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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Transportul feroviar este important pentru Europa de peste 150 de ani - el a făcut posibilă o 
mobilitate fără precedent și a oferit noi oportunități, a stimulat dezvoltarea comerțului, a ajutat 
întreprinderile să crească și a contribuit la dezvoltarea economică a țărilor. Astăzi, transportul 
feroviar este la fel de important ca oricând, fiind unul dintre cele mai sigure, mai ecologice și 
mai eficiente moduri de transport. Pentru a sublinia importanța sa, inclusiv potențialul său de a 
îndeplini obiectivele Uniunii în materie de climă, Comisia propune ca anul 2021 să fie desemnat 
drept Anul european al căilor ferate și să se organizeze toate activitățile de comunicare și de 
implicare civică legate de inițiativa „anul european”. 

Raportoarea împărtășește opinia Comisiei cu privire la importanța transportului feroviar și a 
valorii sale ecologice. Cu toate acestea, există și alte aspecte legate de acest mod de transport 
care necesită atenție. 

Deși sunt necesare eforturi de creștere a numărului de călători, este la fel de important să se 
asigure o rețea și servicii de bază. În prezent, nu toate statele membre continentale dispun de 
legături feroviare cu restul Europei sau de infrastructura care să permită acest lucru. O condiție 
prealabilă pentru utilizarea unui tren este, în primul rând, posibilitatea de a-l utiliza. Dacă nu 
sunt integrate în rețeaua feroviară europeană, aproape toate sectoarele statelor membre 
respective sunt, în mod clar, dezavantajate. Educația, călătoriile și cultura se numără printre 
cele mai importante sectoare afectate. În ceea ce privește educația, impactul se simte și la 
nivelul utilizării programelor și inițiativelor populare ale UE, cum ar fi Erasmus + și 
DiscoverEU. Tinerii din regiunile periferice ale UE și din medii defavorizate participă mai puțin 
la acestea.

Situația este similară în cazul culturii și al turismului. Patru europeni din zece își aleg destinația 
turistică pe baza ofertei sale culturale. Orașele și regiunile cu o infrastructură de transport mai 
bună, inclusiv legături feroviare bune, au, astfel, un avantaj. Având în vedere măsurile de igienă 
continuă aplicate din cauza COVID-19, trenurile vor deveni din ce în ce mai populare și nu 
doar una din opțiunile de transport cele mai sustenabile și mai sigure, ci și, adesea, singura 
alternativă viabilă și abordabilă de transport în masă la transportul aerian, care, la rândul său, 
se preconizează că va deveni mult mai costisitor. În viitorul apropiat, mulți potențiali călători 
din regiunile ultraperiferice ale UE vor putea face din ce în ce mai puține călătorii culturale pe 
distanțe lungi, din cauza costurilor prohibitive ale transportului aerian și a indisponibilității 
transportului feroviar în regiunea lor. Anul european al căilor ferate trebuie să atragă atenția 
asupra problemelor de mai sus și să promoveze o mai mare acoperire geografică a transportului 
feroviar.

Anul european al căilor ferate nu ar trebui să se concentreze numai asupra călătoriilor și a 
transportului bunurilor și persoanelor pe calea ferată, ci și asupra rolului istoric și actual al 
trenurilor, gărilor și infrastructurilor feroviare. În trecut, acestea au avut un rol esențial în 
modelarea tradițiilor și identităților regionale și au favorizat dezvoltarea economică și socială. 
În prezent, ele fac parte din patrimoniul cultural al Europei, care trebuie explorat, dar și 
promovat și protejat. Gările sunt, de asemenea, catalizatori importanți ai arhitecturii de calitate 
și ai planificării inteligente a orașelor, servind ca locuri de interacțiune culturală și expresie 
artistică. În orice caz, călătoriile cu trenul, indiferent de destinație, pot fi o experiență în sine și 
facilitează adeseori interacțiunile sociale și culturale. 

În lumina anului european anterior, raportoarea subliniază necesitatea unei implicări active a 
unei game largi de părți interesate, în special a societății civile organizate, nu numai pentru ca 
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Anul european al căilor ferate să aibă succes, ci și pentru a asigura o moștenire politică durabilă. 
Pe lângă părțile interesate enumerate în propunerea Comisiei, asociațiile culturale, organizațiile 
de tineret și diversele instituții de educație și formare joacă un rol semnificativ în promovarea 
importanței și a utilizării căilor ferate. De asemenea, raportoarea este de părere că sinergiile 
dintre diferitele programe și inițiative ale Uniunii trebuie să depășească simpla dimensiune 
feroviară și să includă programe care promovează implicarea civică, cum ar fi cele din domeniul 
educației, al culturii și al tineretului. În mod similar, Anul european al căilor ferate oferă 
posibilitatea de a construi parteneriate durabile cu societățile feroviare, care pot contribui la 
transformarea programelor de mobilitate ale Uniunii, în special Erasmus+, în programe mai 
ecologice. 

Raportoarea crede în importanța transportului feroviar, valoarea sa socială, culturală, de mediu 
și economică și potențialul său de a promova și de a accelera coeziunea teritorială în întreaga 
Uniune. Transportul feroviar va juca un rol semnificativ în îndeplinirea obiectivelor în materie 
de climă, în conformitate cu Pactul verde european, și în promovarea unei creșteri sustenabile 
în viitor. 

În fine, raportoarea ia act de evoluția situației din Europa ca urmare a pandemiei de COVID-19 
și de incertitudinea pe care o implică, în special pentru călătorii, dar și pentru evenimente, 
reuniuni și dezbateri, care reprezintă o parte esențială a inițiativei „anul european”. Rămâne de 
văzut dacă va fi necesar să se amâne data de începere a Anului european al căilor ferate.

AMENDAMENTE

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru transport și turism, care este 
comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul 1
Propunere de decizie
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În Comunicarea sa din 11 
decembrie 201915, Comisia a prezentat un 
Pact ecologic european pentru Uniunea 
Europeană și cetățenii săi. Pactul ecologic 
european este o nouă strategie de creștere 
care are drept scop transformarea Uniunii 
într-o societate echitabilă și prosperă, cu o 
economie modernă, eficientă din punctul 
de vedere al utilizării resurselor și 
competitivă, liberă de emisii nete de gaze 
cu efect de seră în 2050, în care creșterea 
economică este decuplată de utilizarea 
resurselor.

(1) În Comunicarea sa din 11 
decembrie 201915, Comisia a prezentat un 
Pact verde european pentru Uniunea 
Europeană și cetățenii săi. Pactul verde 
european este o nouă strategie de creștere 
sustenabilă care are drept scop 
transformarea Uniunii într-o societate 
echitabilă și prosperă, cu o economie 
modernă, eficientă din punctul de vedere al 
utilizării resurselor și competitivă, liberă de 
emisii nete de gaze cu efect de seră în 
2050, în care creșterea economică este 
decuplată de utilizarea resurselor.

__________________ __________________
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15 Comunicare a Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social 
European și Comitetul Regiunilor, 11 
decembrie 2019, Pactul ecologic european 
[COM(2019) 640 final].

15 Comunicare a Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social 
European și Comitetul Regiunilor, 11 
decembrie 2019, Pactul verde european 
(COM(2019) 640 final).

Amendamentul 2
Propunere de decizie
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În conformitate cu obiectivele 
stabilite în Comunicarea Comisiei privind 
Pactul ecologic european, este necesară o 
transformare a economiei Uniunii și o 
regândire a politicilor, în particular în 
domeniul transporturilor și al mobilității, 
fapt ce implică accelerarea trecerii la o 
mobilitate durabilă și inteligentă. 
Transporturile sunt responsabile pentru o 
pătrime din emisiile de gaze cu efect de 
seră ale Uniunii, iar această pondere 
continuă să crească. Pentru a se obține 
neutralitatea climatică, este necesară o 
reducere cu 90 % a emisiilor din 
transporturi până în 2050. Realizarea unui 
transport durabil înseamnă punerea pe 
primul plan a utilizatorilor și asigurarea 
unor alternative mai economice, mai 
accesibile, mai sănătoase și mai curate la 
variantele de mobilitate alese de aceștia în 
prezent. Pactul ecologic european implică 
accelerarea trecerii la o mobilitate durabilă 
și inteligentă pentru a face față acestor 
provocări. În particular, o parte 
substanțială a celor 75 de procente din 
transportul intern de marfă efectuat în 
prezent pe cale rutieră ar trebui să fie 
transferată către transportul feroviar și 
către transportul pe căile navigabile 
interioare.

(4) În conformitate cu obiectivele 
stabilite în Comunicarea Comisiei privind 
Pactul verde european, este necesară o 
transformare a economiei Uniunii și o 
regândire a politicilor, în particular în 
domeniul transporturilor și al mobilității. 
Emisiile provenite din transporturi 
continuă să crească, reprezentând o 
pătrime din emisiile de gaze cu efect de 
seră ale Uniunii, transportul urban fiind 
responsabil pentru o parte importantă a 
acestora. Pentru a se obține neutralitatea 
climatică, este necesară o reducere cu 90 % 
a emisiilor din transporturi până în 2050. 
Realizarea unui transport durabil necesită 
punerea pe primul plan a utilizatorilor și 
asigurarea unor alternative mai economice, 
universal accesibile, mai sănătoase și mai 
curate la variantele de mobilitate urbană și 
interurbană alese de aceștia în prezent. 
Pactul verde european implică, prin 
urmare, accelerarea trecerii la o mobilitate 
durabilă și inteligentă și a tranziției la zero 
emisii nete. O parte substanțială a celor 
75 de procente din transportul intern de 
marfă efectuat în prezent pe cale rutieră ar 
trebui, de asemenea, să fie transferată către 
transportul feroviar și către transportul pe 
căile navigabile interioare.
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Amendamentul 3

Propunere de decizie
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Transportul feroviar are un rol 
important de jucat ca factor de schimbare 
pentru atingerea obiectivului de neutralitate 
climatică până în 2050. El este unul dintre 
modurile de transport cele mai ecologice și 
mai eficiente din punctul de vedere al 
consumului de energie. Transportul 
feroviar este în mare parte electrificat și 
emite mult mai puțin CO2 decât o călătorie 
echivalentă pe cale rutieră sau aeriană, 
fiind în același timp singurul mod care și-a 
redus în mod constant emisiile de gaze cu 
efect de seră și emisiile de CO2 din 1990 
până în prezent. Pe lângă acestea, 
transportul feroviar și-a redus consumul de 
energie în perioada 1990-201618 și 
utilizează din ce în ce mai mult sursele de 
energie regenerabile.

(5) Transportul feroviar are un rol 
important de jucat pentru atingerea 
obiectivului Uniunii de neutralitate 
climatică până în 2050. El este unul dintre 
modurile de transport cele mai ecologice și 
mai eficiente din punctul de vedere al 
consumului de energie. Transportul 
feroviar este în mare parte electrificat și 
este responsabil de doar 0,5 % din totalul 
emisiilor de gaze cu efect de seră17a 
generate de transporturi, cu mult mai 
puțin CO2 decât o călătorie echivalentă pe 
cale rutieră sau aeriană, fiind în același 
timp singurul mod care și-a redus în mod 
constant emisiile de gaze cu efect de seră și 
emisiile de CO2 din 1990 până în prezent. 
Pe lângă acestea, transportul feroviar și-a 
redus consumul de energie în perioada 
1990-201618 și utilizează din ce în ce mai 
mult sursele de energie regenerabile.

__________________ __________________
17a Colțul presei Comisiei Europene 
„2021: Anul european al căilor ferate” 
(sursa: Eurostat, EU28 - 2017)

18 DG MOVE Statistical Pocketbook 2019 
„EU transport in figures” (Culegerea de 
date statistice în format de buzunar a DG 
MOVE privind transporturile din UE în 
2019, intitulată „Transporturile din UE în 
cifre”) (sursă: Eurostat).

18 DG MOVE Statistical Pocketbook 2019 
„EU transport in figures” (Culegerea de 
date statistice în format de buzunar a DG 
MOVE privind transporturile din UE în 
2019, intitulată „Transporturile din UE în 
cifre”) (sursă: Eurostat).

Amendamentul 4

Propunere de decizie
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Datorită faptului că leagă (6) Multe state membre tot nu au încă 
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principalele rute de transport ale Uniunii 
cu regiunile și teritoriile periferice ale 
acesteia, sectorul feroviar contribuie la 
coeziunea socială, economică și teritorială.

legături efective cu rețeaua feroviară 
europeană sau infrastructura necesară 
pentru a face posibile aceste legături. Prin 
faptul că leagă axele principale și 
secundare de transport ale Uniunii de 
regiunile și teritoriile sale periferice, 
sectorul feroviar poate contribui în mai 
mare măsură la coeziunea socială, 
economică și teritorială și le permite 
totodată cetățenilor europeni să descopere 
continentul și încurajează schimburile 
culturale. Acolo unde legăturile feroviare 
lipsesc sau sunt în curs de dezvoltare, 
conexiunile intermodale, de exemplu 
serviciile de navetă cu autobuzul, pot 
contribui la îmbunătățirea accesului la 
numeroase regiuni și teritorii periferice.

Amendamentul 5
Propunere de decizie
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Transportul feroviar trebuie să 
joace un rol important și în sprijinirea 
redresării economice în urma COVID-19, 
antrenând concomitent tranziția vede și 
cea digitală. Investițiile în legăturile 
feroviare de mare viteză pot îmbunătăți 
eficiența economică, de exemplu prin 
reducerea timpului necesar pentru 
efectuarea navetei de către lucrători și a 
timpului de călătorie pentru turiști. 
Investițiile în furnizarea de acces la rețele 
Wi-Fi în trenuri poate stimula în egală 
măsură productivitatea și ameliora 
experiența de călătorie. Este nevoie să se 
creeze legăturile transfrontaliere care 
lipsesc, să se reactiveze liniile dezafectate, 
să se reintroducă trenurile de noapte, să 
se îmbunătățească și să se modernizeze 
infrastructura feroviară și materialul 
rulant și să se amelioreze conexiunile 
intermodale. Planul de redresare al 
Uniunii și cadrul financiar multianual 
pentru perioada 2021-2027 vor trebui să 
aloce fondurile necesare pentru a antrena 
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investițiile necesare în sectorul feroviar.

Amendamentul 6

Propunere de decizie
Considerentul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6b) Utilizarea în mai mare măsură a 
transportului feroviar poate juca un rol 
important în încurajarea unui mod de 
viață sănătos și în îmbunătățirea 
siguranței. Călătoria cu trenul poate fi 
combinată ușor cu mersul pe jos și cu 
bicicleta, iar timpul petrecut în tren și nu 
în mașină ar putea reduce expunerea la 
poluare și nivelul de stres. Călătoria cu 
trenul este, totodată, un mijloc de 
transport sigur.

Amendamentul 7

Propunere de decizie
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În timp ce ponderea transportului 
feroviar de călători în transportul terestru al 
Uniunii a crescut doar ușor din 2007, 
ponderea transportului de marfă a scăzut. 
Pentru realizarea unui adevărat spațiu 
feroviar unic european, trebuie depășite 
încă multe obstacole, inclusiv în ceea ce 
privește necesitatea de a reduce zgomotul. 
Depășirea acestor obstacole, împreună cu 
reducerea costurilor și accelerarea inovării, 
va permite transportului pe calea ferată să-
și valorifice pe deplin potențialul. Acesta 
are, prin urmare, nevoie de un nou impuls 
pentru a deveni mai atractiv, atât pentru 
călători, cât și pentru întreprinderi.

(7) În timp ce ponderea transportului 
feroviar de călători în transportul terestru al 
Uniunii a crescut doar ușor din 2007, 
ponderea transportului de marfă a scăzut. 
Pentru realizarea unui adevărat spațiu 
feroviar unic european, trebuie depășite 
încă multe obstacole. Asemenea obstacole 
au un impact semnificativ asupra 
competitivității și atractivității 
transportului feroviar și printre ele se 
numără nivelurile diferite ale taxelor de 
acces la infrastructura feroviară, 
obstacolele legate de darea în exploatare a 
materialului rulant, diversitatea 
sistemelor de control și a normelor de 
exploatare. Atractivitatea transportului 
feroviar este diminuată și mai mult de 
lipsa de accesibilitate pentru persoanele 
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cu handicap, prețurile ridicate de emitere 
a biletelor în unele țări și zgomotul 
excesiv. Depășirea diferitelor obstacole, 
împreună cu reducerea costurilor și 
accelerarea inovării, va permite 
transportului pe calea ferată să-și valorifice 
pe deplin potențialul în întreaga Uniune. 
Transportul feroviar are nevoie, prin 
urmare, de un nou impuls pentru a deveni 
mai atractiv, economic și accesibil atât 
pentru călători, în special pentru tineri, cât 
și pentru întreprinderi.

Amendamentul 8

Propunere de decizie
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Trenurile, gările feroviare și 
infrastructura feroviară îndeplinesc o 
funcție socială care depășește cu mult 
scopul lor tehnic principal, deoarece au 
jucat întotdeauna un rol esențial în 
modelarea tradițiilor și identităților 
regionale și în promovarea dezvoltării 
economice și sociale. În prezent, 
infrastructura și gările feroviare sunt 
catalizatori importanți ai arhitecturii de 
calitate, ai dezvoltării sustenabile și ai 
unui urbanism inteligent. Acestea 
reprezintă, de asemenea, un patrimoniu 
cultural industrial important de sine 
stătător. În prezent, gările au un dublu 
rol: ele nu sunt doar noduri de transport, 
ci și platforme importante pentru 
campanii de informare și proiecte 
educaționale, culturale și sociale și, deci, 
sunt locuri-cheie pentru comunitatea 
locală. În plus, călătoriile cu trenul pot fi 
și ele o experiență în sine, facilitând 
interacțiunile sociale și culturale.

Amendamentul 9
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Propunere de decizie
Considerentul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7b) Educația formală și nonformală 
joacă un rol esențial în facilitarea unei 
mai bune înțelegeri a importanței și a 
valorii transportului feroviar și în 
încurajarea oamenilor să utilizeze 
transportul feroviar. O colaborare activă 
cu instituțiile de învățământ, în special 
școlile, poate contribui la impulsionarea 
utilizării trenurilor. Instituțiile de 
învățământ pot fi încurajate, de 
asemenea, să învețe unele de la altele cum 
să elaboreze programe care permit 
învățarea despre aspectele istorice, 
tehnice și de mediu ale transportului 
feroviar și să promoveze utilizarea 
trenurilor pentru excursiile școlare și 
schimburile educaționale.

Amendamentul 10

Propunere de decizie
Considerentul 7 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7c) Uniunea ar trebui să se asigure că 
propriile sale programe de mobilitate 
transnațională, inclusiv în domeniile 
educației și formării, cercetării, culturii și 
tineretului, în special Erasmus+, Corpul 
european de solidaritate și Europa 
creativă, ar trebui, ori de câte ori este 
posibil, să acorde prioritate transportului 
feroviar ca mijloc de transport ales. 
Accesul la servicii feroviare la prețuri 
abordabile poate contribui la sprijinirea 
eforturilor de a face ca programele să fie 
mai incluzive prin extinderea acoperirii 
geografice și socio-economice. Așa cum o 
demonstrează sistemul de mobilitate pe 
termen scurt care le permite tinerilor să 
exploreze Uniunea Europeană, 
#DiscoverEU, parteneriatele dintre 
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Comisie și operatorii feroviari pot 
promova efectiv mobilitatea sustenabilă în 
cadrul programelor Uniunii, determinând 
astfel posibile schimbări în obiceiurile 
oamenilor.

Amendamentul 11
Propunere de decizie
Considerentul 7 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7d) Experiența anterioară dobândită 
în ceea ce privește „anul european” a 
demonstrat că angajamentul efectiv față 
de această inițiativă poate fi obținut prin 
dezvoltarea de sinergii cu alte programe 
relevante ale Uniunii, în special în 
domeniile educației și formării, culturii și 
tineretului. Astfel de programe 
promovează învățarea, comunicarea și 
cetățenia activă și pot contribui, prin 
urmare, la sprijinirea anului european, de 
exemplu prin proiecte educaționale 
relevante în cadrul Erasmus+ sau prin 
proiecte culturale în cadrul programului 
Europa creativă, care au o tematică 
feroviară. În mod similar, anul european 
poate încuraja alegeri de mobilitate mai 
ecologice în cadrul programelor. 
Experiențele din trecut au evidențiat în 
mod clar faptul că un angajament activ cu 
o gamă largă de părți interesate, în 
special societatea civilă organizată, poate 
contribui la asigurarea unei moșteniri 
politice durabile.

Amendamentul 12

Propunere de decizie
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Pentru a promova transportul 
feroviar în conformitate cu obiectivele 

(8) Pentru a promova transportul 
feroviar în conformitate cu obiectivele 
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stipulate în Comunicarea Comisiei privind 
Pactul ecologic european, inclusiv în ceea 
ce privește mobilitatea durabilă și 
inteligentă, anul 2021 trebuie desemnat 
„Anul european al căilor ferate”. Anul 
2021 va fi un an important pentru politica 
Uniunii în domeniul feroviar, el urmând să 
fie primul an complet în care vor fi puse în 
aplicare în întreaga Uniune normele 
convenite în cadrul celui de-al patrulea 
pachet feroviar, și anume cele referitoare la 
deschiderea pieței serviciilor de transport 
intern de călători și la reducerea costurilor 
și a sarcinii administrative pentru 
întreprinderile feroviare care își desfășoară 
activitatea în întreaga Uniune. Există un 
interes crescut în rândul publicului din mai 
multe state membre pentru transportul 
feroviar, inclusiv pentru trenurile de 
noapte, așa cum o demonstrează și 
popularitatea #DiscoverEU. Pe lângă 
aceasta, Festivalul Internațional al Artelor 
„Europalia” va dedica ediția sa din 2021 
influenței căilor ferate asupra artelor și va 
evidenția rolul transportului feroviar ca 
important promotor al unor schimbări 
sociale, economice și industriale,

stipulate în Comunicarea Comisiei privind 
Pactul verde european, inclusiv în ceea ce 
privește mobilitatea durabilă și inteligentă, 
anul 2021 trebuie desemnat „Anul 
european al căilor ferate”. Anul 2021 va fi 
un an important pentru politica Uniunii în 
domeniul feroviar, el urmând să fie primul 
an complet în care vor fi puse în aplicare în 
întreaga Uniune normele convenite în 
cadrul celui de-al patrulea pachet feroviar, 
și anume cele referitoare la deschiderea 
pieței serviciilor de transport intern de 
călători și la reducerea costurilor și a 
sarcinii administrative pentru 
întreprinderile feroviare care își desfășoară 
activitatea în întreaga Uniune. Există un 
interes crescut în rândul publicului pentru 
transportul feroviar, inclusiv, în statele 
membre unde există astfel de servicii, 
pentru trenurile de noapte, așa cum o 
demonstrează și popularitatea 
#DiscoverEU. Pe lângă aceasta, tema din 
2021 a Festivalului Internațional al Artelor 
„Europalia”, prevăzut să înceapă în 
octombrie 2021, va fi trenurile, subliniind 
nu numai moștenirea, ci și influența 
căilor ferate asupra artelor, și va evidenția 
rolul transportului feroviar ca important 
promotor al unor schimbări sociale, 
economice și industriale,

Amendamentul 13
Propunere de decizie
Articolul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul anului european este să 
încurajeze și să sprijine eforturile Uniunii, 
ale statelor membre, ale autorităților 
regionale și locale și alte altor organizații 
de a mări ponderea călătorilor și a 
mărfurilor care circulă pe calea ferată. În 
particular, anul european trebuie

Obiectivul anului european este să 
încurajeze și să sprijine eforturile Uniunii, 
ale statelor membre, ale autorităților 
regionale și locale și ale altor organizații și 
părți interesate relevante de a promova 
importanța istorică, prezentă și viitoare a 
căilor ferate pentru Europa și dezvoltarea 
căilor ferate ca element de bază al politicii 
Uniunii în domeniul transporturilor și 
mobilității sustenabile prin creșterea 
ponderii călătorilor și mărfurilor care 
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circulă pe calea ferată. În particular, anul 
european trebuie

Amendamentul 14

Propunere de decizie
Articolul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să promoveze transportul feroviar 
ca mod de transport durabil, inovator și 
sigur, în particular prin sublinierea rolului 
său de factor de schimbare în sprijinul 
atingerii obiectivului de neutralitate 
climatică al Uniunii până în 2050, precum 
și prin campanii de comunicare destinate 
publicului larg, în special tinerilor;

(a) să promoveze valoarea 
transportului feroviar ca mod de transport 
durabil, inovator, sigur, convenabil și 
economic, în particular prin sublinierea 
rolului său de instrument de coeziune 
teritorială și potențial factor de schimbare 
în sprijinul atingerii obiectivului de 
neutralitate climatică al Uniunii până în 
2050, precum și prin campanii de 
comunicare destinate publicului larg, în 
special tinerilor și persoanelor în vârstă;

Amendamentul 15
Propunere de decizie
Articolul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să sublinieze dimensiunea 
europeană și transfrontalieră a transportului 
feroviar, care îi apropie pe cetățeni, le 
permite să exploreze Uniunea în toată 
diversitatea sa, promovează coeziunea și 
contribuie la integrarea pieței interne a 
Uniunii;

(b) să sublinieze dimensiunea 
europeană și transfrontalieră a transportului 
feroviar, care îi apropie pe cetățeni, 
promovează coeziunea și contribuie la 
dezvoltarea pieței interne a Uniunii și, în 
același timp, să atragă atenția asupra 
disparităților dintre infrastructurile 
feroviare ale statelor membre și asupra 
importanței dezvoltării legăturilor 
feroviare pentru a îmbunătăți opțiunile de 
mobilitate ale tuturor cetățenilor Uniunii;

Amendamentul 16

Propunere de decizie
Articolul 2 – paragraful 1 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să consolideze contribuția 
sectorului feroviar la economia, industria 
și societatea Uniunii, acoperind în special 
aspectele legate de dezvoltarea regională, 
competitivitatea industrială, turismul 
durabil, inovare, ocuparea forței de muncă, 
educație, tineret și cultură, precum și de 
îmbunătățirea accesibilității pentru 
persoanele cu handicap;

(c) să consolideze contribuția 
sectorului feroviar la economia, societatea 
și competitivitatea industrială a Uniunii, 
evidențiind și consolidând legăturile cu 
dezvoltarea regională, coeziunea 
transfrontalieră, economia de argint, 
inovare, ocuparea forței de muncă, 
educație, tineret, cultură și sport, cu 
accent deosebit pe accesibilitatea pentru 
persoanele cu handicap și cu mobilitate 
redusă;

Amendamentul 17

Propunere de decizie
Articolul 2 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) să promoveze transportul feroviar 
ca modul de transport privilegiat al 
participanților la programele de 
mobilitate ale Uniunii în domeniile 
educației și formării, cercetării, 
tineretului, sportului și culturii, prin 
dezvoltarea de sisteme de stimulare și 
inițiative care să îmbunătățească 
accesibilitatea și abordabilitatea în special 
în cazul persoanelor care au mai puține 
oportunități;

Amendamentul 18

Propunere de decizie
Articolul 2 – paragraful 1 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) să promoveze transportul feroviar 
ca opțiune de călătorie mai ecologică ce 
poate înlocui zborurile pe distanțe medii și 
scurte, reduce impactul transporturilor 
legate de turism asupra mediului, face 



AD\1209659RO.docx 15/23 PE650.707v02-00

RO

posibil un turism mai sustenabil și le 
permite oamenilor să exploreze Uniunea 
în toată diversitatea sa;

Amendamentul 19
Propunere de decizie
Articolul 2 – paragraful 1 – litera cc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cc) să evidențieze valoarea trenurilor, 
gărilor și infrastructurii feroviare ca parte 
integrantă a patrimoniului cultural 
industrial al Uniunii care trebuie protejat 
și promovat și să încurajeze turismul 
cultural sustenabil, stabilind legături cu 
Anul european al patrimoniului cultural, 
2018;

Amendamentul 20

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) inițiative și evenimente pentru 
promovarea dezbaterilor, sensibilizare și 
facilitarea implicării cetățenilor, 
întreprinderilor și autorităților publice în 
vederea atragerii mai multor persoane și 
mărfuri către transportul feroviar, ca mijloc 
de combatere a schimbărilor climatice, cu 
ajutorul unor canale și instrumente variate, 
inclusiv al unor evenimente organizate în 
statele membre;

(a) inițiative pentru promovarea 
dezbaterilor, sensibilizare și implicarea 
cetățenilor, societății civile organizate, 
întreprinderilor, autorităților publice și a 
altor părți interesate relevante în vederea 
atragerii mai multor persoane și mărfuri 
către transportul feroviar, ca mijloc de 
combatere a schimbărilor climatice prin 
promovarea turismului și călătoriilor 
sustenabile și a legăturilor cu alte moduri 
de transport ecologice, ca de exemplu 
bicicletele, și prin încurajarea 
schimburilor culturale cu ajutorul unor 
canale și instrumente variate, inclusiv al 
unor evenimente organizate în statele 
membre;

Amendamentul 21
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Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) campanii de informare, prezentare, 
inspirare, educare și sensibilizare pentru a 
încuraja schimbarea comportamentului 
călătorilor, consumatorilor și 
întreprinderilor și pentru a stimula o 
contribuție activă a publicului larg la 
atingerea obiectivelor privind un transport 
mai durabil;

(b) campanii de informare, educare și 
sensibilizare, inclusiv online, și expoziții 
care să inspire utilizarea pe scară mai 
largă a căilor ferate, inclusiv prin rețeaua 
existentă de trenuri de noapte, pentru a 
încuraja schimbarea înțelegerii de către 
călători, consumatori și întreprinderi și 
pentru a stimula o contribuție activă a 
publicului larg la atingerea obiectivelor 
privind un transport mai durabil, accesibil, 
economic și sigur;

Amendamentul 22

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) campanii și schimburi de cele mai 
bune practici pentru a încuraja oamenii 
să utilizeze trenul pentru a descoperi 
Europa și patrimoniul său cultural, 
inclusiv căile ferate ca parte a 
patrimoniului cultural industrial al 
Europei, și pentru a promova 
evenimentele culturale și sportive care 
sunt accesibile cu trenul, precum și 
proiectele finanțate prin programul 
Europa creativă în care trenurile 
reprezintă locul de desfășurare și esența 
proiectului;

Amendamentul 23

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) dezvoltarea de parteneriate și 
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sisteme de stimulare împreună cu 
operatorii feroviari, inclusiv în țări terțe, 
pentru a sprijini soluții de transport 
sustenabile și la prețuri abordabile pentru 
participanții la programele de mobilitate 
ale Uniunii, în special Erasmus+, Europa 
creativă și Corpul european de 
solidaritate;

Amendamentul 24

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) schimb de experiență și de bune 
practici între autorități naționale, regionale 
și locale, societatea civilă, întreprinderi și 
școli, cu privire la promovarea utilizării 
transportului feroviar și la modalitățile de 
implementare a unor schimbări 
comportamentale la toate nivelurile;

(c) schimb de experiență și de bune 
practici între autorități naționale, regionale 
și locale, societatea civilă, parteneri 
sociali, întreprinderi, inclusiv operatori de 
turism, școli, alte instituții de învățământ 
și de formare, asociații culturale, 
organizații de tineret și alte părți 
interesate relevante cu privire la 
promovarea importanței și utilizării 
transportului feroviar și la modalitățile de 
încurajare a unor schimbări 
comportamentale la toate nivelurile;

Amendamentul 25
Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) derularea de studii și activități de 
inovare și diseminarea rezultatelor acestora 
la nivel european sau național; precum și

(d) derularea de studii și activități de 
inovare și diseminarea rezultatelor acestora 
la nivel european, național sau regional; 
precum și

Amendamentul 26
Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – litera e
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) promovarea proiectelor și a 
rețelelor legate de anul european, inclusiv 
prin intermediul mass-media, al rețelelor 
sociale și al altor comunități online.

(e) promovarea proiectelor și a 
rețelelor legate de anul european, în special 
festivalul Europalia, inclusiv prin mass-
media, rețelele sociale și alte comunități 
online, pentru a ajunge la urechile cât 
mai multor oameni cu putință;

Amendamentul 27
Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Instituțiile și organismele Uniunii, 
precum și statele membre, la nivelul 
Uniunii și, respectiv, la nivel național, pot 
face trimitere la anul european și pot 
utiliza identitatea sa vizuală pentru 
promovarea activităților menționate la 
alineatul (1).

2. Instituțiile și organismele Uniunii, 
precum și statele membre, la nivelul 
Uniunii și, respectiv, la nivel național, fac 
trimitere la anul european și utilizează 
identitatea sa vizuală pentru promovarea 
activităților menționate la alineatul (1) și, 
în toate etapele promovării, menționează 
în mod corespunzător sprijinul Uniunii 
pentru proiectele și inițiativele finanțate 
în cadrul anului european.

Amendamentul 28

Propunere de decizie
Articolul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Responsabilitatea pentru organizarea 
participării la anul european la nivel 
național le revine statelor membre. În 
acest sens, statele membre desemnează 
coordonatori naționali. Coordonatorii 
naționali trebuie să asigure coordonarea 
activităților relevante la nivel național.

Pentru a asigura coordonarea activităților 
relevante pentru anul european la nivel 
național, statele membre desemnează 
coordonatori naționali. Coordonatorii 
naționali sunt numiți pe baza expertizei lor 
și a angajamentului dovedit de a dezvolta 
transportul feroviar.

Amendamentul 29
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Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia convoacă reuniuni 
periodice ale coordonatorilor naționali 
pentru a coordona derularea anului 
european. Reuniunile respective trebuie, de 
asemenea, să constituie oportunități pentru 
schimbul de informații cu privire la 
implementarea anului european la nivel 
național și la nivelul Uniunii. La aceste 
reuniuni pot participa și reprezentanți ai 
Parlamentului European, în calitate de 
observatori.

1. Comisia convoacă reuniuni 
periodice ale coordonatorilor naționali 
pentru a coordona derularea anului 
european. Reuniunile respective trebuie, de 
asemenea, să constituie oportunități pentru 
schimbul de informații și bune practici cu 
privire la implementarea anului european la 
nivel național și la nivelul Uniunii. La 
aceste reuniuni vor fi invitați și 
reprezentanți ai Parlamentului European, în 
calitate de observatori.

Amendamentul 30

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Coordonarea anului european la 
nivelul Uniunii trebuie să implice o 
abordare transversală, în vederea creării de 
sinergii între diversele programe și 
inițiative ale Uniunii care finanțează 
proiecte în domeniul transportului feroviar 
sau care au o dimensiune feroviară.

2. Coordonarea anului european la 
nivelul Uniunii trebuie să implice o 
abordare transversală, în vederea creării de 
sinergii sustenabile între diversele 
programe și inițiative ale Uniunii care 
finanțează proiecte în domeniul 
transportului feroviar, au o dimensiune 
feroviară sau promovează angajamentul 
civic, cum ar fi programele din domeniul 
educației și formării, culturii și 
tineretului.

Amendamentul 31

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia convoacă reuniuni periodice ale 
părților interesate și ale reprezentanților 
organizațiilor sau organismelor active în 

Comisia convoacă reuniuni periodice ale 
părților interesate și ale reprezentanților 
organizațiilor sau organismelor active în 
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domeniul transportului feroviar, inclusiv ai 
rețelelor transnaționale existente și ai 
ONG-urilor relevante, precum și ai 
organizațiilor de tineret și ai comunităților, 
pentru a o sprijini în ceea ce privește 
implementarea anului european la nivelul 
Uniunii.

domeniul transportului feroviar, inclusiv ai 
rețelelor transnaționale și transregionale 
existente și ai ONG-urilor relevante, 
precum și ai organizațiilor de tineret, ai 
asociațiilor culturale și ai părților 
interesate din domeniul educației și 
formării, pentru a o sprijini în ceea ce 
privește implementarea anului european la 
nivelul Uniunii.

Amendamentul 32

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă bugetul o permite, Comisia poate 
organiza cereri de propuneri și de proiecte 
care pot primi sprijin pentru contribuția lor 
excepțională la realizarea obiectivelor 
anului european.

Comisia poate organiza cereri de propuneri 
și de proiecte care pot primi sprijin pentru 
contribuția lor excepțională la realizarea 
obiectivelor anului european.

Amendamentul 33

Propunere de decizie
Articolul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În contextul anului european, Comisia 
cooperează, atunci când este necesar, cu 
organizații internaționale competente, 
asigurând în același timp vizibilitatea 
participării Uniunii.

În contextul anului european, Comisia 
cooperează, atunci când este necesar, cu 
organizații internaționale relevante, 
inclusiv din domeniul culturii și educației, 
și cu autorități relevante din țări 
învecinate, asigurând în același timp 
vizibilitatea participării Uniunii.

Amendamentul 34

Propunere de decizie
Articolul 6 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6a
Bugetul

Pachetul financiar pentru punerea în 
aplicare a prezentei decizii pentru 
perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2020 și 
31 decembrie 2022 este de 8 milioane 
EUR.
Parlamentul European și Consiliul 
autorizează creditele anuale disponibile în 
limitele stabilite de cadrul financiar 
multianual.

Amendamentul 35

Propunere de decizie
Articolul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la 31 decembrie 2022, Comisia 
prezintă un raport Parlamentului European, 
Consiliului, Comitetului Economic și 
Social European și Comitetului Regiunilor 
cu privire la punerea în aplicare, rezultatele 
și evaluarea globală a inițiativelor 
prevăzute în prezenta decizie.

Până la 31 decembrie 2022, Comisia 
prezintă un raport Parlamentului European, 
Consiliului, Comitetului Economic și 
Social European și Comitetului Regiunilor 
cu privire la punerea în aplicare, rezultatele 
și evaluarea globală a inițiativelor 
prevăzute în prezenta decizie. Raportul 
include, de asemenea, orice propunere 
legislativă sau de politică relevantă pentru 
acțiunile ulterioare anului european. 
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