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Ændringsforslag 26
Elżbieta Kruk

Forslag til afgørelse
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Kommissionen lancerede i sin 
meddelelse af 11. december 201915en 
europæisk grøn pagt for Den Europæiske 
Union og dens borgere. Den europæiske 
grønne pagt er en ny vækststrategi, der 
sigter mod at omstille Unionen til et 
retfærdigt og velstående samfund med en 
moderne, ressourceeffektiv og 
konkurrencedygtig økonomi, hvor der i 
2050 ikke længere er nogen 
nettoemissioner af drivhusgasser, og hvor 
den økonomiske vækst er afkoblet fra 
ressourceanvendelsen.

1) Kommissionen lancerede i sin 
meddelelse af 11. december 201915 en 
europæisk grøn pagt for Den Europæiske 
Union og dens borgere. Den europæiske 
grønne pagt er en ny bæredygtig 
vækststrategi, der sigter mod at omstille 
Unionen til et retfærdigt og velstående 
samfund med en moderne, 
ressourceeffektiv og konkurrencedygtig 
økonomi, hvor der i 2050 ikke længere er 
nogen nettoemissioner af drivhusgasser, og 
hvor den økonomiske vækst er afkoblet fra 
ressourceanvendelsen.

_________________ _________________
15 Meddelelse fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 11. 
december 2019, Den europæiske grønne 
pagt (COM(2019) 640 final/2).

15 Meddelelse fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 11. 
december 2019, Den Europæiske Grønne 
Pagt (COM/2019/640 final)

Or. pl

Ændringsforslag 27
Milan Zver, Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Tomasz 
Frankowski, Željana Zovko

Forslag til afgørelse
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Erasmus+, EU's paraplyprogram 
for mobilitet, uddannelse, ungdom og 
sport, er et af de mest velkendte og 
populære EU-programmer. Da EU gør en 
indsats for at gøre Erasmus + 
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"grønnere", og mobilitet står i centrum 
for dette program, bør synergier med 
Erasmus+ spille en central rolle i det 
europæiske år for jernbanetransport. 
Togrejser kan bruges til aktiviteter inden 
for Erasmus+-programmet, herunder - 
især i forbindelse med DiscoverEU - til at 
nå bestemmelsessteder for møder om 
projekter, konferencer og 
bestemmelsessteder for mobilitet på lang, 
mellemlang og kort sigt for 
enkeltpersoner eller grupper;

Or. en

Ændringsforslag 28
Milan Zver, Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Tomasz 
Frankowski, Željana Zovko

Forslag til afgørelse
Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3b) DiscoverEU-initiativet har 
potentiale til at fremme interkulturel 
udveksling mellem unge europæere og 
gøre unge i stand til at erhverve nye 
færdigheder, herunder tværfaglige 
kompetencer, såkaldte "bløde" 
kompetencer, 
kommunikationsfærdigheder, 
problemløsningsfærdigheder og 
færdigheder i forbindelse med 
budgetorganisation, teamwork og 
planlægning;

Or. en

Ændringsforslag 29
Niyazi Kizilyürek, Alexis Georgoulis

Forslag til afgørelse
Betragtning 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) I overensstemmelse med de mål, 
der er fastsat i Kommissionens meddelelse 
om den europæiske grønne pagt, er der 
behov for at omstille Unionens økonomi og 
gentænke politikkerne, navnlig inden for 
transport og mobilitet, hvilket indebærer, at 
omstillingen til bæredygtig og intelligent 
mobilitet fremskyndes. Transport tegner 
sig for en fjerdedel af Unionens 
drivhusgasemissioner, og den andel vokser 
støt. For at opnå klimaneutralitet skal 
transportemissionerne reduceres med 90 % 
frem mod 2050. Hvis målsætningen om 
bæredygtig transport skal nås, skal 
brugerne sættes i første række og have 
lettere adgang til billigere, sundere og 
renere alternativer til deres nuværende 
mobilitetsvaner. Den europæiske grønne 
pagt indebærer, at omstillingen til en 
bæredygtig og intelligent mobilitet skal 
fremskyndes for at imødegå disse 
udfordringer. Nærmere bestemt bør en 
væsentlig andel af de 75 % af 
landtransporten, der i dag foretages på vej, 
flyttes over på jernbaner og indre vandveje.

(4) I overensstemmelse med de mål, 
der er fastsat i Kommissionens meddelelse 
om den europæiske grønne pagt, er der 
behov for at omstille Unionens økonomi og 
gentænke politikkerne, navnlig inden for 
transport og mobilitet, hvilket indebærer, at 
omstillingen til bæredygtig, emissionsfri 
og intelligent mobilitet fremskyndes. På 
denne måde baner EU vejen for en 
økologisk vej, der skal sikre sociale 
rettigheder og forbedre livet for alle EU-
borgere. Transport tegner sig for en 
fjerdedel af Unionens 
drivhusgasemissioner, og den andel vokser 
støt. For at opnå klimaneutralitet skal 
transportemissionerne reduceres med 90 % 
frem mod 2050. Hvis målsætningen om 
bæredygtig transport skal nås, skal 
brugerne sættes i første række og have 
lettere adgang til billigere, sundere og 
renere alternativer til deres nuværende 
mobilitetsvaner. Den europæiske grønne 
pagt indebærer, at omstillingen til en 
bæredygtig og intelligent mobilitet skal 
fremskyndes for at imødegå disse 
udfordringer. Nærmere bestemt bør en 
væsentlig andel af de 75 % af 
landtransporten, der i dag foretages på vej, 
flyttes over på jernbaner og indre vandveje.

Or. en

Ændringsforslag 30
Catherine Griset

Forslag til afgørelse
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) I overensstemmelse med de mål, 
der er fastsat i Kommissionens meddelelse 
om den europæiske grønne pagt, er der 
behov for at omstille Unionens økonomi og 
gentænke politikkerne, navnlig inden for 

(4) I overensstemmelse med de mål, 
der er fastsat i Kommissionens meddelelse 
om den europæiske grønne pagt, er der 
behov for at omstille Unionens økonomi og 
gentænke politikkerne, navnlig inden for 



PE653.797v01-00 6/41 AM\1207527DA.docx

DA

transport og mobilitet, hvilket indebærer, at 
omstillingen til bæredygtig og intelligent 
mobilitet fremskyndes. Transport tegner 
sig for en fjerdedel af Unionens 
drivhusgasemissioner, og den andel vokser 
støt. For at opnå klimaneutralitet skal 
transportemissionerne reduceres med 90 % 
frem mod 2050. Hvis målsætningen om 
bæredygtig transport skal nås, skal 
brugerne sættes i første række og have 
lettere adgang til billigere, sundere og 
renere alternativer til deres nuværende 
mobilitetsvaner. Den europæiske grønne 
pagt indebærer, at omstillingen til en 
bæredygtig og intelligent mobilitet skal 
fremskyndes for at imødegå disse 
udfordringer. Nærmere bestemt bør en 
væsentlig andel af de 75 % af 
landtransporten, der i dag foretages på vej, 
flyttes over på jernbaner og indre vandveje.

transport og mobilitet, hvilket indebærer, at 
omstillingen til bæredygtig og intelligent 
mobilitet fremskyndes. Transport tegner 
sig for en fjerdedel af Unionens 
drivhusgasemissioner, og den andel vokser 
støt. For at opnå klimaneutralitet skal 
transportemissionerne reduceres med 90 % 
frem mod 2050. Hvis målsætningen om 
bæredygtig transport skal nås, skal 
brugerne sættes i første række og have 
lettere adgang til billigere, sundere og 
renere alternativer til deres nuværende 
mobilitetsvaner. For at imødegå disse 
udfordringer skal den europæiske grønne 
pagt sikre en omstilling til en form for 
mobilitet, der er af mindre omfang, mere 
lokalt præget og mere intelligent. En 
væsentlig andel af de 75 % af 
landtransporten, der i dag foretages på vej, 
bør desuden flyttes over på jernbaner og 
indre vandveje.

Or. fr

Ændringsforslag 31
Laurence Farreng

Forslag til afgørelse
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) I overensstemmelse med de mål, 
der er fastsat i Kommissionens meddelelse 
om den europæiske grønne pagt, er der 
behov for at omstille Unionens økonomi og 
gentænke politikkerne, navnlig inden for 
transport og mobilitet, hvilket indebærer, at 
omstillingen til bæredygtig og intelligent 
mobilitet fremskyndes. Transport tegner 
sig for en fjerdedel af Unionens 
drivhusgasemissioner, og den andel vokser 
støt. For at opnå klimaneutralitet skal 
transportemissionerne reduceres med 90 % 
frem mod 2050. Hvis målsætningen om 
bæredygtig transport skal nås, skal 
brugerne sættes i første række og have 

(4) I overensstemmelse med de mål, 
der er fastsat i Kommissionens meddelelse 
om den europæiske grønne pagt, er der 
behov for at omstille Unionens økonomi og 
gentænke politikkerne, navnlig inden for 
transport og mobilitet, hvilket indebærer, at 
omstillingen til bæredygtig og intelligent 
mobilitet fremskyndes. Transport tegner 
sig for en fjerdedel af Unionens 
drivhusgasemissioner, og den andel vokser 
støt. For at opnå klimaneutralitet skal 
transportemissionerne reduceres med 90 % 
frem mod 2050. Hvis målsætningen om 
bæredygtig transport skal nås, skal 
brugerne sættes i første række og have 
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lettere adgang til billigere, sundere og 
renere alternativer til deres nuværende 
mobilitetsvaner. Den europæiske grønne 
pagt indebærer, at omstillingen til en 
bæredygtig og intelligent mobilitet skal 
fremskyndes for at imødegå disse 
udfordringer. Nærmere bestemt bør en 
væsentlig andel af de 75 % af 
landtransporten, der i dag foretages på vej, 
flyttes over på jernbaner og indre vandveje.

universel adgang til billigere, sundere og 
renere alternativer til deres nuværende 
mobilitetsvaner. Den europæiske grønne 
pagt indebærer, at omstillingen til en 
bæredygtig og intelligent mobilitet skal 
fremskyndes for at imødegå disse 
udfordringer. Nærmere bestemt bør en 
væsentlig andel af de 75 % af 
landtransporten, der i dag foretages på vej, 
flyttes over på jernbaner og indre vandveje.

Or. fr

Ændringsforslag 32
Victor Negrescu

Forslag til afgørelse
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Jernbanetransport har en væsentlig 
rolle at spille som et afgørende vendepunkt 
i at sikre opfyldelsen af 
klimaneutralitetsmålet senest i 2050 og 
udgør en af de mest miljøvenlige og 
energieffektive transportformer. 
Jernbanetransport er stort set elektrificeret 
og udleder langt mindre CO2 end 
tilsvarende vej- eller lufttransport, og som 
den eneste transportform har 
jernbanetransporten reduceret sine 
drivhusgasemissioner og CO2-emissioner 
siden 1990. Dertil kommer, at 
energiforbruget til jernbanetransport er 
mindsket i perioden 1990-201618, og der 
anvendes i stigende grad vedvarende 
energikilder.

(5) Jernbanetransport har en væsentlig 
rolle at spille som et afgørende vendepunkt 
i at sikre opfyldelsen af 
klimaneutralitetsmålet senest i 2050. Den 
udgør en af de mest miljøvenlige og 
energieffektive transportformer. 
Jernbanetransport er stort set elektrificeret 
og udleder kun 0,5 % af de samlede 
drivhusgasemissioner fra transport18a, 
langt mindre end tilsvarende vej- eller 
lufttransport, og som den eneste 
transportform har jernbanetransporten 
reduceret sine drivhusgasemissioner og 
CO2-emissioner siden 1990. Dertil 
kommer, at energiforbruget til 
jernbanetransport er mindsket i perioden 
1990-201618, og der anvendes i stigende 
grad vedvarende energikilder;

_________________ _________________
18 DG MOVE Statistical Pocketbook 2019 
"EU transport in figures" (kilde: Eurostat).

18 DG MOVE Statistical Pocketbook 2019 
"EU transport in figures" (kilde: Eurostat);
18a EU's pressehjørne "2021: Det 
europæiske år for jernbanetransport 
(kilde: Eurostat, EU28 - 2017)
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Or. en

Ændringsforslag 33
Niyazi Kizilyürek, Alexis Georgoulis

Forslag til afgørelse
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Jernbanetransport har en væsentlig 
rolle at spille som et afgørende vendepunkt 
i at sikre opfyldelsen af 
klimaneutralitetsmålet senest i 2050 og 
udgør en af de mest miljøvenlige og 
energieffektive transportformer. 
Jernbanetransport er stort set elektrificeret 
og udleder langt mindre CO2 end 
tilsvarende vej- eller lufttransport, og som 
den eneste transportform har 
jernbanetransporten reduceret sine 
drivhusgasemissioner og CO2-emissioner 
siden 1990. Dertil kommer, at 
energiforbruget til jernbanetransport er 
mindsket i perioden 1990-201618, og der 
anvendes i stigende grad vedvarende 
energikilder.

(5) Mobilitet er en af de centrale søjler 
i den europæiske grønne pagt og 
jernbanesektoren har en væsentlig rolle at 
spille som et afgørende vendepunkt i at 
sikre opfyldelsen af klimaneutralitetsmålet 
senest i 2050. Den udgør en af de mest 
miljøvenlige og energieffektive 
transportformer. Jernbanetransport er stort 
set elektrificeret og udleder langt mindre 
CO2 end tilsvarende vej- eller 
lufttransport, og som den eneste 
transportform har jernbanetransporten 
reduceret sine drivhusgasemissioner og 
CO2-emissioner siden 1990. Dertil 
kommer, at energiforbruget til 
jernbanetransport er mindsket i perioden 
1990-201618, og der anvendes i stigende 
grad vedvarende energikilder;

_________________ _________________
18 DG MOVE Statistical Pocketbook 2019 
"EU transport in figures" (kilde: Eurostat).

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

Or. en

Ændringsforslag 34
Milan Zver, Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Tomasz 
Frankowski, Željana Zovko

Forslag til afgørelse
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Ved at tilskynde til investeringer i 
de mest avancerede og attraktive former 
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for jernbaneinfrastruktur og tog, såsom 
højhastighedstog, vil EU, 
medlemsstaterne og de lokale og regionale 
myndigheder kunne fremskynde den 
økonomiske genopretning efter covid-19-
krisen og samtidig gøre 
jernbanetransporten virkelig nyttig for 
borgerne i deres dagligdag, for eksempel 
for hurtig transport til og fra 
arbejdspladsen og for turister til hurtigere 
at kunne komme til kulturelle 
seværdigheder og andre steder af 
interesse;

Or. en

Ændringsforslag 35
Laurence Farreng

Forslag til afgørelse
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Ved at forbinde Unionens vigtigste 
transportruter med dens regioner og 
områder i den yderste periferi bidrager 
jernbanesektoren til den sociale, 
økonomiske og territoriale samhørighed.

(6) Ved at forbinde Unionens vigtigste 
og sekundære transportruter med de fleste 
af dens regioner og områder i den yderste 
periferi bidrager jernbanesektoren til den 
sociale, økonomiske og territoriale 
samhørighed, idet den gør Europas 
befolkning i stand til gå på opdagelse på 
deres kontinent og fremmer kulturel 
udveksling.

Or. fr

Ændringsforslag 36
Niyazi Kizilyürek, Alexis Georgoulis

Forslag til afgørelse
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Ved at forbinde Unionens vigtigste (6) Ved at forbinde Unionens vigtigste 
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transportruter med dens regioner og 
områder i den yderste periferi bidrager 
jernbanesektoren til den sociale, 
økonomiske og territoriale samhørighed.

transportruter med dens regioner og 
områder i den yderste periferi bidrager 
jernbanesektoren til den sociale, 
økonomiske og territoriale samhørighed. I 
mange tilfælde mangler der dog 
forbindelser, eller den nødvendige 
infrastuktur er ikke til stede.

Or. en

Ændringsforslag 37
Milan Zver, Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Tomasz 
Frankowski, Željana Zovko

Forslag til afgørelse
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Nogle eksisterende jernbanelinjer 
skal udvides for at nå til særlige steder af 
interesse, for eksempel kulturelle steder, 
turistmål eller sportspladser. Selv om 
disse steder i mellemtiden endnu ikke er 
tilsluttet jernbanesystemet, bør der 
tilskyndes til at erstatte de manglende 
forbindelser med andre transportmidler, 
f.eks. med hyppige shuttlebusser mellem 
den nærmeste togstation og disse særlige 
steder af interesse. På den måde ville de 
eksisterende jernbanelinjer straks bliver 
til større gavn for borgerne;

Or. en

Ændringsforslag 38
Elżbieta Kruk

Forslag til afgørelse
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Andelen af passagerbefordring med 
jernbane i Unionen er kun steget en smule 

(7) Andelen af passagerbefordring med 
jernbane i Unionen er kun steget en smule 



AM\1207527DA.docx 11/41 PE653.797v01-00

DA

siden 2007, og til gengæld er 
godstransportens andel faldet. Der er stadig 
mange hindringer for at opnå et ægte fælles 
europæisk jernbaneområde, herunder mht. 
behovet for at minimere støj. 
Overvindelsen af disse hindringer vil tillige 
med omkostningsreduktion og hurtigere 
innovation gøre det muligt for 
jernbanesektoren at virkeliggøre sit fulde 
potentiale. Jernbanesektoren må derfor 
styrkes yderligere for at blive mere 
attraktiv for rejsende og virksomheder.

siden 2007, og til gengæld er 
godstransportens andel faldet. Der er stadig 
mange hindringer for at opnå et ægte fælles 
europæisk jernbaneområde, der har reel og 
betydelig indvirkning på 
jernbanetransportens konkurrenceevne 
og attraktivitet, herunder størrelsen af 
afgifterne for adgang til 
jernbaneinfrastruktur, hindringer for, at 
det rullende materiel kan tages i brug, 
samt de forskelligartede kontrolsystemer 
og driftsregler. Overvindelsen af disse 
hindringer vil tillige med 
omkostningsreduktion og hurtigere 
innovation gøre det muligt for 
jernbanesektoren at virkeliggøre sit fulde 
potentiale. Jernbanesektoren må derfor 
styrkes yderligere for at blive mere 
attraktiv for rejsende og virksomheder.

Or. pl

Ændringsforslag 39
Niyazi Kizilyürek, Alexis Georgoulis

Forslag til afgørelse
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Andelen af passagerbefordring med 
jernbane i Unionen er kun steget en smule 
siden 2007, og til gengæld er 
godstransportens andel faldet. Der er stadig 
mange hindringer for at opnå et ægte fælles 
europæisk jernbaneområde, herunder mht. 
behovet for at minimere støj. 
Overvindelsen af disse hindringer vil tillige 
med omkostningsreduktion og hurtigere 
innovation gøre det muligt for 
jernbanesektoren at virkeliggøre sit fulde 
potentiale. Jernbanesektoren må derfor 
styrkes yderligere for at blive mere 
attraktiv for rejsende og virksomheder.

(7) Andelen af passagerbefordring med 
jernbane i Unionen er kun steget en smule 
siden 2007, og til gengæld er 
godstransportens andel faldet. Der er stadig 
mange hindringer for at opnå et ægte fælles 
europæisk jernbaneområde, herunder mht. 
behovet for at minimere støj. 
Overvindelsen af disse hindringer vil tillige 
med omkostningsreduktion og hurtigere 
innovation gøre det muligt for 
jernbanesektoren at virkeliggøre sit fulde 
potentiale. Jernbanesektoren må derfor 
styrkes yderligere for at blive mere 
attraktiv for rejsende og virksomheder. 
Unionen bør fremme politikker, der er 
mere inklusive og tilgængelige for 
mennesker med handicap, og som 



PE653.797v01-00 12/41 AM\1207527DA.docx

DA

appellerer til unge;

Or. en

Ændringsforslag 40
Laurence Farreng

Forslag til afgørelse
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Andelen af passagerbefordring med 
jernbane i Unionen er kun steget en smule 
siden 2007, og til gengæld er 
godstransportens andel faldet. Der er stadig 
mange hindringer for at opnå et ægte fælles 
europæisk jernbaneområde, herunder mht. 
behovet for at minimere støj. 
Overvindelsen af disse hindringer vil tillige 
med omkostningsreduktion og hurtigere 
innovation gøre det muligt for 
jernbanesektoren at virkeliggøre sit fulde 
potentiale. Jernbanesektoren må derfor 
styrkes yderligere for at blive mere 
attraktiv for rejsende og virksomheder.

(7) Andelen af passagerbefordring med 
jernbane i Unionen er kun steget en smule 
siden 2007, og til gengæld er 
godstransportens andel faldet. Der er stadig 
mange hindringer for at opnå et ægte fælles 
europæisk jernbaneområde, herunder mht. 
behovet for at minimere støj. 
Overvindelsen af disse hindringer vil tillige 
med omkostningsreduktion og hurtigere 
innovation gøre det muligt for 
jernbanesektoren at virkeliggøre sit fulde 
potentiale. Jernbanesektoren må derfor 
styrkes yderligere for at blive mere 
attraktiv for rejsende, især unge, og 
virksomheder.

Or. fr

Ændringsforslag 41
Laurence Farreng

Forslag til afgørelse
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Selvom jernbanestationer primært 
er steder, hvor passagerer ankommer og 
afrejser, har de i stigende grad en dobbelt 
funktion: de kommer til at fungere som 
platforme for oplysningskampagner og 
uddannelsesmæssige, kulturelle og sociale 
projekter, hvilket gør dem mere attraktive 
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for passagerer, hvorved de fremmer 
lokalsamfundene.

Or. fr

Ændringsforslag 42
Salima Yenbou

Forslag til afgørelse
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8 a) Da Unionen yder støtte til 
investeringer i jernbaneinfrastruktur via 
sine fonde og programmer, har den 
direkte indflydelse på fremme af 
jernbanerne, hvilket bør udnyttes fuldt ud. 
En "jernbanerenæssance" vil kræve 
yderligere finansiering, som især bør 
fokusere på (gen)etableringen af 
manglende grænseoverskridende og 
regionale jernbaneforbindelser, på 
vedligeholdelse og modernisering af de 
eksisterende linjer og infrastruktur og på 
reaktivering af mindre brugte linjer, hvor 
passagerer og gods kan transporteres via 
jernbane. Nye ideer med hensyn til den 
bedste brug af rullende materiel vil kunne 
føres ud i livet i hele EU for at gøre det 
lettere for eksempel at genindsætte 
nattogstjenester. Betydelige 
finansieringsbeløb og højere andele af 
samfinansiering er afgørende og bør være 
rettet mod bæredygtig, intermodal og 
intelligent mobilitet, idet jernbanerne står 
i centrum for alle EU-mobilitetstrategier 
og udgør en forudsætning for 
finansiering. Kommissionen bør sørge 
for, at der under planlægningen og 
gennemførelsen af EU's budget for 2021-
2027 afsættes tilstrækkelige 
finansieringsmidler for at tilvejebringe 
denne "renæssance";

Or. fr
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Ændringsforslag 43
Milan Zver, Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Tomasz 
Frankowski, Željana Zovko

Forslag til afgørelse
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Kommissionens arbejdsprogram 
for 2020 såvel som mange andre EU-
dokumenter lægger vægt på to 
nøgleelementer med henblik på en 
velstående og bæredygtig fremtid for 
Europa: den grønne omstilling og den 
digitale omstilling. Forudsat at der sikres 
solide investeringer i gode wi-fi-netværk 
for alle europæiske tog, kan 
jernbanetransport bidrage væsentligt til 
begge disse elementer. Den tid, man 
tilbringer i toget med en god wifi-
netforbindelse, kan udnyttes på mange 
måder, bl.a. til uddannelsesformål, siden 
mange europæere bruger en hel del tid på 
at rejse frem og tilbage, hvad enten det er 
unge, der følger uddannelser, eller 
voksne, der pendler mellem hjem og 
arbejde;

Or. en

Ændringsforslag 44
Łukasz Kohut, Heléne Fritzon, Manuel Pizarro, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz 
Devesa, Hannes Heide

Forslag til afgørelse
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) De EU-programmer og projekter, 
der sigter på at fremme transnational og 
transregional mobilitet, især inden for 
uddannelse, arbejdsmarkedet, kultur og 
turisme, såsom Erasmus+, Et Kreativt 
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Europa eller Det Europæiske 
Solidaritetskorps, bør om muligt prioritere 
jernbaner som det foretrukne 
transportmiddel;

Or. en

Ændringsforslag 45
Milan Zver, Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Tomasz 
Frankowski, Željana Zovko

Forslag til afgørelse
Betragtning 8 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8b) Jernbaner kan på forskellig vis 
spille en vigtig rolle med hensyn til at 
tilskynde til en sund levevis blandt unge 
og voksne europæere. De kan f.eks. 
tilskynde til hyppigere gang og hyppigere 
brug af cykler i dagligdagen, forudsat at 
jernbanerne tillader cykler på tog. Gang 
og cykling kan bruges til transport 
hjemmefra til banegården og fra 
banegården til arbejdspladsen eller 
skolen. Begge dele svarer til let 
sportsudøvelse og giver folk mulighed for 
at undgå at køre i bil, undgå stress i 
forbindelse med trafikpropper og mindske 
indånding af forurenet luft (data viser, at 
koncentrationen af forurening inde i bilen 
er endnu højere end på vejen udenfor). 
Data viser, at stress blandt europæerne 
stiger konstant. Tilskyndelse til at benytte 
tog i løbet af det europæiske år vil kunne 
bidrage til at imødegå disse tendenser. 
Der kunne stilles programmer for øget 
velvære til rådighed om bord på toget. 
Den tid, som pendlere tilbringer på toget, 
kan også være en tid, hvor man kan 
stresse af.

Or. en
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Ændringsforslag 46
Milan Zver, Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Tomasz 
Frankowski, Željana Zovko

Forslag til afgørelse
Betragtning 8 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8c) Togrejser kan øge sikkerheden for 
unge europæere, hvoraf mange stadig 
bruger tvivlsomme transportmidler, såsom 
hitchhiking for at komme i skole, for at 
rejse til mindre byer, der ligger længere 
væk, og landsbyer for at nå ud til 
bestemmelsessteder for fritidsaktiviteter;

Or. en

Ændringsforslag 47
Salima Yenbou

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

År 2021 udpeges til "europæisk år for 
jernbanetransport" (i det følgende benævnt 
"det europæiske år").

År 2021 udpeges til "europæisk år for 
jernbanetransport" (i det følgende benævnt 
"det europæiske år") og understøtter 
udviklingen af jernbaner som den 
bæredygtige hovedhjørnesten i EU's 
mobilitetspolitik.

Or. fr

Ændringsforslag 48
Catherine Griset

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formålet med det europæiske år er at Formålet med det europæiske år er at 



AM\1207527DA.docx 17/41 PE653.797v01-00

DA

fremme og støtte Unionens, 
medlemsstaternes samt regionale og lokale 
myndigheders og andre organisationers 
indsats for at øge andelen af passagerer og 
gods, der befordres/transporteres med 
jernbane. Nærmere bestemt skal det 
europæiske år:

fremme og støtte Unionens, 
medlemsstaternes samt regionale og lokale 
myndigheders og andre organisationers 
indsats for at øge andelen af passagerer og 
gods, der befordres/transporteres med 
jernbane, i sammenligning med andre 
mere forurenende transportmåder. 
Navnlig skal det europæiske år:

Or. fr

Ændringsforslag 49
Łukasz Kohut, Heléne Fritzon, Manuel Pizarro, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formålet med det europæiske år er at 
fremme og støtte Unionens, 
medlemsstaternes samt regionale og lokale 
myndigheders og andre organisationers 
indsats for at øge andelen af passagerer og 
gods, der befordres/transporteres med 
jernbane. Nærmere bestemt skal det 
europæiske år:

Formålet med det europæiske år er at 
fremme og støtte Unionens, 
medlemsstaternes samt regionale og lokale 
myndigheders såvel som andre relevante 
interessenters indsats for at øge andelen af 
passagerer og gods, der 
befordres/transporteres med jernbane. 
Navnlig skal det europæiske år:

Or. en

Ændringsforslag 50
Niyazi Kizilyürek, Alexis Georgoulis

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) fremme jernbanetransport som en 
bæredygtig, innovativ og sikker 
transportform, navnlig ved at fremhæve 
jernbanens rolle som en afgørende faktor 
for at bidrage til at nå Unionens mål om 
klimaneutralitet senest i 2050 og ved at 
tage kontakt til den brede offentlighed, især 

a) fremme jernbanetransport som en 
bæredygtig, prisoverkommelig, innovativ 
og sikker transportform, navnlig ved at 
fremhæve jernbanens rolle som en 
afgørende faktor for at bidrage til at nå 
Unionens mål om klimaneutralitet senest i 
2050 og opfylde Parisaftalen og ved at 
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ungdommen tage kontakt til den brede offentlighed, især 
ungdommen; understreger 
nødvendigheden af offentlig finansiel 
støtte til grænseoverskridende 
jernbanetjenester over hele EU, især efter 
Covid-19-krisen, som udgør et alternativ 
til flyvninger over korte eller mellemlange 
afstande;

Or. en

Ændringsforslag 51
Laurence Farreng

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) fremme jernbanetransport som en 
bæredygtig, innovativ og sikker 
transportform, navnlig ved at fremhæve 
jernbanens rolle som en afgørende faktor 
for at bidrage til at nå Unionens mål om 
klimaneutralitet senest i 2050 og ved at 
tage kontakt til den brede offentlighed, især 
ungdommen

a) fremme jernbanetransport som en 
bæredygtig, innovativ og sikker 
transportform, navnlig ved at fremhæve 
jernbanens rolle som en banebrydende 
faktor for at bidrage til at nå Unionens 
klimaneutralitetsmål senest i 2050 og ved 
at tage kontakt til den brede offentlighed, 
især unge, herunder deltagere i 
Erasmus+-programmet og Det 
Europæiske Solidaritetskorps, for hvem 
mobilitet er en afgørende del af deres 
europæiske erfaring, og hvis deltagelse i 
programmerne kan føre til en ændring i 
deres vaner

Or. fr

Ændringsforslag 52
Łukasz Kohut, Heléne Fritzon, Manuel Pizarro, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz 
Devesa, Hannes Heide

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(a) fremme jernbanetransport som en 
bæredygtig, innovativ og sikker 
transportform, navnlig ved at fremhæve 
jernbanens rolle som en afgørende faktor 
for at bidrage til at nå Unionens mål om 
klimaneutralitet senest i 2050 og ved at 
tage kontakt til den brede offentlighed, især 
ungdommen

a) fremme jernbanetransport som en 
bæredygtig, innovativ og sikker 
transportform, navnlig ved at fremhæve 
jernbanens rolle som en afgørende faktor 
for at bidrage til at nå Unionens mål om 
klimaneutralitet senest i 2050 og ved at 
tage kontakt til den brede offentlighed, især 
til unge og ældre;

Or. en

Ændringsforslag 53
Milan Zver, Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Tomasz 
Frankowski, Željana Zovko

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) fremme brugen af 
jernbanetransport, når dette er muligt, for 
aktiviteter, der er omfattet af Erasmus+-
programmet

Or. en

Ændringsforslag 54
Laurence Farreng

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) fremhæve jernbanetransportens 
europæiske, tværnationale dimension, som 
bringer borgerne tættere sammen, gør det 
muligt for dem at udforske Unionen i al 
dens mangfoldighed, fremmer 
samhørighed og bidrager til at integrere 
Unionens indre marked

b) fremhæve jernbanetransportens 
europæiske, tværnationale dimension, som 
bringer borgerne tættere sammen, gør det 
muligt for dem at udforske Unionen i al 
dens mangfoldighed, fremmer 
samhørighed og bidrager til at integrere 
Unionens indre marked, idet den også 
sætter fokus på forskellene i den 
jernbanestruktur, der findes i de 
europæiske lande, dvs. at der er alvorlige 
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uligheder, hvad angår de europæiske 
borgeres mobilitet

Or. fr

Ændringsforslag 55
Catherine Griset

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) fremhæve jernbanetransportens 
europæiske, tværnationale dimension, som 
bringer borgerne tættere sammen, gør det 
muligt for dem at udforske Unionen i al 
dens mangfoldighed, fremmer 
samhørighed og bidrager til at integrere 
Unionens indre marked

b) fremhæve jernbanetransportens 
europæiske, tværnationale dimension, som 
bringer borgerne tættere sammen og gør 
det muligt for dem at udforske de 
europæiske nationer og regioner i al deres 
mangfoldighed

Or. fr

Ændringsforslag 56
Milan Zver, Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Tomasz 
Frankowski, Željana Zovko

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) fremme rejser med tog og tilskynde 
til bestræbelser på at gøre dem mere 
tilgængelige og attraktive for unge

Or. en

Ændringsforslag 57
Łukasz Kohut, Heléne Fritzon, Manuel Pizarro, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz 
Devesa, Hannes Heide

Forslag til afgørelse
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Artikel 2 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) øge jernbanetransportens bidrag til 
Unionens økonomi, industri og samfund, 
herunder navnlig aspekter vedrørende 
regionaludvikling, industriel 
konkurrenceevne, bæredygtig turisme, 
innovation, beskæftigelse, uddannelse, 
ungdom og kultur samt styrke 
tilgængeligheden for personer med 
handicap

c) øge jernbanetransportens bidrag til 
Unionens økonomi, industri og samfund, 
herunder navnlig aspekter vedrørende 
regionaludvikling, samhørighed på tværs 
af grænserne, seniormarkedet, bæredygtig 
turisme, innovation, beskæftigelse, 
uddannelse, ungdom og kultur samt styrke 
tilgængeligheden for personer med 
handicap

Or. en

Ændringsforslag 58
Salima Yenbou

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) øge jernbanetransportens bidrag til 
Unionens økonomi, industri og samfund, 
herunder navnlig aspekter vedrørende 
regionaludvikling, industriel 
konkurrenceevne, bæredygtig turisme, 
innovation, beskæftigelse, uddannelse, 
ungdom og kultur samt styrke 
tilgængeligheden for personer med 
handicap

c) øge jernbanetransportens bidrag til 
Unionens samfund og økonomi, herunder 
navnlig aspekter vedrørende 
regionaludvikling, bæredygtig turisme, 
industriel konkurrenceevne, innovation, 
beskæftigelse, uddannelse, ungdom og 
kultur, idet der navnlig fokuseres på at 
styrke tilgængeligheden for personer med 
handicap og nedsat mobilitet

Or. fr

Ændringsforslag 59
Isabel Benjumea Benjumea

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) øge jernbanetransportens bidrag til c) øge jernbanetransportens bidrag til 
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Unionens økonomi, industri og samfund, 
herunder navnlig aspekter vedrørende 
regionaludvikling, industriel 
konkurrenceevne, bæredygtig turisme, 
innovation, beskæftigelse, uddannelse, 
ungdom og kultur samt styrke 
tilgængeligheden for personer med 
handicap

Unionens økonomi, industri og samfund, 
herunder navnlig aspekter vedrørende 
regionaludvikling, industriel 
konkurrenceevne, bæredygtig turisme, 
innovation, beskæftigelse, uddannelse, 
ungdom, kultur, den industrielle kulturarv 
samt styrke tilgængeligheden for personer 
med handicap

Or. es

Ændringsforslag 60
Salima Yenbou

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) tage fat på spørgsmålet om de 
miljømæssige virkninger af 
turismerelateret transport og øge 
bevidstheden i offentligheden om behovet 
for bæredygtig turisme ved at fremhæve 
kulturarv og kulturel turisme, idet der 
følges op på Det Europæiske År for 
Kulturarv 2018

Or. fr

Ændringsforslag 61
Victor Negrescu

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) udvikle en opdateret 
udviklingsplan for jernbanenettet, der 
skal integrere hele Unionen, med adgang 
til de seneste teknologier på området, for 
at sikre lige muligheder og retfærdig 
adgang til mobilitet for alle, især inden 
for EU-programmer og -initiativer, såsom 
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Erasmus+

Or. en

Ændringsforslag 62
Laurence Farreng

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) fremme jernbaner som 
foretrukken, tilgængelig transportform 
for deltagere i EU's programmer for 
mobilitet, ungdom og kultur

Or. fr

Ændringsforslag 63
Victor Negrescu

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) udvikle nye mobilitetsmuligheder 
gennem jernbanenet og gøre dem mere 
tilgængelige, herunder med særlige 
incitamenter, for mennesker fra dårligere 
kår, landdistrikter eller isolerede regioner

Or. en

Ændringsforslag 64
Salima Yenbou

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(d) bidrage til at fremme 
jernbanetransport som et vigtigt element i 
forbindelserne mellem Unionen og 
nabolandene, navnlig landene i det 
vestlige Balkan, med udgangspunkt i 
partnerlandenes interesser og behov og 
Unionens ekspertise inden for 
jernbanetransport.

d) understreger jernbanetransportens 
europæiske, tværnationale dimension og 
behovet for at ændre patchworket af 
nationale jernbanenet i EU til et ægte 
europæisk net, som bringer borgerne 
tættere sammen, gør det muligt for dem at 
udforske Unionen i al dens 
mangfoldighed, fremmer samhørighed og 
bidrager til at integrere Unionens indre 
marked navnlig fremme fordelene ved 
jernbanemulighederne der, hvor de kan 
erstatte mellemlange flyvninger

Or. fr

Ændringsforslag 65
Catherine Griset

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) bidrage til at fremme 
jernbanetransport som et vigtigt element i 
forbindelserne mellem Unionen og 
nabolandene, navnlig landene i det 
vestlige Balkan, med udgangspunkt i 
partnerlandenes interesser og behov og 
Unionens ekspertise inden for 
jernbanetransport.

d) bidrage til at fremme bygning af 
jernbaner efter partnerlandenes interesser 
og behov og efter Unionens ekspertise 
inden for jernbanetransport

Or. fr

Ændringsforslag 66
Milan Zver, Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Tomasz 
Frankowski, Željana Zovko

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) fremme af DiscoverEU-initiativet, 
som næsten udelukkende afhænger af 
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jernbanetjenester

Or. en

Ændringsforslag 67
Niyazi Kizilyürek, Alexis Georgoulis

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De foranstaltninger, der skal 
iværksættes for at nå de i artikel 2 
opstillede mål, omfatter følgende 
aktiviteter på EU-plan og på nationalt, 
regionalt og lokalt plan, som er forbundet 
med målene for det europæiske år:

1. De foranstaltninger, der skal 
iværksættes for at nå de i artikel 2 
opstillede mål, omfatter følgende 
aktiviteter på EU-plan og på nationalt, 
regionalt og lokalt plan og med klart fokus 
på civilsamfundet, som er forbundet med 
målene for det europæiske år:

Or. en

Ændringsforslag 68
Niyazi Kizilyürek, Alexis Georgoulis

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) initiativer og arrangementer for at 
fremme debat og bevidstgørelse og 
muliggøre borgernes, virksomhedernes og 
de offentlige myndigheders engagement i 
at tiltrække flere rejsende og gods til 
jernbaner med henblik på at bekæmpe 
klimaændringer med en vifte af forskellige 
kanaler og værktøjer, herunder 
arrangementer i medlemsstaterne

a) initiativer og arrangementer for at 
fremme debat og bevidstgørelse og 
muliggøre borgernes, herunder unges, 
studerendes og handicappedes, 
virksomhedernes og de offentlige 
myndigheders engagement i at tiltrække 
flere rejsende og gods til jernbaner med 
henblik på at bekæmpe klimaændringer 
samt fremme kulturel udveksling og 
bæredygtig rejsevirksomhed og turisme 
gennem en vifte af forskellige kanaler og 
værktøjer, herunder arrangementer i 
medlemsstaterne

Or. en
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Ændringsforslag 69
Łukasz Kohut, Heléne Fritzon, Manuel Pizarro, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) initiativer og arrangementer for at 
fremme debat og bevidstgørelse og 
muliggøre borgernes, virksomhedernes og 
de offentlige myndigheders engagement i 
at tiltrække flere rejsende og gods til 
jernbaner med henblik på at bekæmpe 
klimaændringer med en vifte af forskellige 
kanaler og værktøjer, herunder 
arrangementer i medlemsstaterne

a) initiativer med sigte på at fremme 
debat, øge bevidstheden og tilskynde til de 
offentlige myndigheders, virksomhedernes 
og andre relevante interessenters 
engagement i at tiltrække flere rejsende og 
gods til jernbaner med henblik på at 
bekæmpe klimaændringer gennem en vifte 
af forskellige kanaler og værktøjer, 
herunder arrangementer i medlemsstaterne

Or. en

Ændringsforslag 70
Catherine Griset

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) initiativer og arrangementer for at 
fremme debat og bevidstgørelse og 
muliggøre borgernes, virksomhedernes og 
de offentlige myndigheders engagement i 
at tiltrække flere rejsende og gods til 
jernbaner med henblik på at bekæmpe 
klimaændringer med en vifte af forskellige 
kanaler og værktøjer, herunder 
arrangementer i medlemsstaterne

a) initiativer og arrangementer for at 
fremme debat og bevidstgørelse og 
muliggøre borgernes, virksomhedernes og 
de offentlige myndigheders engagement i 
at tiltrække flere rejsende og gods til 
jernbaner med henblik på at bekæmpe 
klimaændringer, fremme mobilitet der 
involverer kortere rejser

Or. fr

Ændringsforslag 71
Milan Zver, Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Tomasz 
Frankowski, Željana Zovko
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Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) fremme af sportsbegivenheder på 
lokaliteter, der kan nås med toget

Or. en

Ændringsforslag 72
Milan Zver, Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Tomasz 
Frankowski, Željana Zovko

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) fremme og tilskyndelse af 
togtjenester, der giver mulighed for at 
tage cykler med om bord for at besøge 
turistattraktioner på særlige destinationer

Or. en

Ændringsforslag 73
Laurence Farreng

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) information, udstillinger, 
inspiration, uddannelse og 
opmærksomhedsskabende kampagner for 
at opmuntre til at ændre passagerernes, 
forbrugernes og virksomhedernes adfærd 
og for at tilskynde den brede offentlighed 
til at bidrage aktivt til at opfylde målene 
om en mere bæredygtig transport

b) information, uddannelse og 
opmærksomhedsskabende kampagner samt 
udstillinger og festivaller for at opmuntre 
folk og tilskynde til at ændre 
passagerernes, forbrugernes og 
virksomhedernes adfærd og for at tilskynde 
den brede offentlighed til at bidrage aktivt 
til at opfylde målene om en mere 
bæredygtig og tilgængelig transport, idet 
folk tilskyndes aktivt til at gå på opdagelse 
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i Europa, men også til at opleve Europas 
jernbanearv, som er en del af Europas 
industrielle historie

Or. fr

Ændringsforslag 74
Isabel Benjumea Benjumea

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) information, udstillinger, 
inspiration, uddannelse og 
opmærksomhedsskabende kampagner for 
at opmuntre til at ændre passagerernes, 
forbrugernes og virksomhedernes adfærd 
og for at tilskynde den brede offentlighed 
til at bidrage aktivt til at opfylde målene 
om en mere bæredygtig transport

b) oplysningskampagner om 
jernbanetransportens nuværende 
situation og dens historie samt dens 
bidrag til Europas industrielle arv; 
udstillinger, inspiration, uddannelse og 
opmærksomhedsskabende kampagner for 
at opmuntre til at ændre passagerernes, 
forbrugernes og virksomhedernes adfærd 
og for at tilskynde den brede offentlighed 
til at bidrage aktivt til at opfylde målene 
om en mere bæredygtig transport

Or. es

Ændringsforslag 75
Elżbieta Kruk

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) information, udstillinger, 
inspiration, uddannelse og 
opmærksomhedsskabende kampagner for 
at opmuntre til at ændre passagerernes, 
forbrugernes og virksomhedernes adfærd 
og for at tilskynde den brede offentlighed 
til at bidrage aktivt til at opfylde målene 
om en mere bæredygtig transport

b) information, udstillinger, 
inspiration, erhvervsorienteret og social 
uddannelse og opmærksomhedsskabende 
kampagner for at opmuntre til at ændre 
passagerernes, forbrugernes og 
virksomhedernes adfærd og for at tilskynde 
den brede offentlighed til at bidrage aktivt 
til at opfylde målene om en mere 
bæredygtig, innovativ og sikker transport
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Or. pl

Ændringsforslag 76
Łukasz Kohut, Heléne Fritzon, Manuel Pizarro, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) information, udstillinger, 
inspiration, uddannelse og 
opmærksomhedsskabende kampagner for 
at opmuntre til at ændre passagerernes, 
forbrugernes og virksomhedernes adfærd 
og for at tilskynde den brede offentlighed 
til at bidrage aktivt til at opfylde målene 
om en mere bæredygtig transport

b) information, uddannelse og 
opmærksomhedsskabende kampagner for 
at inspirere og opmuntre til at ændre 
passagerernes, forbrugernes og 
virksomhedernes adfærd og for at tilskynde 
den brede offentlighed til at bidrage aktivt 
til at opfylde målene om en mere 
bæredygtig transport

Or. en

Ændringsforslag 77
Milan Zver, Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Tomasz 
Frankowski, Željana Zovko

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) udveksling af synspunkter om 
nationale erfaringer med tilpasning af 
skolernes læseplaner for at lære om de 
historiske og tekniske aspekter ved 
jernbanerne, jernbanernes betydning for 
et renere miljø og tværfaglig tilgang til 
jernbaner 

Or. en

Ændringsforslag 78
Milan Zver, Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Tomasz 
Frankowski, Željana Zovko



PE653.797v01-00 30/41 AM\1207527DA.docx

DA

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) udveksling af erfaringer på 
nationalt plan for at fremme 
skoleudflugter med tog af en dags eller 
længere varighed

Or. en

Ændringsforslag 79
Laurence Farreng

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) udveksling af erfaringer og god 
praksis mellem nationale, regionale og 
lokale myndigheder, civilsamfundet, 
erhvervslivet og skolerne om at fremme 
anvendelsen af jernbanetransport og om, 
hvordan adfærdsændringer kan 
gennemføres på alle niveauer

c) udveksling af erfaringer og god 
praksis mellem nationale, regionale og 
lokale myndigheder, civilsamfundet, 
erhvervslivet og skolerne om at fremme 
anvendelsen af jernbanetransport og om, 
hvordan adfærdsændringer kan 
gennemføres på alle niveauer, samt 
udveksling af praktiske og menneskelige 
erfaringer, hvad angår optimal 
tilgængelighed for handicappede og ældre

Or. fr

Ændringsforslag 80
Łukasz Kohut, Heléne Fritzon, Manuel Pizarro, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) udveksling af erfaringer og god 
praksis mellem nationale, regionale og 
lokale myndigheder, civilsamfundet, 

c) udveksling af erfaringer og god 
praksis mellem nationale, regionale og 
lokale myndigheder og andre relevante 
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erhvervslivet og skolerne om at fremme 
anvendelsen af jernbanetransport og om, 
hvordan adfærdsændringer kan 
gennemføres på alle niveauer

interessenter, herunder virksomheder og 
uddannelsesfaciliteter, om at fremme 
anvendelsen af jernbanetransport og om, 
hvordan adfærdsændringer kan 
gennemføres på alle niveauer

Or. en

Ændringsforslag 81
Niyazi Kizilyürek, Martina Michels, Alexis Georgoulis

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) udveksling af erfaringer og god 
praksis mellem nationale, regionale og 
lokale myndigheder, civilsamfundet, 
erhvervslivet og skolerne om at fremme 
anvendelsen af jernbanetransport og om, 
hvordan adfærdsændringer kan 
gennemføres på alle niveauer

c) udveksling af erfaringer og god 
praksis mellem nationale, regionale og 
lokale myndigheder, civilsamfundet, 
erhvervslivet, universiteterne og skolerne 
om at fremme anvendelsen af 
jernbanetransport og om, hvordan 
adfærdsændringer kan gennemføres på alle 
niveauer

Or. en

Ændringsforslag 82
Salima Yenbou

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) udveksling af erfaringer og god 
praksis mellem nationale, regionale og 
lokale myndigheder, civilsamfundet, 
erhvervslivet og skolerne om at fremme 
anvendelsen af jernbanetransport og om, 
hvordan adfærdsændringer kan 
gennemføres på alle niveauer

c) udveksling af erfaringer og god 
praksis mellem nationale, regionale og 
lokale myndigheder, civilsamfundet, 
turistoperatører, erhvervslivet og skolerne 
om at fremme anvendelsen af 
jernbanetransport og om, hvordan 
adfærdsændringer kan gennemføres på alle 
niveauer

Or. fr
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Ændringsforslag 83
Laurence Farreng

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) en særlig opmærksomhed og 
finansiel støtte skal rettes mod projekter 
under Erasmus+ og Det Europæiske 
Solidaritetskorps i forbindelse med 
jernbanemobilitet og bevidstgørelse herom 
samt til alle kulturprojekter, der 
finansieres af Et Kreativt Europa, hvor 
tog er steder og transportmåder for 
arrangementer, eller hvor 
jernbanemobilitet er genstand for 
projektet

Or. fr

Ændringsforslag 84
Salima Yenbou

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) udvikling af forbindelse med EU-
programmer, der tilskynder til mobilitet, 
såsom Erasmus+, Et Kreativt Europa og 
Det Europæiske Solidaritetskorps, for at 
tilskynde til brugen af jernbanetransport i 
så stort omfang som muligt

Or. fr

Ændringsforslag 85
Niyazi Kizilyürek, Alexis Georgoulis

Forslag til afgørelse
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Artikel 3 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) fremme og bidrag til bevidstgørelse 
om jernbanen som en foretrukken, 
miljøvenlig intermodal rejsemulighed, 
som let giver mulighed for forbindelse 
med bæredygtige transportmåder såsom 
cykling

Or. en

Ændringsforslag 86
Elżbieta Kruk

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) storstilet fremme af principperne 
for sikkerhedskultur blandt brugere af og 
ansatte inden for jernbanetransport

Or. pl

Ændringsforslag 87
Łukasz Kohut, Heléne Fritzon, Manuel Pizarro, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) gennemførelse af undersøgelser og 
innovationsaktiviteter og formidling af 
resultaterne af dem på europæisk eller 
nationalt plan og

d) gennemførelse af undersøgelser og 
innovationsaktiviteter og formidling af 
resultaterne af dem på europæisk, nationalt 
og regionalt plan samt

Or. en

Ændringsforslag 88
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Laurence Farreng

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) gennemførelse af undersøgelser og 
innovationsaktiviteter og formidling af 
resultaterne af dem på europæisk eller 
nationalt plan og

d) gennemførelse af undersøgelser og 
innovationsaktiviteter og formidling af 
resultaterne af dem på europæisk, nationalt 
og regionalt plan

Or. fr

Ændringsforslag 89
Laurence Farreng

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) fremme af projekter og netværk i 
forbindelse med det europæiske år, 
herunder via medierne, sociale netværk og 
andre onlinefællesskaber.

e) fremme af projekter og netværk i 
forbindelse med det europæiske år, især 
Europalia-festivallen, herunder via 
medierne, de sociale netværker og andre 
onlinefællesskaber, for at nå ud til så stort 
et publikum som muligt

Or. fr

Ændringsforslag 90
Laurence Farreng

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) Kommissionens oprettelse af 
partnerskaber med europæiske 
jernbaneselskaber, så deltagere i 
programmerne Erasmus+, Det 
Europæiske Solidaritetskorps og Et 
Kreativt Europa kan købe togbilletter til 
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gunstige priser, idet der navnlig bygges på 
erfaringerne fra projektet DiscoverEU og 
lægges vægt på det betydelige antal 
passagerer, som deltagerne i disse 
programmer ville udgøre for 
jernbaneselskaberne

Or. fr

Ændringsforslag 91
Milan Zver, Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Tomasz 
Frankowski, Željana Zovko

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) udveksling af god praksis 
vedrørende nationale initiativer for 
subsidierede rejsepakker med 
endagsophold på kulturelle steder, steder 
af naturinteresse og andre turistmål

Or. en

Ændringsforslag 92
Salima Yenbou

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. EU-institutioner og -organer såvel 
som medlemsstaterne kan på henholdsvis 
EU-plan og nationalt plan henvise til det 
europæiske år og benytte dettes visuelle 
identitet i forbindelse med fremme af de 
aktiviteter, der er omhandlet i stk. 1.

2. EU-institutioner og -organer såvel 
som medlemsstaterne kan på henholdsvis 
EU-plan og nationalt plan henvise til det 
europæiske år og benytte dettes visuelle 
identitet til at fremme af de aktiviteter, der 
er omhandlet i stk. 1. Kommissionen skal 
mere specifikt fremme EU's eksisterende 
nattogsnetværk og tilskynde til brugen af 
EU's visuelle identitet i forbindelse med 
nattogstransportinitiativer på tværs af 
grænserne.
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Or. fr

Ændringsforslag 93
Laurence Farreng

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. EU-institutioner og -organer såvel 
som medlemsstaterne kan på henholdsvis 
EU-plan og nationalt plan henvise til det 
europæiske år og benytte dettes visuelle 
identitet i forbindelse med fremme af de 
aktiviteter, der er omhandlet i stk. 1.

2. EU-institutioner og -organer såvel 
som medlemsstaterne skal på henholdsvis 
EU-plan og nationalt plan henvise til det 
europæiske år og benytte dettes visuelle 
identitet i forbindelse med fremme af de 
aktiviteter, der er omhandlet i stk. 1, og 
Kommissionen skal sikre, at der i alle 
faser af arbejdet med at fremme disse 
aktiviteter på passende vis henvises til 
EU-støtten til de projekter og initiativer, 
der finansieres som led i Det Europæiske 
År.

Or. fr

Ændringsforslag 94
Salima Yenbou

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilrettelæggelsen på nationalt plan af 
deltagelse i det europæiske år er 
medlemsstaternes ansvar. Med henblik 
herpå udnævner medlemsstaterne 
nationale koordinatorer. De nationale 
koordinatorer sikrer koordineringen af 
relevante aktiviteter på nationalt plan.

Tilrettelæggelsen på nationalt plan af 
deltagelse i det europæiske år er 
medlemsstaternes ansvar. Med henblik 
herpå udnævner medlemsstaterne 
koordinatorer og forsyner dem med de 
finansielle og menneskelige ressourcer, 
der er nødvendige for, at de kan udføre 
deres opgaver. De nationale koordinatorer 
sikrer koordineringen af relevante 
aktiviteter på nationalt plan og sikrer 
koordineringen på europæisk plan. De 
nationale koordinatorer udvælges på 
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grundlag af deres dokumenterede 
engagement i udviklingen af 
jernbanesektoren i Europa.

Or. fr

Ændringsforslag 95
Catherine Griset

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilrettelæggelsen på nationalt plan af 
deltagelse i det europæiske år er 
medlemsstaternes ansvar. Med henblik 
herpå udnævner medlemsstaterne nationale 
koordinatorer. De nationale koordinatorer 
sikrer koordineringen af relevante 
aktiviteter på nationalt plan.

I overensstemmelse med 
nærhedsprincippet er tilrettelæggelsen af 
deltagelsen på nationalt plan af deltagelse i 
det europæiske år medlemsstaternes 
ansvar. Med henblik herpå udnævner 
medlemsstaterne nationale koordinatorer. 
De nationale koordinatorer sikrer 
koordineringen af relevante aktiviteter på 
nationalt plan.

Or. fr

Ændringsforslag 96
Victor Negrescu

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen indkalder 
regelmæssigt de nationale koordinatorer til 
møder for at koordinere afviklingen af det 
europæiske år. Disse møder giver også 
mulighed for at udveksle oplysninger om 
gennemførelsen af det europæiske år på 
nationalt plan og EU-plan; repræsentanter 
for Europa-Parlamentet kan deltage i disse 
møder som observatører.

1. Kommissionen indkalder 
regelmæssigt de nationale koordinatorer til 
møder for at koordinere afviklingen af det 
europæiske år. Disse møder giver også 
mulighed for at udveksle oplysninger og 
bedste praksis om gennemførelsen af det 
europæiske år på nationalt plan og EU-
plan; repræsentanter for Europa-
Parlamentet kan deltage i disse møder som 
observatører.
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Or. en

Ændringsforslag 97
Laurence Farreng

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen indkalder 
regelmæssigt de nationale koordinatorer til 
møder for at koordinere afviklingen af det 
europæiske år. Disse møder giver også 
mulighed for at udveksle oplysninger om 
gennemførelsen af det europæiske år på 
nationalt plan og EU-plan; repræsentanter 
for Europa-Parlamentet kan deltage i disse 
møder som observatører.

1. Kommissionen indkalder 
regelmæssigt de nationale koordinatorer til 
møder for at koordinere afviklingen af det 
europæiske år. Disse møder giver også 
mulighed for at udveksle oplysninger om 
gennemførelsen af det europæiske år på 
nationalt plan og EU-plan; repræsentanter 
for Europa-Parlamentet indbydes til at 
deltage i disse møder som observatører.

Or. fr

Ændringsforslag 98
Laurence Farreng

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Koordineringen på EU-plan af det 
europæiske år skal have en tværgående 
tilgang for at skabe synergier mellem de 
forskellige EU-programmer og -initiativer, 
som finansierer projekter inden for 
jernbanetransport, eller som har tilknytning 
til jernbaner.

2. Koordineringen på EU-plan af det 
europæiske år skal have en tværgående 
tilgang for at skabe bæredygtige synergier 
mellem de forskellige EU-programmer og -
initiativer, som finansierer projekter inden 
for jernbanetransport, eller som har 
tilknytning til jernbaner.

Or. fr

Ændringsforslag 99
Catherine Griset
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Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen indkalder regelmæssigt 
interessenter og repræsentanter for 
organisationer og organer, der er aktive på 
jernbanetransportområdet, herunder 
eksisterende tværnationale kulturelle 
netværk og relevante NGO'er, samt 
ungdomsorganisationer og -fællesskaber, 
til møder for at bistå Kommissionen i 
gennemførelsen af det europæiske år på 
EU-plan.

Kommissionen indkalder regelmæssigt 
interessenter og repræsentanter for 
organisationer og organer, der er aktive på 
jernbanetransportområdet, herunder 
eksisterende tværnationale kulturelle 
netværk og relevante NGO'er, samt 
ungdomsorganisationer, til møder for at 
bistå Kommissionen i gennemførelsen af 
det europæiske år på EU-plan.

Or. fr

Ændringsforslag 100
Salima Yenbou

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan, hvis der er 
budgetmidler til rådighed, tilrettelægge 
indkaldelser af forslag og projekter, der 
kan modtage støtte til deres fremragende 
bidrag til opfyldelsen af årets mål.

Kommissionen skal råde over 
tilstrækkelige budgetmidler til at 
tilrettelægge indkaldelser af forslag og 
projekter, der kan modtage støtte til deres 
fremragende bidrag til opfyldelsen af årets 
mål og koordinere medlemsstaternes 
initiativer. Det budget, der afsættes for 
hele året til forberedelser, kommunikation 
og overvågning af resultaterne, skal være 
baseret på eksemplet fra Det Europæiske 
År for Kulturarv 2018, dvs. X mio. euro.

Or. fr

Ændringsforslag 101
Niyazi Kizilyürek, Martina Michels, Alexis Georgoulis

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan, hvis der er 
budgetmidler til rådighed, tilrettelægge 
indkaldelser af forslag og projekter, der 
kan modtage støtte til deres fremragende 
bidrag til opfyldelsen af årets mål.

Kommissionen kan tilrettelægge 
indkaldelser af forslag og projekter, der 
kan modtage støtte til deres fremragende 
bidrag til opfyldelsen af årets mål.

Or. en

Ændringsforslag 102
Salima Yenbou

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen samarbejder i forbindelse 
med det europæiske år om fornødent med 
kompetente internationale organisationer 
og sikrer i den forbindelse synligheden af 
Unionens deltagelse.

Kommissionen samarbejder i forbindelse 
med det europæiske år om fornødent med 
de relevante internationale organisationer 
og de kompetente myndigheder i 
tilgrænsende lande og sikrer i den 
forbindelse synligheden af Unionens 
deltagelse.

Or. fr

Ændringsforslag 103
Milan Zver, Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Tomasz 
Frankowski, Željana Zovko

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det europæiske år vil fremme brugen af 
jernbaner for Erasmus+deltagere fra 
tredkeæamde for at nå destinationer som 
en del af Erasmus+-mobilitetsaktioner og 
forskellige Erasmus+-projekter, der 
kræver international rejseaktivitet
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Or. en

Ændringsforslag 104
Salima Yenbou

Forslag til afgørelse
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen forelægger senest den 31. 
december 2022 Europa-Parlamentet, Rådet, 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget en rapport om 
gennemførelsen, resultaterne og den 
samlede evaluering af de initiativer, der er 
omhandlet i denne afgørelse.

Kommissionen forelægger senest den 
31. december 2022 Europa-Parlamentet, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg og Regionsudvalget en 
rapport om gennemførelsen, resultaterne og 
den samlede evaluering af de initiativer, 
der er omhandlet i denne afgørelse. Efter, 
at rapporten er blevet evalueret, tager 
Kommissionen de nødvendige 
lovgivningsinitiativer.

Or. fr


