των σιδηροδρόμων είναι καταρχάς να προσφέρεται η δυνατότητα αυτή. Η μη 
ενσωμάτωση στο ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο θέτει σχεδόν όλους τους τομείς των 
οικείων κρατών μελών σε σαφώς μειονεκτική θέση. Η εκπαίδευση, τα ταξίδια και ο 
πολιτισμός συγκαταλέγονται στους σημαντικότερους τομείς που επηρεάζονται. Όσον αφορά 
την εκπαίδευση, οι σιδηρόδρομοι επηρέασαν επίσης την απήχηση δημοφιλών προγραμμάτων 
και πρωτοβουλιών της ΕΕ, όπως το Erasmus+ και το DiscoverEU. Οι φοιτητές από 
απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ και μειονεκτικά περιβάλλοντα συχνά είναι απόντες από αυτά.

Παρόμοια είναι η κατάσταση στον πολιτισμό και τον τουρισμό. Τέσσερις στους δέκα 
Ευρωπαίους επιλέγουν τον ταξιδιωτικό τους προορισμό με βάση το τι προσφέρει σε επίπεδο 
πολιτισμού. Ωφελημένες είναι οι πόλεις και περιφέρειες που διαθέτουν καλύτερες υποδομές 
μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων καλών σιδηροδρομικών συνδέσεων. Με τα συνεχιζόμενα 
μέτρα υγιεινής λόγω της COVID-19, τα τρένα θα γίνουν πιο δημοφιλή, όχι μόνο ως μία από 
τις πιο βιώσιμες και ασφαλείς επιλογές αλλά, σε πολλές περιπτώσεις, διότι αποτελούν τη 
μοναδική βιώσιμη και οικονομικά προσιτή λύση μαζικής μετακίνησης αντί των αεροπορικών 
μεταφορών, οι οποίες, αντίθετα, αναμένεται να γίνουν πολύ ακριβότερες. Στο εγγύς μέλλον, 
πολλοί δυνητικοί ταξιδιώτες από τις εξόχως απόκεντρες περιοχές της ΕΕ θα απουσιάζουν 
ολοένα και περισσότερο από τα πολιτιστικά ταξίδια μεγάλων αποστάσεων, λόγω του 
απαγορευτικού κόστους των αεροπορικών ταξιδιών και της μη διαθεσιμότητας 
σιδηροδρομικών μεταφορών στην περιοχή. Το Ευρωπαϊκό Έτος Σιδηροδρόμων πρέπει να 
αναδεικνύει τα ανωτέρω προβλήματα και να προωθεί την ανάγκη για αυξημένη γεωγραφική 
κάλυψη των σιδηροδρομικών μεταφορών.

Το Έτος των Σιδηροδρόμων δεν θα πρέπει να επικεντρώνεται μόνο στα ταξίδια και τη 
μετακίνηση εμπορευμάτων και ατόμων μέσω του σιδηροδρόμου, αλλά τόσο στον ιστορικό 
όσο και στον σημερινό ρόλο των τρένων, των σιδηροδρομικών σταθμών και των 
σιδηροδρομικών υποδομών. Στο παρελθόν οι σιδηρόδρομοι διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο 
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στη διαμόρφωση των περιφερειακών παραδόσεων και ταυτοτήτων και ενίσχυσαν την 
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Σήμερα αποτελούν μέρος της ευρωπαϊκής πολιτιστικής 
κληρονομιάς που χρήζει όχι μόνο διερεύνησης, αλλά προώθησης και προστασίας. Οι 
σιδηροδρομικοί σταθμοί είναι επίσης σημαντικοί καταλύτες για την προώθηση της ποιοτικής 
αρχιτεκτονικής και του έξυπνου αστικού σχεδιασμού και χρησιμεύουν ως χώροι πολιτιστικής 
αλληλεπίδρασης και καλλιτεχνικής έκφρασης. Παράλληλα, ένα ταξίδι με τρένο, ανεξάρτητα 
από τον προορισμό, μπορεί να αποτελέσει από μόνο του εμπειρία και συχνά είναι ένας χώρος 
που διευκολύνει τις κοινωνικές και πολιτιστικές αλληλεπιδράσεις. 

Αποκομίζοντας διδάγματα από το προηγούμενο Ευρωπαϊκό Έτος, η συντάκτρια 
γνωμοδότησης τονίζει την ανάγκη ενεργού συμμετοχής ενός ευρέος φάσματος 
ενδιαφερόμενων μερών, ιδίως της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου όχι 
μόνο να εξασφαλιστεί η επιτυχία του Έτους Σιδηροδρόμων, αλλά να διασφαλιστεί 
παράλληλα μια πολιτική κληρονομιά που θα έχει διάρκεια. Εκτός από τα ενδιαφερόμενα 
μέρη που αναφέρονται στην πρόταση της Επιτροπής, σπουδαίο ρόλο στην προώθηση της 
σημασίας και της χρήσης των σιδηροδρόμων διαδραματίζουν οι πολιτιστικές ενώσεις, οι 
οργανώσεις νεολαίας και τα διάφορα ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ομοίως, η 
συντάκτρια γνωμοδότησης είναι της άποψης ότι οι συνέργειες μεταξύ των διαφόρων 
προγραμμάτων και πρωτοβουλιών της Ένωσης πρέπει να υπερβαίνουν την καθαρά 
σιδηροδρομική διάσταση και να περιλαμβάνουν προγράμματα που προωθούν τη συμμετοχή 
των πολιτών, όπως προγράμματα στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της 
νεολαίας. Το Έτος Σιδηροδρόμων προσφέρει, επίσης, μια ευκαιρία για τη δημιουργία 
σταθερών εταιρικών σχέσεων με σιδηροδρομικές εταιρείες, που μπορούν να βοηθήσουν ώστε 
τα προγράμματα κινητικότητας της Ένωσης, και ιδίως το Erasmus+, να έχουν πιο οικολογικό 
χαρακτήρα. 

Η συντάκτρια γνωμοδότησης πιστεύει στη σημασία των σιδηροδρόμων, την κοινωνική, 
πολιτιστική, περιβαλλοντική και οικονομική τους αξία και στην ικανότητά τους να 
προαγάγουν και να επιταχύνουν την εδαφική συνοχή σε όλη την Ένωση. Οι σιδηρόδρομοι θα 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των κλιματικών στόχων με βάση την 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, καθώς και στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στο 
μέλλον. 

Τέλος, η συντάκτρια γνωμοδότησης αναγνωρίζει ότι είμαστε, στην Ευρώπη, απέναντι σε μια 
κατάσταση  που, λόγω της επιδημίας COVID-19, εξελίσσεται και στην αβεβαιότητα που 
αυτή συνεπάγεται, ιδίως για ταξίδια, αλλά και για εκδηλώσεις, συνεδριάσεις και συζητήσεις, 
που αποτελούν βασικό στοιχείο της πρωτοβουλίας για το Ευρωπαϊκό Έτος. Απομένει να 
δούμε αν η ημερομηνία έναρξης του Έτους Σιδηροδρόμων θα χρειαστεί να μετατεθεί.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:
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Τροπολογία 1

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Στην ανακοίνωσή της τής 11ης 
Δεκεμβρίου 201915, η Επιτροπή 
παρουσίασε μια Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
τους πολίτες της. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία είναι μια νέα αναπτυξιακή 
στρατηγική που αποσκοπεί στον 
μετασχηματισμό της Ένωσης σε μια δίκαιη 
και ευημερούσα κοινωνία με οικονομία 
σύγχρονη, ανταγωνιστική και αποδοτική 
ως προς τη χρήση των πόρων, στην οποία 
ως το 2050 θα έχουν μηδενιστεί οι καθαρές 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και στην 
οποία η οικονομική ανάπτυξη θα έχει 
αποσυνδεθεί από τη χρήση των πόρων.

(1) Στην ανακοίνωσή της τής 11ης 
Δεκεμβρίου 201915, η Επιτροπή 
παρουσίασε μια Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
τους πολίτες της. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία είναι μια νέα βιώσιμη 
αναπτυξιακή στρατηγική που αποσκοπεί 
στον μετασχηματισμό της Ένωσης σε μια 
δίκαιη και ευημερούσα κοινωνία με 
οικονομία σύγχρονη, ανταγωνιστική και 
αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων, 
στην οποία ως το 2050 θα έχουν 
μηδενιστεί οι καθαρές εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου και στην οποία η οικονομική 
ανάπτυξη θα έχει αποσυνδεθεί από τη 
χρήση των πόρων·

__________________ __________________
15 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και 
την Επιτροπή των Περιφερειών της 11ης 
Δεκεμβρίου 2019 για την Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία (COM/2019/640 final)

15 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και 
την Επιτροπή των Περιφερειών της 11ης 
Δεκεμβρίου 2019 για την Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία (COM/2019/640 final)

Τροπολογία 2

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Σύμφωνα με τους στόχους που 
ορίζονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής 
για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, 
είναι αναγκαίο να μετασχηματιστεί η 
οικονομία της Ένωσης και να 
επανεξεταστούν οι πολιτικές, ιδίως στον 
τομέα των μεταφορών και της 

(4) Σύμφωνα με τους στόχους που 
ορίζονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής 
για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, 
είναι αναγκαίο να μετασχηματιστεί η 
οικονομία της Ένωσης και να 
επανεξεταστούν οι πολιτικές, ιδίως στον 
τομέα των μεταφορών και της 
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κινητικότητας, γεγονός που συνεπάγεται 
την επιτάχυνση της μετάβασης στη 
βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα. Οι 
μεταφορές αντιπροσωπεύουν το ένα 
τέταρτο των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου της Ένωσης, οι οποίες και 
εξακολουθούν να αυξάνονται. Για την 
επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας, 
απαιτείται μείωση των εκπομπών από τις 
μεταφορές κατά 90% έως το 2050. Η 
δημιουργία βιώσιμων μεταφορών σημαίνει 
ότι δίνεται προτεραιότητα στους χρήστες 
και ότι τους παρέχονται πιο προσιτές, 
προσβάσιμες, υγιεινές και καθαρές 
εναλλακτικές λύσεις σε σχέση με τις 
σημερινές τους συνήθειες κινητικότητας. Η 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 
συνεπάγεται την επιτάχυνση της 
μετάβασης στη βιώσιμη και έξυπνη 
κινητικότητα για την αντιμετώπιση αυτών 
των προκλήσεων. Συγκεκριμένα, 
σημαντικό μέρος του 75% των εσωτερικών 
εμπορευματικών μεταφορών που 
πραγματοποιούνται σήμερα οδικώς θα 
πρέπει να στραφεί προς τους 
σιδηροδρόμους και τις εσωτερικές πλωτές 
μεταφορές.

κινητικότητας. Οι εκπομπές από τις 
μεταφορές εξακολουθούν να αυξάνονται, 
αντιπροσωπεύοντας το ένα τέταρτο των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της 
Ένωσης, ενώ οι αστικές μεταφορές 
ευθύνονται για ένα σημαντικό μερίδιο. 
Για την επίτευξη της κλιματικής 
ουδετερότητας, απαιτείται μείωση των 
εκπομπών από τις μεταφορές κατά 90% 
έως το 2050. Η δημιουργία βιώσιμων 
μεταφορών απαιτεί να δίνεται 
προτεραιότητα στους χρήστες και να τους 
παρέχονται πιο προσιτές, προσβάσιμες σε 
όλους, υγιεινές και καθαρές εναλλακτικές 
λύσεις σε σχέση με τις σημερινές τους 
συνήθειες αστικής και υπεραστικής 
κινητικότητας. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία συνεπάγεται, επομένως, 
επιτάχυνση της μετάβασης στη βιώσιμη 
και έξυπνη κινητικότητα και μετάβαση 
προς καθαρές μηδενικές εκπομπές. 
Σημαντικό μέρος του 75% των εσωτερικών 
εμπορευματικών μεταφορών που 
πραγματοποιούνται σήμερα οδικώς θα 
πρέπει να στραφεί επίσης προς τους 
σιδηροδρόμους και τις εσωτερικές πλωτές 
μεταφορές·

Τροπολογία 3

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Οι σιδηρόδρομοι διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο ως παράγοντας αλλαγής 
των δεδομένων για την επίτευξη του 
στόχου της κλιματικής ουδετερότητας 
έως το 2050. Πρόκειται για έναν από τους 
πιο φιλικούς προς το περιβάλλον και 
ενεργειακά αποδοτικούς τρόπους 
μεταφοράς. Οι σιδηρόδρομοι είναι σε 
μεγάλο βαθμό ηλεκτροκίνητοι και 
εκπέμπουν πολύ λιγότερο CO2 σε σχέση 
με τις ισοδύναμες οδικές ή αεροπορικές 
μετακινήσεις και είναι ο μόνος τρόπος 
λειτουργίας που έχει μειώσει με συνέπεια 

(5) Οι σιδηρόδρομοι διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο στην επίτευξη του στόχου 
της Ένωσης για κλιματική ουδετερότητα 
έως το 2050. Πρόκειται για έναν από τους 
πιο φιλικούς προς το περιβάλλον και 
ενεργειακά αποδοτικούς τρόπους 
μεταφοράς. Οι σιδηρόδρομοι είναι σε 
μεγάλο βαθμό ηλεκτροκίνητοι και 
ευθύνονται μόλις για το 0,5% των 
συνολικών εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου από τις μεταφορές17α, πολύ 
λιγότερο CO2 σε σχέση με τις ισοδύναμες 
οδικές ή αεροπορικές μετακινήσεις, και 
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τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και 
τις εκπομπές CO2 από το 1990. Επιπλέον, 
το σιδηροδρομικό δίκτυο έχει μειώσει την 
κατανάλωση ενέργειας κατά την περίοδο 
1990-201618 και χρησιμοποιεί όλο και 
περισσότερο ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

είναι ο μόνος τρόπος λειτουργίας που έχει 
μειώσει με συνέπεια τις εκπομπές αερίων 
του θερμοκηπίου και τις εκπομπές CO2 
από το 1990. Επιπλέον, το σιδηροδρομικό 
δίκτυο έχει μειώσει την κατανάλωση 
ενέργειας κατά την περίοδο 1990-201618 
και χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

__________________ __________________

17α European Commission Press Corner 
«2021: The European Year of Rail» 
(πηγή: Eurostat, ΕΕ28 - 2017»

18 DG MOVE Statistical Pocketbook 2019 
«EU transport in figures» (Πηγή: Eurostat).

18 DG MOVE Statistical Pocketbook 2019 
«EU transport in figures» (Πηγή: Eurostat).

Τροπολογία 4

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Με τη σύνδεση των κύριων οδών 
μεταφορών της Ένωσης με τις 
περιφερειακές περιοχές και εδάφη, ο 
σιδηροδρομικός τομέας συμβάλλει στην 
κοινωνική, οικονομική και εδαφική 
συνοχή.

(6) Πολλά κράτη μέλη εξακολουθούν 
να μη διαθέτουν αποτελεσματικές 
συνδέσεις με το ευρωπαϊκό 
σιδηροδρομικό δίκτυο ή τις απαραίτητες 
υποδομές που να τις καθιστούν δυνατές. 
Με τη σύνδεση των κύριων και 
δευτερευουσών οδών μεταφορών της 
Ένωσης με τις περιφερειακές περιοχές και 
εδάφη, ο σιδηροδρομικός τομέας μπορεί 
να πράξει περισσότερα για να συμβάλει 
στην κοινωνική, οικονομική και εδαφική 
συνοχή και να δώσει στους πολίτες της 
Ευρώπης τη δυνατότητα να 
ανακαλύψουν την ήπειρό τους και να 
ενισχύσουν τις πολιτιστικές ανταλλαγές. 
Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν 
σιδηροδρομικές συνδέσεις ή είναι υπό 
διαμόρφωση, οι διατροπικές συνδέσεις, 
για παράδειγμα με υπηρεσίες μεταφοράς 
με λεωφορείο, μπορούν να συμβάλουν στη 
βελτίωση της πρόσβασης σε πολλές 
περιφερειακές περιοχές και εδάφη·
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Τροπολογία 5

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Οι σιδηρόδρομοι καλούνται 
επίσης να διαδραματίσουν σημαντικό 
ρόλο στην υποστήριξη της οικονομικής 
ανάκαμψης μετά την COVID–19, με 
παράλληλη προώθηση της πράσινης και 
της ψηφιακής μετάβασης. Οι επενδύσεις 
σε σιδηροδρόμους υψηλής ταχύτητας 
μπορούν να βελτιώσουν την οικονομική 
αποδοτικότητα, για παράδειγμα με τη 
μείωση του χρόνου μετακίνησης από και 
προς τον τόπο εργασίας για τους 
εργαζομένους ή της διάρκειας 
μετακίνησης για τους τουρίστες. Οι 
επενδύσεις στην παροχή ασύρματης 
σύνδεσης (Wi-Fi) στα τρένα μπορούν 
επίσης να τονώσουν την παραγωγικότητα 
και να βελτιώσουν την ταξιδιωτική 
εμπειρία. Θα πρέπει να δημιουργηθούν οι 
διασυνοριακές συνδέσεις που λείπουν, να 
επανενεργοποιηθούν γραμμές εκτός 
χρήσης, να επανέλθουν τα νυχτερινά 
δρομολόγια, να βελτιωθούν και να 
εκσυγχρονιστούν οι σιδηροδρομικές 
υποδομές και το τροχαίο υλικό και να 
ενισχυθούν οι διατροπικές συνδέσεις. Το 
σχέδιο ανάκαμψης και το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο της Ένωσης για 
την περίοδο 2021-2027 θα πρέπει να 
διαθέσουν την απαιτούμενη 
χρηματοδότηση για την προώθηση των 
αναγκαίων επενδύσεων στον τομέα των 
σιδηροδρομικών μεταφορών·

Τροπολογία 6

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6β) Η ευρύτερη χρήση των 
σιδηροδρομικών μεταφορών μπορεί να 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην 
προώθηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής και 
στη βελτίωση της ασφάλειας. Τα 
σιδηροδρομικά ταξίδια μπορούν εύκολα 
να συνδυαστούν με πεζοπορία και 
ποδηλασία, ενώ ο χρόνος που περνά 
κανείς στο τρένο, σε αντίθεση με το 
αυτοκίνητο, μπορεί να μειώσει την 
έκθεση σε ρύπανση και τα επίπεδα 
άγχους. Τα σιδηροδρομικά ταξίδια 
αποτελούν επίσης ασφαλή τρόπο 
μεταφοράς.

Τροπολογία 7

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Ενώ το μερίδιο των επιβατικών 
σιδηροδρομικών μεταφορών στις χερσαίες 
μεταφορές της Ένωσης έχει αυξηθεί 
ελάχιστα από το 2007, το μερίδιο των 
εμπορευματικών μεταφορών έχει μειωθεί. 
Εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά 
εμπόδια για την επίτευξη ενός 
πραγματικού Ενιαίου Ευρωπαϊκού 
Σιδηροδρομικού Χώρου, μεταξύ άλλων 
όσον αφορά την ανάγκη ελαχιστοποίησης 
του θορύβου. Η αντιμετώπιση αυτών των 
εμποδίων, μαζί με τη μείωση του κόστους 
και την επιτάχυνση της καινοτομίας, θα 
επιτρέψει στις σιδηροδρομικές μεταφορές 
να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό 
τους. Επομένως, ο σιδηρόδρομος 
χρειάζεται περαιτέρω ώθηση ώστε να 
καταστεί πιο ελκυστικός τόσο για τους 
ταξιδιώτες όσο και για τις επιχειρήσεις.

(7) Ενώ το μερίδιο των επιβατικών 
σιδηροδρομικών μεταφορών στις χερσαίες 
μεταφορές της Ένωσης έχει αυξηθεί 
ελάχιστα από το 2007, το μερίδιο των 
εμπορευματικών μεταφορών έχει μειωθεί. 
Εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά 
εμπόδια για την επίτευξη ενός 
πραγματικού Ενιαίου Ευρωπαϊκού 
Σιδηροδρομικού Χώρου. Τα εμπόδια αυτά 
έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην 
ανταγωνιστικότητα και την 
ελκυστικότητα των σιδηροδρομικών 
μεταφορών και περιλαμβάνουν 
διαφορετικά επίπεδα τελών πρόσβασης 
στις υποδομές, φραγμούς στο τροχαίο 
υλικό που τίθεται σε λειτουργία και 
αποκλίνοντα συστήματα ελέγχου και 
κανονισμούς λειτουργίας. Η 
ελκυστικότητα των σιδηροδρομικών 
μεταφορών μειώνεται περαιτέρω λόγω 
της έλλειψης προσβασιμότητας για τα 
άτομα με αναπηρία, των υψηλών τιμών 
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εισιτηρίων σε ορισμένες χώρες και του 
υπερβολικού θορύβου. Η αντιμετώπιση 
των ποικίλων εμποδίων, μαζί με τη μείωση 
του κόστους και την επιτάχυνση της 
καινοτομίας, θα επιτρέψει στις 
σιδηροδρομικές μεταφορές να 
αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό τους σε 
όλη την Ένωση. Επομένως, ο 
σιδηρόδρομος χρειάζεται περαιτέρω 
ώθηση ώστε να καταστεί πιο ελκυστικός, 
προσιτός και προσβάσιμος τόσο για τους 
ταξιδιώτες, ιδίως τους νέους, όσο και για 
τις επιχειρήσεις·

Τροπολογία 8

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Τα τρένα, οι σιδηροδρομικοί 
σταθμοί και οι σιδηροδρομικές υποδομές 
έχουν κοινωνικό ρόλο που υπερβαίνει 
κατά πολύ τον πρωταρχικό τεχνικό τους 
σκοπό, δεδομένου ότι ανέκαθεν 
επηρέαζαν καθοριστικά τη διαμόρφωση 
περιφερειακών παραδόσεων και 
ταυτοτήτων και την προώθηση της 
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. 
Σήμερα, οι σιδηροδρομικοί σταθμοί και 
οι σιδηροδρομικές υποδομές αποτελούν 
σημαντικούς καταλύτες για την 
προώθηση μιας αρχιτεκτονικής υψηλής 
ποιότητας, της βιώσιμης ανάπτυξης και 
του έξυπνου αστικού σχεδιασμού. 
Αντιπροσωπεύουν επίσης από μόνοι τους 
σημαντική βιομηχανική πολιτιστική 
κληρονομιά. Οι σιδηροδρομικοί σταθμοί 
διαδραματίζουν σήμερα διττό ρόλο: είναι 
όχι μόνο κόμβοι μεταφορών, αλλά και 
σημαντικές πλατφόρμες για ενημερωτικές 
εκστρατείες και εκπαιδευτικά, 
πολιτιστικά και κοινωνικά έργα και, ως 
εκ τούτου, χώροι ζωτικής σημασίας για 
την τοπική κοινότητα. Επιπλέον, το 
ταξίδι με τρένο μπορεί να είναι από μόνο 
του μια εμπειρία, διευκολύνοντας την 
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κοινωνική και πολιτιστική 
αλληλεπίδραση και ανταλλαγή·

Τροπολογία 9

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7β) Η τυπική και η μη τυπική 
εκπαίδευση διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο 
ως προς τη βελτίωση της κατανόησης 
της σημασίας και της αξίας των 
σιδηροδρόμων και την ενθάρρυνση των 
ατόμων να χρησιμοποιούν τις 
σιδηροδρομικές μεταφορές. Η ενεργός 
συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα, 
ιδίως σχολεία, μπορεί να συμβάλει στην 
ενίσχυση της χρήσης των σιδηροδρόμων. 
Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα μπορούν 
επίσης να ενθαρρύνονται να μαθαίνουν το 
ένα από το άλλο να διαμορφώνουν 
προγράμματα σπουδών που θα 
επιτρέπουν τη μάθηση σχετικά με τις 
ιστορικές, τεχνικές και περιβαλλοντικές 
πτυχές των σιδηροδρομικών μεταφορών 
και θα προωθούν τη χρήση του 
σιδηροδρόμου για σχολικές εκδρομές και 
εκπαιδευτικές ανταλλαγές·

Τροπολογία 10

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7γ) Η Ένωση θα πρέπει να 
διασφαλίσει ότι τα δικά της διεθνικά 
προγράμματα κινητικότητας, μεταξύ 
άλλων στους τομείς της εκπαίδευσης και 
της κατάρτισης, της έρευνας, του 
πολιτισμού και της νεολαίας, ιδίως το 
Erasmus+, το πρόγραμμα για το 
Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και το 
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πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη», θα 
πρέπει, όπου αυτό είναι εφικτό, να δίνουν 
προτεραιότητα στις σιδηροδρομικές 
μεταφορές ως μεταφορικό μέσο επιλογής. 
Η πρόσβαση σε προσιτές σιδηροδρομικές 
υπηρεσίες μπορεί να συμβάλει στην 
ενίσχυση των προσπαθειών για αύξηση 
της συμμετοχής στα προγράμματα μέσω 
της επέκτασης της γεωγραφικής και 
κοινωνικοοικονομικής κάλυψης. Όπως 
καταδεικνύει το πρόγραμμα 
βραχυπρόθεσμης κινητικότητας 
#DiscoverEU που επιτρέπει στους νέους 
να εξερευνήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
οι συμπράξεις μεταξύ της Επιτροπής και 
των σιδηροδρομικών φορέων μπορούν να 
προωθήσουν αποτελεσματικά τη βιώσιμη 
κινητικότητα στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων της Ένωσης και, με τον 
τρόπο αυτό, να μεταβάλουν τις συνήθειες 
των ανθρώπων·

Τροπολογία 11

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7δ) Η προηγούμενη εμπειρία με το 
«Ευρωπαϊκό Έτος» κατέδειξε ότι μπορεί 
να επιτευχθεί αποτελεσματική συμμετοχή 
στην πρωτοβουλία μέσω της ανάπτυξης 
συνεργειών με άλλα συναφή 
προγράμματα της Ένωσης, ιδίως στους 
τομείς της εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης, του πολιτισμού και της 
νεολαίας. Τα εν λόγω προγράμματα 
προάγουν τη μάθηση, την επικοινωνία 
και την ενεργό συμμετοχή του πολίτη στα 
κοινά και, ως εκ τούτου, μπορούν να 
συμβάλουν στη στήριξη του Ευρωπαϊκού 
Έτους, για παράδειγμα μέσω σχετικών 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο 
πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ ή 
πολιτιστικών έργων στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» 
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με θέμα σχετικό με τους σιδηροδρόμους. 
Ομοίως, το Ευρωπαϊκό Έτος μπορεί να 
ενθαρρύνει πιο οικολογικές επιλογές 
κινητικότητας στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων. Η προηγούμενη εμπειρία 
έχει επίσης καταστήσει σαφές ότι η 
ενεργός συμμετοχή ενός ευρέος φάσματος 
ενδιαφερομένων, ιδίως της οργανωμένης 
κοινωνίας των πολιτών, μπορεί να 
συμβάλει στη διασφάλιση μιας πολιτικής 
κληρονομιάς που θα έχει διάρκεια.

Τροπολογία 12

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Για να προωθηθούν οι 
σιδηροδρομικές μεταφορές σύμφωνα με 
τους στόχους που ορίζονται στην 
ανακοίνωση της Επιτροπής για την 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, μεταξύ 
άλλων όσον αφορά τη βιώσιμη και έξυπνη 
κινητικότητα, το έτος 2021 θα πρέπει να 
οριστεί ως Ευρωπαϊκό Έτος 
Σιδηροδρόμων. Το 2021 θα είναι ένα 
σημαντικό έτος για την σιδηροδρομική 
πολιτική της Ένωσης, θα είναι το πρώτο 
πλήρες έτος εφαρμογής σε ολόκληρη την 
Ένωση των κανόνων που συμφωνήθηκαν 
στο πλαίσιο της τέταρτης δέσμης μέτρων 
για τους σιδηρόδρομους, ιδίως όσον αφορά 
το άνοιγμα της αγοράς των εγχώριων 
επιβατικών υπηρεσιών και τη μείωση του 
κόστους και του διοικητικού φόρτου για 
τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την 
Ένωση. Υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον 
του κοινού για τους σιδηροδρόμους, 
συμπεριλαμβανομένων των νυκτερινών 
αμαξοστοιχιών, σε ορισμένα κράτη μέλη, 
όπως φαίνεται και από τη δημοτικότητα 
του #DiscoverEU. Επιπλέον, το διεθνές 
καλλιτεχνικό φεστιβάλ «Europalia» θα 
αφιερώσει την έκδοση του 2021 στην 
επίδραση των σιδηροδρόμων στον τομέα 

(8) Για να προωθηθούν οι 
σιδηροδρομικές μεταφορές σύμφωνα με 
τους στόχους που ορίζονται στην 
ανακοίνωση της Επιτροπής για την 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, μεταξύ 
άλλων όσον αφορά τη βιώσιμη και έξυπνη 
κινητικότητα, το έτος 2021 θα πρέπει να 
οριστεί ως Ευρωπαϊκό Έτος 
Σιδηροδρόμων. Το 2021 θα είναι ένα 
σημαντικό έτος για την σιδηροδρομική 
πολιτική της Ένωσης, θα είναι το πρώτο 
πλήρες έτος εφαρμογής σε ολόκληρη την 
Ένωση των κανόνων που συμφωνήθηκαν 
στο πλαίσιο της τέταρτης δέσμης μέτρων 
για τους σιδηρόδρομους, ιδίως όσον αφορά 
το άνοιγμα της αγοράς των εγχώριων 
επιβατικών υπηρεσιών και τη μείωση του 
κόστους και του διοικητικού φόρτου για 
τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την 
Ένωση. Υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον 
του κοινού για τους σιδηροδρόμους, 
συμπεριλαμβανομένων, στα κράτη μέλη 
που διαθέτουν τέτοιου είδους υπηρεσίες, 
των νυκτερινών αμαξοστοιχιών, όπως 
φαίνεται και από τη δημοτικότητα του 
#DiscoverEU. Επιπλέον, το διεθνές 
καλλιτεχνικό φεστιβάλ «Europalia» 2021, 
η έναρξη του οποίου έχει οριστεί τον 
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των τεχνών και θα αναδείξει τον ρόλο του 
σιδηροδρόμου ως ισχυρού παράγοντα 
προώθησης της κοινωνικής, οικονομικής 
και βιομηχανικής αλλαγής.

Οκτώβριο του 2021, θα έχει ως θέμα τα 
τρένα, προβάλλοντας όχι μόνο την 
κληρονομιά, αλλά και την επίδραση των 
σιδηροδρόμων στον τομέα των τεχνών, και 
θα αναδείξει τον ρόλο του σιδηροδρόμου 
ως ισχυρού παράγοντα προώθησης της 
κοινωνικής, οικονομικής και βιομηχανικής 
αλλαγής·

Τροπολογία 13

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος του Ευρωπαϊκού Έτους είναι η 
ενθάρρυνση και η υποστήριξη των 
προσπαθειών της Ένωσης, των κρατών 
μελών, των περιφερειακών και τοπικών 
αρχών και άλλων οργανισμών να 
αυξήσουν το μερίδιο των επιβατών και 
των εμπορευμάτων που διακινούνται 
σιδηροδρομικώς. Ειδικότερα, το 
Ευρωπαϊκό Έτος

Στόχος του Ευρωπαϊκού Έτους είναι η 
ενθάρρυνση και η υποστήριξη των 
προσπαθειών της Ένωσης, των κρατών 
μελών, των περιφερειακών και τοπικών 
αρχών και άλλων οργανισμών και 
ενδιαφερόμενων μερών να προαγάγουν 
την ιστορική, τη σημερινή και τη 
μελλοντική σημασία του σιδηροδρόμου 
στην Ευρώπη και την ανάπτυξη των 
σιδηροδρόμων ως βασικού δομικού 
στοιχείου βιώσιμων μεταφορών της 
Ένωσης και της πολιτικής για την 
κινητικότητα, με την αύξηση του 
μεριδίου των επιβατών και των 
εμπορευμάτων που διακινούνται 
σιδηροδρομικώς. Ειδικότερα, το 
Ευρωπαϊκό Έτος

Τροπολογία 14

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) θα προωθήσει τον σιδηρόδρομο ως 
βιώσιμο, καινοτόμο και ασφαλή τρόπο 
μεταφοράς, ιδίως μέσω της προβολής του 
ρόλου των σιδηροδρόμων ως παράγοντα 
ριζικής αλλαγής που θα συμβάλει στην 

α) θα προωθήσει την αξία του 
σιδηροδρόμου ως βιώσιμου, καινοτόμου, 
ασφαλούς, πρακτικού και προσιτού 
τρόπου μεταφοράς, ιδίως μέσω της 
προβολής του ρόλου των σιδηροδρόμων 
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επίτευξη του στόχου της Ένωσης για 
κλιματική ουδετερότητα έως το 2050 και 
μέσω της προσέγγισης του ευρύτερου 
κοινού, ιδίως της νεολαίας·

ως εργαλείου εδαφικής συνοχής και 
δυνητικού παράγοντα ριζικής αλλαγής που 
θα συμβάλει στην επίτευξη του στόχου της 
Ένωσης για κλιματική ουδετερότητα έως 
το 2050 και μέσω της προσέγγισης του 
ευρύτερου κοινού, ιδίως των νέων και των 
ηλικιωμένων·

Τροπολογία 15

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) θα επισημάνει την ευρωπαϊκή, 
διασυνοριακή διάσταση του 
σιδηροδρόμου, που φέρνει πιο κοντά τους 
πολίτες, τους επιτρέπει να εξερευνήσουν 
την Ένωση σε όλη την πολυμορφία της, 
προωθεί τη συνοχή και συμβάλλει στην 
ολοκλήρωση της ενωσιακής εσωτερικής 
αγοράς·

β) θα επισημάνει την ευρωπαϊκή, 
διασυνοριακή διάσταση του 
σιδηροδρόμου, που φέρνει πιο κοντά τους 
πολίτες, προωθεί τη συνοχή και συμβάλλει 
στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς 
της Ένωσης, εφιστώντας ταυτόχρονα την 
προσοχή στις ανισότητες στις 
σιδηροδρομικές υποδομές μεταξύ των 
κρατών μελών και στη σημασία της 
ανάπτυξης σιδηροδρομικών συνδέσεων 
με στόχο τη βελτίωση των επιλογών 
κινητικότητας για όλους τους πολίτες της 
Ένωσης·

Τροπολογία 16

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) θα αναδείξει τη συμβολή των 
σιδηροδρόμων στην οικονομία, τη 
βιομηχανία και την κοινωνία της Ένωσης, 
καλύπτοντας ιδίως πτυχές που 
σχετίζονται με την περιφερειακή 
ανάπτυξη, τη βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα, τον βιώσιμο 
τουρισμό, την καινοτομία, την 
απασχόληση, την εκπαίδευση, τη νεολαία 
και τον πολιτισμό, και βελτιώνοντας την 

γ) θα αναδείξει τη συμβολή των 
σιδηροδρόμων στην οικονομία, την 
κοινωνία και τη βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα της Ένωσης, 
προβάλλοντας και ενισχύοντας τους 
δεσμούς με την περιφερειακή ανάπτυξη, 
τη διασυνοριακή συνοχή, την οικονομία 
της τρίτης ηλικίας, την καινοτομία, την 
απασχόληση, την εκπαίδευση, τη νεολαία, 
τον πολιτισμό και τον αθλητισμό, και με 
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προσβασιμότητα για τα άτομα με 
αναπηρία·

ιδιαίτερη εστίαση στην προσβασιμότητα 
για τα άτομα με αναπηρία και με 
μειωμένη κινητικότητα·

Τροπολογία 17

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) θα προωθήσει τις σιδηροδρομικές 
μεταφορές ως τον προτιμώμενο τρόπο 
μεταφοράς για τους συμμετέχοντες στα 
προγράμματα κινητικότητας της Ένωσης 
για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, 
την έρευνα, τη νεολαία, τον αθλητισμό 
και τον πολιτισμό, αναπτύσσοντας 
συστήματα κινήτρων και πρωτοβουλίες 
για τη βελτίωση της προσβασιμότητας 
και της προσιτότητας, ιδίως για τα άτομα 
με λιγότερες ευκαιρίες·

Τροπολογία 18

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ β) θα προωθήσει τις σιδηροδρομικές 
μεταφορές ως μια φιλικότερη προς το 
περιβάλλον δυνατότητα μετακίνησης που 
μπορεί να αντικαταστήσει τις πτήσεις 
μεσαίων και μικρών αποστάσεων, να 
μειώσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
των μεταφορών που συνδέονται με τον 
τουρισμό, να επιτρέψει έναν πιο βιώσιμο 
τουρισμό και να δώσει στους ανθρώπους 
τη δυνατότητα να εξερευνήσουν την 
Ένωση σε όλη της την ποικιλομορφία·
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Τροπολογία 19

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ γ) θα αναδείξει την αξία των τρένων, 
των σιδηροδρομικών σταθμών και των 
σιδηροδρομικών υποδομών ως 
αναπόσπαστου μέρους της βιομηχανικής 
πολιτιστικής κληρονομιάς της Ένωσης 
που χρήζει προστασίας και προώθησης 
και θα προαγάγει τον βιώσιμο πολιτιστικό 
τουρισμό, δημιουργώντας δεσμούς με το 
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς 2018·

Τροπολογία 20

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις για 
την προώθηση του διαλόγου, την 
ευαισθητοποίηση και τη διευκόλυνση της 
συμμετοχής των πολιτών, των 
επιχειρήσεων και των δημόσιων αρχών με 
στόχο την προσέλκυση περισσότερων 
ανθρώπων και αγαθών στον σιδηρόδρομο 
ως μέσου για την καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής, μέσω πολλαπλών 
διαύλων και εργαλείων, 
συμπεριλαμβανομένων εκδηλώσεων στα 
κράτη μέλη·

α) πρωτοβουλίες για την προώθηση 
του διαλόγου, την ευαισθητοποίηση και τη 
συμμετοχή των πολιτών, της 
οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών, των 
επιχειρήσεων, των δημόσιων αρχών και 
άλλων ενδιαφερόμενων μερών με στόχο 
την προσέλκυση περισσότερων ανθρώπων 
και αγαθών στον σιδηρόδρομο ως μέσου 
για την καταπολέμηση της κλιματικής 
αλλαγής, χάρη στην προώθηση της 
βιώσιμης μετακίνησης και του βιώσιμου 
τουρισμού και των δεσμών με άλλους 
φιλοπεριβαλλοντικούς τρόπους 
μεταφοράς όπως είναι τα ποδήλατα, και 
στην προαγωγή των πολιτιστικών 
ανταλλαγών μέσω πολλαπλών διαύλων και 
εργαλείων, συμπεριλαμβανομένων 
εκδηλώσεων στα κράτη μέλη·

Τροπολογία 21
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Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εκστρατείες πληροφόρησης, 
εκθέσεων, έμπνευσης, εκπαίδευσης και 
ευαισθητοποίησης για την ενθάρρυνση 
αλλαγών στη συμπεριφορά των επιβατών, 
των καταναλωτών και των επιχειρήσεων 
και την προώθηση της ενεργού συμβολής 
του κοινού στην επίτευξη των στόχων για 
πιο βιώσιμες μεταφορές·

β) εκστρατείες πληροφόρησης, 
εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης, 
μεταξύ άλλων μέσω του Διαδικτύου, και 
εκθέσεις που θα εμπνεύσουν μια ευρύτερη 
χρήση των σιδηροδρόμων, μεταξύ άλλων 
μέσω του υφιστάμενου δικτύου 
νυχτερινών τρένων για την ενθάρρυνση 
αλλαγών στη νοοτροπία των επιβατών, 
των καταναλωτών και των επιχειρήσεων 
και την προώθηση της ενεργού συμβολής 
του κοινού στην επίτευξη των στόχων για 
πιο βιώσιμες, προσβάσιμες, προσιτές και 
ασφαλέστερες μεταφορές·

Τροπολογία 22

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) εκστρατείες και ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών για την ενθάρρυνση 
των ατόμων να χρησιμοποιούν το τρένο 
για να ανακαλύψουν την Ευρώπη και την 
πολιτιστική της κληρονομιά, 
συμπεριλαμβανομένων των 
σιδηροδρόμων ως μέρους της 
ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολιτιστικής 
κληρονομιάς, και για την προώθηση 
πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων 
προσβάσιμων με το τρένο, καθώς και 
έργων που χρηματοδοτούνται από το 
πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη», 
όπου τα τρένα αποτελούν τον χώρο και 
τον πυρήνα του έργου·

Τροπολογία 23

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β β) ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων και 
προγραμμάτων παροχής κινήτρων με 
σιδηροδρομικούς φορείς, μεταξύ άλλων 
σε τρίτες χώρες, με σκοπό τη στήριξη 
βιώσιμων και προσιτών λύσεων για τους 
συμμετέχοντες στα προγράμματα 
κινητικότητας της Ένωσης, ιδίως τα 
προγράμματα Erasmus+, «Δημιουργική 
Ευρώπη» και «Ευρωπαϊκό Σώμα 
Αλληλεγγύης»·

Τροπολογία 24

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ανταλλαγή εμπειριών και ορθών 
πρακτικών των εθνικών, περιφερειακών 
και τοπικών αρχών, της κοινωνίας των 
πολιτών, των επιχειρήσεων και των 
σχολείων σχετικά με την προώθηση της 
χρήσης των σιδηροδρόμων και τον τρόπο 
εφαρμογής της αλλαγής συμπεριφοράς σε 
όλα τα επίπεδα·

γ) ανταλλαγή εμπειριών και ορθών 
πρακτικών των εθνικών, περιφερειακών 
και τοπικών αρχών, της κοινωνίας των 
πολιτών, των κοινωνικών εταίρων, των 
επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
τουριστικών πρακτόρων, των σχολείων, 
άλλων ιδρυμάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, πολιτιστικών συλλόγων και 
οργανώσεων νεολαίας και άλλων 
ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με την 
προώθηση της σημασίας και της χρήσης 
των σιδηροδρόμων και τον τρόπο 
ενθάρρυνσης της αλλαγής συμπεριφοράς 
σε όλα τα επίπεδα·

Τροπολογία 25

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) διεξαγωγή μελετών και καινοτόμων 
δραστηριοτήτων και διάδοση των 
αποτελεσμάτων τους σε ευρωπαϊκή ή 

δ) διεξαγωγή μελετών και καινοτόμων 
δραστηριοτήτων και διάδοση των 
αποτελεσμάτων τους σε ευρωπαϊκή, εθνική 
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εθνική κλίμακα· και ή περιφερειακή κλίμακα· και

Τροπολογία 26

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) προώθηση έργων και δικτύων που 
σχετίζονται με το Ευρωπαϊκό Έτος, μεταξύ 
άλλων μέσω των μέσων ενημέρωσης, των 
κοινωνικών δικτύων και άλλων 
διαδικτυακών κοινοτήτων.

ε) προώθηση έργων και δικτύων που 
σχετίζονται με το Ευρωπαϊκό Έτος, ιδίως 
το φεστιβάλ «Europalia», μεταξύ άλλων 
μέσω των μέσων ενημέρωσης, των 
κοινωνικών δικτύων και άλλων 
διαδικτυακών κοινοτήτων, ώστε να έχουν 
τη μεγαλύτερη δυνατή απήχηση·

Τροπολογία 27

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα θεσμικά και λοιπά όργανα της 
Ένωσης, καθώς και τα κράτη μέλη, σε 
ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, αντίστοιχα, 
μπορούν να αναφέρονται στο Ευρωπαϊκό 
Έτος και να χρησιμοποιούν την οπτική του 
ταυτότητα για την προώθηση των 
δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1.

2. Τα θεσμικά και λοιπά όργανα της 
Ένωσης, καθώς και τα κράτη μέλη, σε 
ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, αντίστοιχα, 
αναφέρονται στο Ευρωπαϊκό Έτος και 
χρησιμοποιούν την οπτική του ταυτότητα 
για την προώθηση των δραστηριοτήτων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ενώ 
σε όλα τα στάδια προώθησης αναφέρουν 
με τον ενδεδειγμένο τρόπο τη στήριξη 
που παρέχει η Επιτροπή στα έργα και τις 
πρωτοβουλίες που χρηματοδοτούνται στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους·

Τροπολογία 28

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η οργάνωση της συμμετοχής στο Προκειμένου να διασφαλιστεί ο 
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Ευρωπαϊκό Έτος σε εθνικό επίπεδο 
εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών 
μελών. Προς τον σκοπό αυτό τα κράτη 
μέλη ορίζουν εθνικούς συντονιστές. Οι 
εθνικοί συντονιστές εξασφαλίζουν τον 
συντονισμό των σχετικών 
δραστηριοτήτων σε εθνικό επίπεδο.

συντονισμός των σχετικών 
δραστηριοτήτων για το Ευρωπαϊκό Έτος 
σε εθνικό επίπεδο, τα κράτη μέλη ορίζουν 
εθνικούς συντονιστές. Οι εθνικοί 
συντονιστές ορίζονται με βάση την πείρα 
τους και την αποδεδειγμένη προσήλωσή 
τους στην ανάπτυξη των σιδηροδρόμων.

Τροπολογία 29

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή συγκαλεί τακτικά 
συνεδριάσεις των εθνικών συντονιστών με 
σκοπό τον συντονισμό της διεξαγωγής του 
Ευρωπαϊκού Έτους. Οι εν λόγω 
συνεδριάσεις χρησιμεύουν επίσης ως 
ευκαιρίες για την ανταλλαγή πληροφοριών 
για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Έτους 
σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο· στις 
συνεδριάσεις αυτές μπορούν να 
συμμετέχουν εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ως παρατηρητές.

1. Η Επιτροπή συγκαλεί τακτικά 
συνεδριάσεις των εθνικών συντονιστών με 
σκοπό τον συντονισμό της διεξαγωγής του 
Ευρωπαϊκού Έτους. Οι εν λόγω 
συνεδριάσεις χρησιμεύουν επίσης ως 
ευκαιρίες για την ανταλλαγή πληροφοριών 
και βέλτιστων πρακτικών για την 
υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Έτους σε 
εθνικό και ενωσιακό επίπεδο· στις 
συνεδριάσεις αυτές προσκαλούνται 
εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ως παρατηρητές.

Τροπολογία 30

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο συντονισμός του Ευρωπαϊκού 
Έτους σε επίπεδο Ένωσης εφαρμόζει 
εγκάρσια προσέγγιση με στόχο τη 
δημιουργία συνεργειών μεταξύ των 
διάφορων προγραμμάτων και 
πρωτοβουλιών της Ένωσης που 
χρηματοδοτούν έργα στο πεδίο των 
σιδηροδρομικών μεταφορών ή που έχουν 
σιδηροδρομική διάσταση.

2. Ο συντονισμός του Ευρωπαϊκού 
Έτους σε επίπεδο Ένωσης εφαρμόζει 
διατομεακή προσέγγιση με στόχο τη 
δημιουργία βιώσιμων συνεργειών μεταξύ 
των διάφορων προγραμμάτων και 
πρωτοβουλιών της Ένωσης που 
χρηματοδοτούν έργα στο πεδίο των 
σιδηροδρομικών μεταφορών, έχουν 
σιδηροδρομική διάσταση ή προάγουν τη 
συμμετοχή των πολιτών, όπως 
προγράμματα στους τομείς της 
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εκπαίδευσης και της κατάρτισης, του 
πολιτισμού και της νεολαίας.

Τροπολογία 31

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή συγκαλεί τακτικές 
συναντήσεις των ενδιαφερομένων μερών 
και των εκπροσώπων των οργανώσεων ή 
φορέων που δραστηριοποιούνται στο πεδίο 
των σιδηροδρομικών μεταφορών, 
περιλαμβανομένων και υπαρχόντων 
διεθνικών δικτύων και σχετικών ΜΚΟ, 
καθώς και οργανώσεων νεολαίας και 
κοινοτήτων, για να την επικουρούν κατά 
την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Έτους σε 
επίπεδο Ένωσης.

Η Επιτροπή συγκαλεί τακτικές 
συναντήσεις των ενδιαφερομένων μερών 
και των εκπροσώπων των οργανώσεων ή 
φορέων που δραστηριοποιούνται στο πεδίο 
των σιδηροδρομικών μεταφορών, 
περιλαμβανομένων και υπαρχόντων 
διεθνικών και διαπεριφερειακών δικτύων 
και σχετικών ΜΚΟ, καθώς και 
οργανώσεων νεολαίας, πολιτιστικών 
συλλόγων και ενδιαφερόμενων μερών 
στους τομείς της εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης, για να την επικουρούν κατά 
την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Έτους σε 
επίπεδο Ένωσης.

Τροπολογία 32

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί, εφόσον επιτρέπει ο 
προϋπολογισμός, να διοργανώνει 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων και 
σχεδίων που μπορούν να λάβουν στήριξη 
για την εξαίρετη συμβολή τους στους 
στόχους του έτους.

Η Επιτροπή μπορεί να διοργανώνει 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων και 
σχεδίων που μπορούν να λάβουν στήριξη 
για την εξαίρετη συμβολή τους στους 
στόχους του έτους.

Τροπολογία 33

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του Ευρωπαϊκού Έτους, 
όπου είναι αναγκαίο, η Επιτροπή 
συνεργάζεται με αρμόδιους διεθνείς 
οργανισμούς, διασφαλίζοντας παράλληλα 
την προβολή της συμμετοχής της Ένωσης.

Για τους σκοπούς του Ευρωπαϊκού Έτους, 
όπου είναι αναγκαίο, η Επιτροπή 
συνεργάζεται με αρμόδιους διεθνείς 
οργανισμούς, μεταξύ άλλων στους τομείς 
του πολιτισμού και της εκπαίδευσης και 
με τις αρμόδιες αρχές στις γειτονικές 
χώρες, διασφαλίζοντας παράλληλα την 
προβολή της συμμετοχής της Ένωσης.

Τροπολογία 34

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6α
Προϋπολογισμός

Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 
εφαρμογή της παρούσας απόφασης για 
την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2020 
έως 31 Δεκεμβρίου 2022 ανέρχεται σε 8 
εκατομμύρια EUR.
Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο εντός των ορίων του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

Τροπολογία 35

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 η Επιτροπή 
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και στην Επιτροπή των 
Περιφερειών σχετικά με την εφαρμογή, τα 

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 η Επιτροπή 
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και στην Επιτροπή των 
Περιφερειών σχετικά με την εφαρμογή, τα 
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αποτελέσματα και τη γενική αξιολόγηση 
των πρωτοβουλιών που προβλέπονται στην 
παρούσα απόφαση.

αποτελέσματα και τη γενική αξιολόγηση 
των πρωτοβουλιών που προβλέπονται στην 
παρούσα απόφαση. Η έκθεση 
περιλαμβάνει επίσης κάθε σχετική 
πρόταση πολιτικής ή νομοθετική 
πρόταση για τη συνέχεια που θα πρέπει 
να δοθεί στο Ευρωπαϊκό Έτος. 
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