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RÖVID INDOKOLÁS

A vasút, amely jóval több mint 150 éve fontos szerepet játszik Európában, addig soha nem látott 
mozgási lehetőséget biztosított az embereknek és új lehetőségeket tárt fel előttük, növelte a 
kereskedelmet, hozzájárult az üzleti forgalom bővüléséhez és elősegítette az országok 
gazdasági fejlődését. A vasút máig ugyanolyan fontos tényező, mivel az egyik 
legbiztonságosabb. legzöldebb és leghatékonyabb közlekedési eszköz. Fontosságát kiemelendő 
– ideértve az uniós éghajlati célkitűzésekhez való potenciális hozzájárulását – a Bizottság 
javasolja, hogy 2021-et nyilvánítsák a vasút európai évének, és az európai évre irányuló 
kezdeményezés keretében szervezzenek kommunikációs és polgári részvételt igénylő 
tevékenységeket. 

Az előadó osztja a Bizottság véleményét a vasút jelentőségével és zöld jellemzőivel 
kapcsolatban. Ugyanakkor e közlekedési mód más további aspektusai is figyelmet érdemelnek. 

Miközben szükség van az utasszám növelésére, ugyanennyire fontos, hogy rendelkezésre 
álljanak az alapvető hálózat és szolgáltatások. Jelenleg nem minden kontinentális tagállam 
rendelkezik vasúti összeköttetéssel Európa többi része felé, illetve az ehhez szükséges 
infrastruktúrával sem. Ahhoz, hogy felszállhassunk egy vonatra, először is az kell, hogy legyen 
vonat. Az európai vasúti hálózatba való integráltság hiányában az érintett tagállamok 
úgyszólván minden ágazata nyilvánvaló hátrányokat szenved el. A legfontosabb érintett 
ágazatok között van az oktatás, az utazás és a kultúra. Az oktatás tekintetében érvényesül a 
népszerű uniós programok és kezdeményezések – például az Erasmus+ és a DiscoverEU – 
hatása is. Gyakran elfeledkezünk az EU periferikus régióiban lakó, illetve a hátrányos 
helyzetből induló diákokról.

A kultúra és a turizmus tekintetében ugyanez a helyzet. Tíz európai közül négy a kulturális 
kínálat alapján határozza meg úti célját. A jobb közlekedési infrastruktúrával – beleértve a jó 
vasúti kapcsolatokat – rendelkező városok és régiók általában előnyt élveznek. A Covid19 miatt 
bevezetett állandósuló higiéniai intézkedések folytán a vasút népszerűsége növekedni fog, mert 
nem csupán az egyik legfenntarthatóbb és legbiztonságosabb közlekedési mód, hanem gyakran 
az egyetlen elérhető és megfizethető tömegközlekedési eszköz az – egyébként várhatóan 
igencsak megdráguló – légi közlekedéssel szemben. A közeljövőben a legkülső uniós régiókból 
származó potenciális utasok nagy számban és növekvő arányban fognak lemondani a hosszú 
távú kulturális utazásokról kizárólag a megfizethetetlen légi utak költsége, illetve amiatt, hogy 
a térségben nincs vasút. A vasút évének fel kell hívnia a figyelmet a fenti problémákra, és 
nyilvánvalóvá kell tennie, hogy szükség van nagyobb földrajzi területek vasúttal való 
lefedettségére.

A vasút évének nemcsak az áruk és az emberek vasúton történő utazására, illetve szállítására 
kell összpontosítania, hanem a vonatok, a vasútállomások és a vasúti infrastruktúra történelmi 
és jelenlegi szerepére is. A múltban ezek eszközként járultak hozzá a regionális hagyományok 
és azonosságtudatok formálásához, valamint elősegítették a gazdasági és társadalmi fejlődést. 
Ma Európa kulturális örökségének részét képezik, amelyet kutatni, de népszerűsíteni és védeni 
is kell. A vasútállomások fontos katalizátorok a minőségi építkezés és az intelligens városok 
tervezése szempontjából is, továbbá kulturális interakcióknak és művészeti tevékenységeknek 
adnak teret. Ugyanakkor a vonattal való utazás – tekintet nélkül a célállomásra – önmagában is 
élmény lehet, és mint tér gyakran megkönnyíti a társadalmi és kulturális interakciókat. 

A korábbi európai év tapasztalatai alapján az előadó hangsúlyozza, hogy széles körben szükség 
van a szereplők – különösen a szervezett civil társadalom – aktív bevonására annak érdekében, 
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hogy a vasút éve ne csak sikeres legyen, hanem maradandó szakpolitikai örökséggé váljon. A 
Bizottság javaslatában felsorolt szereplők mellett kulturális egyesületek, ifjúsági szervezetek és 
különböző oktatási és képzési intézmények is értékes szerepet játszhatnak a vasút 
fontosságának és használatának népszerűsítésében. Az előadó ugyanígy azon a véleményen 
van, hogy a különböző uniós programok és kezdeményezések közötti szinergiáknak túl kell 
lépniük a tisztán vasúti dimenzión, és ki kell terjedniük a civil részvételt – különösen az 
oktatással, a kultúrával és az ifjúsággal kapcsolatban – erősítő programokra is. A vasút éve 
ugyancsak alkalmat kínál maradandó partnerségek kiépítésére a vasúttársaságokkal, amelyek 
hozzájárulhatnak az Unió saját mobilitási programjai – különösen az Erasmus+ – zöldítéséhez. 

Az előadó hisz a vasút jelentőségében, annak társadalmi, kulturális, környezeti és gazdasági 
értékében, valamint a területi kohézió elősegítése és gyorsítása terén benne rejlő potenciálban. 
A vasútra jelentős szerep vár az európai zöld megállapodással összhangban álló éghajlati célok 
elérésének elősegítése, valamint a fenntartható növekedés jövőbeli előmozdítása tekintetében. 

Az előadó végezetül tisztában van a Covid19 kitörése miatt kialakult változó európai 
helyzettel és az azt övező bizonytalansággal, különösen az utazások, de a rendezvények, 
találkozók és viták tekintetében is, amelyek az európai év kezdeményezés kulcsfontosságú 
elemei. Azt még meg kell gondolni, hogy szükséges-e a vasút éve kezdő időpontjának 
későbbre tolása.

MÓDOSÍTÁSOK

A Kulturális és Oktatási Bizottság felkéri a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1
Határozatra irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) 2019. december 11-i 
közleményében15 a Bizottság európai zöld 
megállapodást vázolt fel az Európai Unió 
és polgárai számára. Az európai zöld 
megállapodás új növekedési stratégiaként 
az Uniót olyan igazságos és virágzó 
társadalommá kívánja alakítani, amely 
modern, erőforrás-hatékony és 
versenyképes gazdasággal rendelkezik, 
ahol 2050-re megszűnik a nettó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás, és ahol a 
gazdaság növekedése nem erőforrásfüggő.

(1) 2019. december 11-i 
közleményében15 a Bizottság európai zöld 
megállapodást vázolt fel az Európai Unió 
és polgárai számára. Az európai zöld 
megállapodás új fenntartható növekedési 
stratégiaként az Uniót olyan igazságos és 
virágzó társadalommá kívánja alakítani, 
amely modern, erőforrás-hatékony és 
versenyképes gazdasággal rendelkezik, 
ahol 2050-re megszűnik a nettó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás, és ahol a 
gazdaság növekedése nem erőforrásfüggő;

__________________ __________________
15 A Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, a 
Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Régiók 

15 A Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, a 
Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Régiók 
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Bizottságának : Az európai zöld 
megállapodás, 2019. december 11., 
COM(2019) 640 final.

Bizottságának : Az európai zöld 
megállapodás, 2019. december 11., 
COM(2019)0640

Módosítás 2
Határozatra irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az európai zöld megállapodásról 
szóló bizottsági közleményben 
meghatározott célkitűzésekkel 
összhangban át kell alakítani az uniós 
gazdaságot, és újra kell gondolni a 
szakpolitikákat, különösen a közlekedés és 
a mobilitás területén, ami magában foglalja 
a fenntartható és intelligens mobilitásra 
való áttérés felgyorsítását. A közlekedés az 
Unió üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 
egynegyedéért felelős, és ez az arány egyre 
nő. A klímasemlegesség eléréséhez a 
közlekedésből származó kibocsátások 
90 %-os csökkentésére van szükség 2050-
ig. A fenntartható közlekedés 
megvalósítása azt jelenti, hogy a 
felhasználókat kell előtérbe helyezni, és 
jelenlegi mobilitási lehetőségeiknél 
megfizethetőbb, hozzáférhetőbb, 
egészségesebb és tisztább alternatívákat 
kell biztosítani számukra. Az európai zöld 
megállapodás előrevetíti a fenntartható és 
intelligens mobilitásra való áttérés 
felgyorsítását e kihívások kezelése 
érdekében. Különösen fontos, hogy a 
jelenleg 75 %-ban a közutakon 
megvalósuló szárazföldi áruszállítás 
jelentős része áthelyeződjön a vasútra és a 
belvízi utakra.

(4) Az európai zöld megállapodásról 
szóló bizottsági közleményben 
meghatározott célkitűzésekkel 
összhangban át kell alakítani az uniós 
gazdaságot, és újra kell gondolni a 
szakpolitikákat, különösen a közlekedés és 
a mobilitás területén, ami magában foglalja 
a fenntartható és intelligens mobilitásra 
való áttérés felgyorsítását. A közlekedésből 
származó kibocsátás továbbra is nő, és az 
Unió üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 
egynegyedéért felelős, melynek nagy 
részét a városi közlekedés teszi ki. A 
klímasemlegesség eléréséhez a 
közlekedésből származó kibocsátások 
90%-os csökkentésére van szükség 2050-
ig. A fenntartható közlekedés 
megvalósítása megköveteli a felhasználók 
előtérbe helyezését, és jelenlegi városi és 
városok közötti mobilitási lehetőségeiknél 
megfizethetőbb, mindenki számára 
hozzáférhetőbb, egészségesebb és tisztább 
alternatívákat kell biztosítani számukra. Az 
európai zöld megállapodás ezért magával 
vonja a fenntartható és intelligens 
mobilitásra való áttérés felgyorsítását és a 
nulla nettó kibocsátásra való áttérést. 
Ugyanilyen fontos, hogy a jelenleg 75%-
ban a közutakon megvalósuló szárazföldi 
áruszállítás jelentős része áthelyeződjön a 
vasútra és a belvízi utakra.

Módosítás 3
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Határozatra irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A vasút meghatározó szerepet 
játszhat a klímasemlegességi célkitűzés 
2050-ig történő elérésében. Ez az egyik 
leginkább környezetbarát és 
energiahatékony közlekedési mód. A vasút 
nagyrészt elektromos, és azonos távon 
sokkal kevesebb szén-dioxidot bocsát ki, 
mint a közúti vagy a légi közlekedés, 
továbbá ez az egyetlen olyan közlekedési 
mód, amelynek 1990 óta folyamatosan 
csökkent üvegházhatásúgáz-kibocsátása és 
szén-dioxid-kibocsátása. Emellett a vasút 
1990 és 2016 között18 csökkentette 
energiafogyasztását, és egyre nagyobb 
mértékben használ megújuló 
energiaforrásokat.

(5) A vasút meghatározó szerepet 
játszhat az uniós klímasemlegességi 
célkitűzés 2050-ig történő elérésében. Ez 
az egyik leginkább környezetbarát és 
energiahatékony közlekedési mód. A vasút 
nagyrészt elektromos, és azonos távon a 
közúti közlekedés általi teljes ÜHG-
kibocsátás csupán 0,5%-áért felelős17a, 
ami sokkal kevesebb szén-dioxid-
kibocsátás, mint a közúti vagy a légi 
közlekedésben mért érték, továbbá ez az 
egyetlen olyan közlekedési mód, amelynek 
1990 óta folyamatosan csökkent 
üvegházhatásúgáz-kibocsátása és szén-
dioxid-kibocsátása. Emellett a vasút 1990 
és 2016 között18 csökkentette 
energiafogyasztását, és egyre nagyobb 
mértékben használ megújuló 
energiaforrásokat;

__________________ __________________

17a Európai Bizottság, Sajtósarok: „2021: 
A vasút európai éve” (forrás: Eurostat, 
EU28 – 2017)

18 A Mobilitáspolitikai és Közlekedési 
Főigazgatóság 2019. évi statisztikai 
zsebkönyve: „Az EU közlekedése 
számokban” (forrás: Eurostat).

18 A Mobilitáspolitikai és Közlekedési 
Főigazgatóság 2019. évi statisztikai 
zsebkönyve: „Az EU közlekedése 
számokban” (forrás: Eurostat).

Módosítás 4

Határozatra irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az Unió peremterületeinek a fő 
közlekedési útvonalakkal való 
összekapcsolása révén a vasúti ágazat 
hozzájárul a társadalmi, gazdasági és 
területi kohézióhoz.

(6) Sok tagállam még mindig nem 
rendelkezik hatékony kapcsolattal az 
európai vasúti hálózathoz vagy az ehhez 
szükséges infrastruktúrával sem. Az Unió 
peremterületeinek és régióinak a fő és 
másodlagos közlekedési útvonalakkal való 
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összekapcsolása révén a vasúti ágazat 
jobban hozzá tud járulni a társadalmi, 
gazdasági és területi kohézióhoz, és 
lehetővé teszi az európai polgárok 
számára, hogy felfedezzék az kontinenst 
és fokozzák a kulturális cserét; Azokon a 
területeken, ahol a vasúti összeköttetések 
hiányoznak vagy fejlesztés alatt állnak, az 
intermodális összeköttetések, például a 
transzferbusz-szolgáltatások 
hozzájárulhatnak ahhoz, hogy több 
peremterület és régió könnyebben 
megközelíthető legyen;

Módosítás 5
Határozatra irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A vasút a Covid19 utáni gazdasági 
fellendülés támogatásában is fontos 
szerepet játszik a zöld és a digitális átállás 
egyidejű előmozdításával. A nagy 
sebességű vasúti összeköttetésekbe való 
beruházás javíthatja a gazdasági 
hatékonyságot, például azáltal, hogy 
csökkenti a munkavállalók ingázási idejét 
vagy a turisták utazási idejét. A wifi-
hálózattal rendelkező vonatokba történő 
beruházás ugyanilyen mértékben 
növelheti a termelékenységet és javíthatja 
az utazási élményt. Ki kell alakítani a 
hiányzó, határokon átnyúló 
összeköttetéseket, reaktiválni kell a 
használaton kívüli vonalakat, újra kell 
indítani az éjszakai vasúti 
szolgáltatásokat, javítani és korszerűsíteni 
kell a vasúti infrastruktúrát és a vasúti 
járműveket, valamint javítani kell az 
intermodális összeköttetéseket. Az Unió 
helyreállítási tervében és a 2021–2027 
közötti időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keretben elegendő forrást kell 
elkülöníteni a szükséges vasúti 
beruházások ösztönzéséhez;
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Módosítás 6

Határozatra irányuló javaslat
6 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) A vasúti közlekedés nagyobb 
mértékű használata fontos szerepet 
játszhat az egészséges életmód 
ösztönzésében és a biztonság javításában. 
A vonatközlekedés könnyen 
összekapcsolható gyaloglással és 
kerékpározással, míg a jármű helyett 
vonaton töltött idő csökkentheti a 
szennyezésnek és a stressznek való 
kitettséget. A vasúti közlekedés 
biztonságos közlekedési eszköz is.

Módosítás 7

Határozatra irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Míg a vasúti személyszállítás 
részaránya az uniós szárazföldi 
közlekedésben csak kismértékben nőtt 
2007 óta, az áruszállítás részaránya 
csökkent. Továbbra is számos akadály áll a 
valódi egységes európai vasúti térség 
megvalósítása előtt, többek között a zaj 
minimalizálásának szükségessége 
tekintetében. Ezen akadályok leküzdése a 
költségek csökkentésével és a gyorsított 
innovációval együtt lehetővé tenné a vasút 
használatában rejlő lehetőségek 
kibontakoztatását. A vasútnak ezért további 
lendületre van szüksége ahhoz, hogy 
vonzóbbá váljon mind az utazók, mind a 
vállalkozások számára.

(7) Míg a vasúti személyszállítás 
részaránya az uniós szárazföldi 
közlekedésben csak kismértékben nőtt 
2007 óta, az áruszállítás részaránya 
csökkent. Továbbra is számos akadály áll a 
valódi egységes európai vasúti térség 
megvalósítása előtt. Ezek az akadályok 
jelentős hatást gyakorolnak a vasúti 
közlekedés versenyképességére és 
vonzerejére. Ilyen akadályok például az 
infrastruktúrához való hozzáférés 
díjainak különböző szintjei, a vasúti 
járművek üzembe helyezésének korlátai, 
valamint az ellenőrzési rendszerek és a 
működési szabályok sokfélesége. A vasúti 
közlekedés vonzerejét tovább csökkentik a 
magas jegyárak egyes országokban, a 
túlzott zaj, valamint az, hogy a 
szolgáltatások a fogyatékossággal élő 
személyek számára nem hozzáférhetők.. A 
különböző akadályok leküzdése a 
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költségek csökkentésével és a gyorsított 
innovációval együtt lehetővé tenné a vasút 
használatában rejlő lehetőségek 
kibontakoztatását Unió-szerte. A vasútnak 
ezért további lendületre van szüksége 
ahhoz, hogy vonzóbbá, megfizethetőbbé és 
hozzáférhetőbbé váljon mind az utazók, és 
különösen a fiatalok, mind a vállalkozások 
számára.

Módosítás 8

Határozatra irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A vonatok, a vasútállomások és a 
vasúti infrastruktúra társadalmi szerepe 
messze túlmutat elsődleges technikai 
céljukon, mivel történelmileg eszközként 
működve formálták a regionális 
hagyományokat és azonosságtudatokat, és 
elősegítették a gazdasági és társadalmi 
fejlődést. Ma a vasútállomások és a vasúti 
infrastruktúra fontos katalizátorok a 
minőségi építkezés, a fenntartható fejlődés 
és az intelligens városok tervezésének 
előmozdítása szempontjából. 
Önmagukban is fontos ipari és kulturális 
örökséget képviselnek. A vasútállomások 
manapság kettős szerepet töltenek be: 
nemcsak közlekedési csomópontok, 
hanem fontos platformok is az 
információs kampányok, valamint az 
oktatási, kulturális és szociális projektek 
számára, és ezért a helyi közösségek 
kulcsfontosságú helyeit képezik. Ezen 
túlmenően a vonattal történő utazás 
önmagában is tapasztalat lehet, 
megkönnyítve a társadalmi és kulturális 
interakciót és cserét;

Módosítás 9
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Határozatra irányuló javaslat
7 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7b) A formális és nem formális oktatás 
alapvető szerepet játszik a vasút 
jelentőségének és értékének jobb 
megértésében, valamint az emberek 
ösztönzésében, hogy vasúti közlekedést 
használjanak. Az oktatási intézményekkel, 
különösen az iskolákkal való aktív 
együttműködés elősegítheti a 
vasúthasználat fellendítését. Az oktatási 
intézményeket arra is ösztönözni lehet, 
hogy tanuljanak egymástól olyan 
tantervek kidolgozása érdekében, amelyek 
lehetővé teszik a vasúti közlekedés 
történelmi, műszaki és környezeti 
szempontjainak megismerését, valamint 
hogy előmozdítsák a vasút iskolai 
kirándulások és oktatási csereprogramok 
céljára való használatát;

Módosítás 10

Határozatra irányuló javaslat
7 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7c) Az Uniónak biztosítania kell, hogy 
transznacionális mobilitási programjai, 
többek között az oktatás és képzés, a 
kutatás, a kultúra és az ifjúság területén – 
és különösen az Erasmus+, az Európai 
Szolidaritási Testület és a Kreatív Európa 
program –, lehetőség szerint előnyben 
részesítsék a vasutat mint választott 
közlekedési eszközt. A megfizethető vasúti 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
hozzájárulhat a programok földrajzi és 
társadalmi-gazdasági lefedettségének 
kiterjesztésére és inkluzívabbá tételére 
irányuló erőfeszítések támogatásához. 
Miképpen a #DiscoverEU rövid távú 
mobilitási program – amely lehetővé teszi 
a fiatalok számára , hogy felfedezzék az 
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Európai Uniót – példája mutatja, a 
Bizottság és a vasúti szolgáltatók közötti 
partnerségek hatékonyan előmozdíthatják 
a fenntartható mobilitást az uniós 
programok keretében, és ezáltal az 
emberek szokásainak átalakulását 
eredményezhetik.

Módosítás 11
Határozatra irányuló javaslat
7 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7d) Az európai évvel kapcsolatos 
korábbi tapasztalat rámutatott, hogy a 
kezdeményezésben való tényleges részvétel 
más érintett uniós programokkal – 
különösen az oktatás és képzés, a kultúra 
és az ifjúság területén –való szinergiák 
kiépítése révén valósítható meg. Ezek a 
programok előmozdítják a tanulást, a 
kommunikációt és az aktív polgári 
szerepvállalást, ezért hozzájárulhatnak az 
európai év támogatásához, például az 
Erasmus+ releváns oktatási projektjei 
vagy a Kreatív Európa vasúti vonatkozású 
kulturális projektjei révén. 
Hasonlóképpen, az európai év a 
programokon belül ösztönözheti a 
környezetbarátabb mobilitást. A múltbéli 
tapasztalat ugyancsak egyértelművé tette, 
hogy nagyszámú szereplő tevékeny 
részvétele – különösen a szervezett civil 
társadalom részéről – elősegítheti 
maradandó szakpolitikai örökség 
kialakulását.

Módosítás 12

Határozatra irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A vasúti közlekedésnek az európai (8) A vasúti közlekedésnek az európai 
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zöld megállapodásról szóló bizottsági 
közleményben meghatározott 
célkitűzésekkel, többek között a 
fenntartható és intelligens mobilitásra 
vonatkozó célokkal összhangban történő 
előmozdítása érdekében a 2021-es évet 
indokolt a vasút európai évévé 
nyilvánítani. 2021 fontos év lesz az uniós 
vasúti politika szempontjából, és ez lesz az 
első olyan teljes év, amikor a negyedik 
vasúti csomag keretében elfogadott 
szabályokat Unió-szerte végrehajtják, 
nevezetesen megnyílik a belföldi 
személyszállítási szolgáltatások piaca, 
valamint csökkennek az Unióban működő 
vasúttársaságok költségei és adminisztratív 
terhei. Amint azt a #DiscoverEU 
kezdeményezés népszerűsége is mutatja, 
számos tagállamban egyre nagyobb a 
lakossági érdeklődés a vasutak iránt, 
ideértve az éjszakai vonatokat is. Ezen 
túlmenően az „Europalia” nemzetközi 
művészeti fesztivál témája 2021-ben a 
vasút művészetekre gyakorolt hatása lesz, 
és hangsúlyozni fogja a vasút által a 
társadalmi, gazdasági és ipari változások 
előmozdításában betöltött komoly szerepet,

zöld megállapodásról szóló bizottsági 
közleményben meghatározott 
célkitűzésekkel, többek között a 
fenntartható és intelligens mobilitásra 
vonatkozó célokkal összhangban történő 
előmozdítása érdekében a 2021-es évet 
indokolt a vasút európai évévé 
nyilvánítani. 2021 fontos év lesz az uniós 
vasúti politika szempontjából, és ez lesz az 
első olyan teljes év, amikor a negyedik 
vasúti csomag keretében elfogadott 
szabályokat Unió-szerte végrehajtják, 
nevezetesen megnyílik a belföldi 
személyszállítási szolgáltatások piaca, 
valamint csökkennek az Unióban működő 
vasúttársaságok költségei és adminisztratív 
terhei. Amint azt a #DiscoverEU 
kezdeményezés népszerűsége is mutatja, 
egyre nagyobb a lakossági érdeklődés a 
vasutak iránt, ideértve az éjszakai 
vonatokat is azokban a tagállamokban, 
ahol van ilyen szolgáltatás. Ezen 
túlmenően a 2021. októberben induló 
„Europalia” nemzetközi művészeti 
fesztivál témája 2021-ben a vonat lesz, 
nemcsak az örökséget hangsúlyozva, 
hanem a vasút művészetekre gyakorolt 
hatását is, kiemelve a vasút által a 
társadalmi, gazdasági és ipari változások 
előmozdításában betöltött komoly szerepet 
is.

Módosítás 13
Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai év célja az Unió, a tagállamok, 
a regionális és helyi hatóságok és más 
szervezetek arra irányuló erőfeszítéseinek 
ösztönzése és támogatása, hogy növeljék a 
vasúti személy- és áruszállítás arányát. Az 
európai év különösen:

Az európai év célja az Unió, a tagállamok, 
a regionális és helyi hatóságok és más 
szervezetek, valamint az érintett szereplők 
arra irányuló erőfeszítéseinek ösztönzése 
és támogatása, hogy előmozdítsák egyrészt 
a vasút Európa számára jelentett 
történelmi, jelenlegi és jövőbeli 
fontosságát, másrészt a vasút fejlesztését 
az Unió fenntartható közlekedésre és 
mobilitásra irányuló politikájának 
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kulcsfontosságú elemeként azáltal, hogy 
növelik a vasúti személy- és áruszállítás 
arányát. Az európai év különösen:

Módosítás 14

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) előmozdítja a vasút mint 
fenntartható, innovatív és biztonságos 
közlekedési mód használatát, különösen 
azáltal, hogy kiemeli a vasút mint az Unió 
klímasemlegességi célkitűzésének 2050-ig 
történő elérését elősegítő tényező 
meghatározó szerepét, valamint hogy 
megszólítja a szélesebb nyilvánosságot, 
különösen a fiatalokat;

a) előmozdítja a vasút mint 
fenntartható, innovatív, biztonságos, 
megfelelő és megfizethető közlekedési 
mód értékét, különösen azáltal, hogy 
kiemeli a vasút mint a területi kohézió 
eszközének, valamint az Unió 
klímasemlegességi célkitűzésének 2050-ig 
történő elérését elősegítő potenciális 
tényezőnek meghatározó szerepét, 
valamint hogy megszólítja a szélesebb 
nyilvánosságot, különösen a fiatalokat és 
az időseket;

Módosítás 15
Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) kiemeli a vasút európai, határokon 
átnyúló dimenzióját, amely közelebb hozza 
egymáshoz a polgárokat, lehetővé teszi 
számukra, hogy felfedezzék az Unió 
sokféleségét, előmozdítja a kohéziót és 
hozzájárul az Unió belső piacának 
integrációjához;

b) kiemeli a vasút európai, határokon 
átnyúló dimenzióját, amely közelebb hozza 
egymáshoz a polgárokat, előmozdítja a 
kohéziót és hozzájárul az Unió belső 
piacának fejlesztéséhez, ugyanakkor 
felhívja a figyelmet a vasúti infrastruktúra 
terén a tagállamok között fennálló 
különbségekre, valamint a vasúti 
összeköttetések fejlesztésének 
fontosságára annak érdekében, hogy 
valamennyi uniós polgár számára javítsák 
a mobilitási lehetőségeket;

Módosítás 16
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Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) fokozza a vasút hozzájárulását az 
uniós gazdasághoz, iparhoz és 
társadalomhoz, különös tekintettel a 
regionális fejlesztéssel, az ipari 
versenyképességgel, a fenntartható 
turizmussal, az innovációval, a 
foglalkoztatással, az oktatással, az 
ifjúsággal és a kultúrával, valamint az 
akadálymentesítéssel kapcsolatos 
szempontok figyelembevétele révén;

c) fokozza a vasút hozzájárulását az 
uniós gazdasághoz, társadalomhoz, 
gazdasághoz és ipari versenyképességhez, 
hangsúlyozva és erősítve a regionális 
fejlesztéssel, a határokon átnyúló 
kohézióval, az ezüst gazdasággal, az 
innovációval, a foglalkoztatással, az 
oktatással, az ifjúsággal, a kultúrával és a 
sporttal fennálló kapcsolatokat, és 
különös hangsúlyt helyezve a 
fogyatékossággal élő és csökkent 
mozgásképességű személyek 
hozzáférésére;

Módosítás 17

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) előmozdítja a vasutat mint az 
oktatás és képzés, a kutatás, az ifjúság, a 
sport és a kultúra terén létrehozott uniós 
mobilitási programok résztvevői számára 
előnyben részesített közlekedési módot 
olyan ösztönző rendszerek és 
kezdeményezések kidolgozása révén, 
amelyek javítják a hozzáférhetőséget és a 
megfizethetőséget, különösen a kevesebb 
lehetőséggel rendelkezők számára;

Módosítás 18

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) előmozdítja a vasutat mint 
környezetbarátabb utazási lehetőséget, 
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amely helyettesítheti a közepes és rövid 
távú járatokat, csökkentheti az 
idegenforgalommal kapcsolatos 
közlekedés környezeti hatását, 
fenntarthatóbb turizmust tesz lehetővé, és 
lehetővé teszi az emberek számára, hogy 
felfedezzék az Uniót a maga 
sokféleségében;

Módosítás 19
Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cc) kiemeli a vonatok, a 
vasútállomások és a vasúti infrastruktúra 
értékét, amelyek az Unió ipari kulturális 
örökségének szerves részét képezik, és 
amelyeket meg kell védeni, elő kell 
mozdítani, és ösztönözni kell a 
fenntartható kulturális turizmust, 
kapcsolatot teremtve a kulturális örökség 
2018. évi európai évével;

Módosítás 20

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) kezdeményezések és rendezvények 
párbeszéd előmozdítására, a tudatosság 
növelésére és a polgárok, a vállalkozások 
és a hatóságok arra irányuló 
szerepvállalásának elősegítésére, hogy az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem 
eszközeként több embert és árut vonzzanak 
a vasút felé, többféle csatornán és eszközön 
keresztül, ideértve a tagállamokban 
megrendezett eseményeket is;

a) kezdeményezések párbeszéd 
előmozdítására, a tudatosság növelésére és 
a polgárokkal, a szervezett civil 
társadalommal, a vállalkozásokkal, a 
hatóságokkal és egyéb érintett érdekelt 
felekkel való összefogásra annak 
érdekében, hogy az éghajlatváltozás elleni 
küzdelem eszközeként több embert és árut 
vonzzanak a vasút felé, előmozdítva a 
fenntartható utazást és turizmust, és az 
egyéb környezetbarátabb közlekedési 
módokkal, például a kerékpározással való 
összekötést, valamint fokozva a kulturális 
cserét többféle csatornán és eszközön 
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keresztül, ideértve a tagállamokban 
megrendezett eseményeket is;

Módosítás 21

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) tájékoztatás, kiállítások, inspiráció, 
ismeretterjesztő és figyelemfelkeltő 
kampányok, amelyek előmozdítják az 
utasok, a fogyasztók és a vállalkozások 
magatartásának megváltoztatását, és 
ösztönzik a lakosság aktív hozzájárulását a 
fenntarthatóbb közlekedéssel kapcsolatos 
célkitűzések eléréséhez;

b) tájékoztató, ismeretterjesztő és 
figyelemfelkeltő kampányok, többek között 
online és kiállítási formában, amelyek a 
vasúti közlekedés nagyobb mértékű 
használatára ösztönöznek, többek között a 
meglévő éjszakai vasúti hálózaton 
keresztül, hogy előmozdítsák az utasok, a 
fogyasztók és a vállalkozások 
hozzáállásának megváltoztatását, és 
ösztönözzék a lakosság aktív hozzájárulását 
a fenntarthatóbb, hozzáférhetőbb, 
megfizethetőbb és biztonságosabb 
közlekedéssel kapcsolatos célkitűzések 
eléréséhez;

Módosítás 22

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) kampányok és a bevált gyakorlatok 
megosztása annak érdekében, hogy az 
embereket a vasút használatára 
ösztönözzék Európa és kulturális öröksége 
– többek között az európai ipari kulturális 
örökség részét képező vasutak – 
felfedezésére, valamint hogy előmozdítsák 
a vonaton megközelíthető kulturális és 
sporteseményeket, továbbá a Kreatív 
Európa által finanszírozott projekteket, 
ahol a vonatok jelentik a projekt 
helyszínét és lényegét;



AD\1209659HU.docx 17/24 PE650.707v02-00

HU

Módosítás 23

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) partnerségek és ösztönző 
rendszerek kialakítása a 
vasúttársaságokkal, többek között 
harmadik országokban, az uniós 
mobilitási programok – különösen az 
Erasmus+, a Kreatív Európa és az 
Európai Szolidaritási Testület – résztvevői 
számára elérhető fenntartható és 
megfizethető közlekedési megoldások 
támogatása érdekében;

Módosítás 24

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a nemzeti, regionális és helyi 
hatóságok, a civil társadalom, a 
vállalkozások és az iskolák között a vasút 
használatának előmozdítása és a 
magatartásbeli változások minden szinten 
történő megvalósítása terén szerzett 
tapasztalatok és bevált gyakorlatok 
megosztása;

c) a nemzeti, regionális és helyi 
hatóságok, a civil társadalom, a szociális 
partnerek, a vállalkozások, többek között 
az utazásszervezők, az iskolák és más 
oktatási és képzési intézmények, a 
kulturális egyesületek, az ifjúsági 
szervezetek és egyéb érintett érdekelt felek 
között a vasút fontosságának 
hangsúlyozása és használatának 
előmozdítása és a magatartásbeli 
változások minden szinten történő 
ösztönzése terén szerzett tapasztalatok és 
bevált gyakorlatok megosztása;

Módosítás 25
Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) tanulmányok készítése és d) tanulmányok készítése és 
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innovációs tevékenységek végzése, 
valamint ezek eredményeinek európai vagy 
nemzeti szinten történő terjesztése; 
valamint

innovációs tevékenységek végzése, 
valamint ezek eredményeinek európai, 
nemzeti vagy regionális szinten történő 
terjesztése; valamint

Módosítás 26
Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az európai évhez kapcsolódó 
projektek és hálózatok előmozdítása, 
többek között a médián, a közösségi 
hálózatokon és más online közösségeken 
keresztül.

e) az európai évhez kapcsolódó 
projektek és hálózatok, különösen az 
Europalia fesztivál előmozdítása, többek 
között a médián, a közösségi hálózatokon 
és más online közösségeken keresztül, a 
lehető legszélesebb közönség elérése 
érdekében.

Módosítás 27
Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az uniós intézmények és szervek, 
valamint a tagállamok – uniós, illetve 
nemzeti szinten – az (1) bekezdésben 
említett tevékenységek népszerűsítésével 
összefüggésben hivatkozhatnak az európai 
évre és felhasználhatják annak vizuális 
identitását.

(2) Az uniós intézmények és szervek, 
valamint a tagállamok – uniós, illetve 
nemzeti szinten – az (1) bekezdésben 
említett tevékenységek népszerűsítésével 
összefüggésben hivatkoznak az európai 
évre és felhasználják annak vizuális 
identitását, és a népszerűsítő kampány 
valamennyi szakaszában megfelelően 
hivatkoznak az európai év keretében 
finanszírozott projektek és 
kezdeményezések európai uniós 
támogatására;

Módosítás 28

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai évben való részvétel nemzeti 
szintű megszervezése a tagállamok 
felelősségi körébe tartozik. A tagállamok 
ebből a célból nemzeti koordinátorokat 
jelölnek ki. A nemzeti koordinátoroknak 
biztosítaniuk kell a releváns 
tevékenységek nemzeti szintű 
koordinálását.

Az európai év releváns tevékenységei 
nemzeti szintű koordinálásának 
biztosítása végett a tagállamok nemzeti 
koordinátorokat jelölnek ki. A nemzeti 
koordinátorok kinevezése szakértelmük és 
az európai vasútfejlesztés iránt bizonyított 
elkötelezettségük alapján történik.

Módosítás 29

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság rendszeresen 
összehívja a nemzeti koordinátorok ülését 
az európai év lebonyolításának 
koordinálása érdekében. Az ülések egyben 
az európai év nemzeti és uniós szintű 
végrehajtására vonatkozó információk 
cseréjére is szolgálnak; az Európai 
Parlamentet képviselő személyek 
megfigyelőként vehetnek részt ezeken az 
üléseken.

(1) A Bizottság rendszeresen 
összehívja a nemzeti koordinátorok ülését 
az európai év lebonyolításának 
koordinálása érdekében. Az ülések egyben 
az európai év nemzeti és uniós szintű 
végrehajtására vonatkozó információk és 
bevált gyakorlatok cseréjére is szolgálnak; 
az Európai Parlamentet képviselő 
személyek megfigyelői minőségben 
meghívást kapnak ezen ülésekre;

Módosítás 30

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az európai év uniós szintű 
koordinációja a vasúti közlekedés területén 
projekteket finanszírozó vagy vasúti 
dimenzióval rendelkező különböző uniós 
programok és kezdeményezések közötti 
szinergiák teremtése céljából transzverzális 
megközelítést alkalmaz.

(2) Az európai év uniós szintű 
koordinációja a vasúti közlekedés területén 
projekteket finanszírozó, vasúti 
dimenzióval rendelkező vagy – például az 
oktatás és képzés, a kultúra és az ifjúsági 
ügyek területén – civil szerepvállalást 
támogató különböző uniós programok és 
kezdeményezések közötti fenntartható 
szinergiák teremtése céljából átfogó 
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megközelítést alkalmaz.

Módosítás 31

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság rendszeresen összehívja az 
érdekelt feleket és a vasúti közlekedés 
területén tevékeny szervezetek vagy 
testületek – köztük a meglévő 
transznacionális hálózatok és az érintett 
nem kormányzati szervezetek, valamint 
ifjúsági szervezetek és közösségek – 
képviselőit, hogy segítsék a Bizottságot az 
európai év uniós szintű végrehajtásában.

A Bizottság rendszeresen összehívja az 
érdekelt feleket és a vasúti közlekedés 
területén tevékeny szervezetek vagy 
testületek – köztük a meglévő 
transznacionális és transzregionális 
hálózatok és az érintett nem kormányzati 
szervezetek, valamint ifjúsági szervezetek, 
kulturális egyesületek, és az oktatásban és 
képzésben érdekelt felek – képviselőit, 
hogy segítsék a Bizottságot az európai év 
uniós szintű végrehajtásában.

Módosítás 32

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben azt a költségvetés lehetővé 
teszi, a Bizottság ajánlattételi felhívásokat 
és projekteket szervezhet, amelyek az év 
célkitűzéseinek eléréséhez való kiemelkedő 
hozzájárulásuk alapján támogatásban 
részesülhetnek.

A Bizottság ajánlattételi felhívásokat és 
projekteket szervezhet, amelyek az év 
célkitűzéseinek eléréséhez való kiemelkedő 
hozzájárulásuk alapján támogatásban 
részesülhetnek.

Módosítás 33

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai év céljából a Bizottság szükség 
esetén együttműködik az illetékes 
nemzetközi szervezetekkel, miközben 

Az európai év céljából a Bizottság szükség 
esetén együttműködik a vonatkozó 
nemzetközi szervezetekkel – beleértve a 
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biztosítja az Unió részvételének 
láthatóságát.

kultúra és az oktatás területét is – és a 
szomszédos országok vonatkozó 
hatóságaival, miközben biztosítja az Unió 
részvételének láthatóságát.

Módosítás 34

Határozatra irányuló javaslat
6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. cikk
Költségvetés

Az e határozat végrehajtására 
rendelkezésre álló pénzügyi keretösszeg a 
2020. január 1. és 2022. december 31. 
közötti időszakra 8 millió EUR.
Az éves előirányzatokat a többéves 
pénzügyi keret erejéig az Európai 
Parlament és a Tanács hagyja jóvá.

Módosítás 35

Határozatra irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság 2022. december 31-ig jelentést 
nyújt be az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak, valamint a Régiók 
Bizottságának az e határozatban előírt 
kezdeményezések végrehajtásáról, 
eredményeiről és átfogó értékeléséről.

A Bizottság 2022. december 31-ig jelentést 
nyújt be az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak, valamint a Régiók 
Bizottságának az e határozatban előírt 
kezdeményezések végrehajtásáról, 
eredményeiről és átfogó értékeléséről. A 
jelentés az európai év nyomon követésére 
vonatkozóan szakpolitikai vagy 
jogalkotási javaslatokat is tartalmaz. 
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