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KORT BEGRUNDELSE

Jernbanen har været af stor betydning for Europa i godt 150 år, hvilket har gjort det muligt at 
skabe en mobilitet uden sidestykke og give folk nye muligheder, øge handelen, hjælpe 
virksomhederne med at vokse og bidrage til den økonomiske udvikling i de enkelte lande. I 
dag er jernbanetransport så vigtig som nogensinde, idet den er en af de sikreste og mest 
effektive transportformer. For at understrege betydningen heraf, herunder dens potentiale til at 
opfylde EU's klimamål, foreslår Kommissionen, at 2021 udpeges til "det europæiske år for 
jernbanetransport" og til at organisere den række af kommunikations- og 
medborgerskabsaktiviteter, der er forbundet med initiativet "det europæiske år". 

Ordføreren deler Kommissionens opfattelse af betydningen af jernbanetransport og dens 
miljøvenlighed. Ikke desto mindre er der yderligere aspekter ved denne transportform, som 
fortjener opmærksomhed. 

Samtidig med at der er behov for en indsats for at øge antallet af passagerer, er det lige så 
vigtigt at få etableret det basale netværk og de basale tjenester. Ikke alle kontinentale 
medlemsstater har i øjeblikket jernbaneforbindelser til resten af Europa eller den nødvendige 
infrastruktur. For at kunne anvende et tog er det først og fremmest en forudsætning, at der er 
mulighed herfor. Uden at være integreret i det europæiske jernbanenet er næsten alle sektorer 
i de relevante medlemsstater klart ugunstigt stillet. Uddannelses-, rejse- og kultursektorerne er 
blandt de vigtigste berørte sektorer. Hvad uddannelse angår har dette også påvirket 
udbredelsen af populære EU-programmer og -initiativer som f.eks. Erasmus+ og DiscoverEU. 
Studerende fra EU's perifere regioner og fra ugunstigt stillede regioner overses ofte.

Situationen er den samme hvad kultur og turisme angår. Fire ud af ti europæere vælger deres 
rejsemål ud fra stedernes kulturelle tilbud. Byer og regioner med bedre transportinfrastruktur, 
herunder gode jernbaneforbindelser, drager fordel heraf. Med de kontinuerlige 
hygiejneforanstaltninger, der er indført som følge af covid-19, vil togtransporten blive mere 
populær, ikke blot som en af de mest bæredygtige og sikre muligheder, men ofte som det 
eneste holdbare og økonomisk overkommelige transportalternativ til flyrejser, som forventes 
at blive meget dyrere. I den nærmeste fremtid vil mange potentielle rejsende fra regionerne i 
EU's yderste periferi i stigende grad gå glip af kulturelle rejser over lange afstande på grund af 
uoverkommelige flyrejseomkostninger og den manglende tilgængelighed af jernbaner i 
området. "Det europæiske år for jernbanetransport" skal henlede opmærksomheden på 
ovennævnte problemer og fremme behovet for en øget geografisk udbredelse af jernbanen.

"Det europæiske år for jernbanetransport" bør ikke kun fokusere på rejser og transport af gods 
og personer med jernbane, men også på den rolle, som tog, jernbanestationer og 
jernbaneinfrastruktur spiller i historisk og nutidig henseende. Jernbanetransporten har 
tidligere været medvirkende til at forme regionale traditioner og identiteter samt til at fremme 
den økonomiske og sociale udvikling. I dag er de en del af Europas kulturarv, som skal 
udforskes, men som også skal fremmes og beskyttes. Togstationer er også vigtige 
katalysatorer, når det drejer sig om at fremme kvalitetsarkitektur og intelligent 
byplanlægning, og de fungerer som steder for kulturel interaktion og kunstneriske udtryk. 
Samtidig kan togrejser, uanset bestemmelsesstedet, være en oplevelse i sig selv, og de er ofte 
et sted, der fremmer sociale og kulturelle interaktioner. 
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Baseret på erfaringer fra tidligere europæiske år understreger ordføreren behovet for et aktivt 
samarbejde med en bred vifte af interessenter, navnlig med det organiserede civilsamfund, for 
ikke blot at gøre "det europæiske år for jernbanetransport" til en succes, men også for at sikre 
en varig politisk arv. Ud over de interessenter, der er nævnt i Kommissionens forslag, har 
kulturelle foreninger, ungdomsorganisationer og forskellige uddannelsesinstitutioner en 
værdifuld rolle at spille med hensyn til at fremme betydningen og anvendelsen af 
jernbanetransport. Ordføreren er ligeledes af den opfattelse, at synergier mellem de forskellige 
EU-programmer og -initiativer skal gå ud over den rene jernbanedimension og omfatte 
programmer, der fremmer aktivt medborgerskab, f.eks. inden for uddannelse, kultur og 
ungdom. På samme måde udgør "det europæiske år for jernbanetransport" en mulighed for at 
etablere varige partnerskaber med jernbaneselskaber, der kan bidrage til at sikre, at EU's egne 
mobilitetsprogrammer, navnlig Erasmus+, bliver mere miljøvenlige. 

Ordføreren tror på vigtigheden af jernbanetransport og jernbanens sociale, kulturelle, 
miljømæssige og økonomiske værdi samt dets potentiale i forhold til at fremme og 
fremskynde den territoriale samhørighed i hele Unionen. Jernbanetransporten vil spille en 
væsentlig rolle med hensyn til at opfylde klimamålene i overensstemmelse med den 
europæiske grønne pagt og med hensyn til at fremme bæredygtig vækst i fremtiden. 

Endelig anerkender ordføreren den omskiftelige situation i Europa som følge af covid-19-
udbruddet og den usikkerhed, som det medfører, navnlig for rejser, men også for 
arrangementer, møder og debatter, som udgør en vigtig del af initiativet om det europæiske år. 
Det er endnu uvist, om det bliver nødvendigt at udskyde startdatoen for "det europæiske år for 
jernbanetransport".

ÆNDRINGSFORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Transport- og Turismeudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

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 % 

(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. Emissionerne fra 
transportsektoren fortsætter med at stige 
og tegner sig for en fjerdedel af Unionens 
drivhusgasemissioner, hvoraf en betydelig 
andel skyldes bytransport. For at opnå 
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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.

klimaneutralitet skal transportemissionerne 
reduceres med 90 % frem mod 2050. Hvis 
målsætningen om bæredygtig transport 
skal nås, kræver det, at brugerne sættes i 
første række og sikres lettere adgang til 
billigere, sundere og renere alternativer til 
deres nuværende mobilitetsvaner i og 
mellem byer. 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 2

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 i forhold til at opfylde 
Unionens klimaneutralitetsmål 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
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Ændringsforslag 3

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) Mange medlemsstater har stadig 
ikke nogen reelle forbindelser til det 
europæiske jernbanenet eller den 
nødvendige infrastruktur til at anvende 
disse. Ved at forbinde Unionens vigtigste 
transportruter med dens mange regioner og 
områder i den yderste periferi yder 
jernbanesektoren et bidrag hen imod 
social, økonomisk og territorial 
samhørighed og støtter bestræbelserne på 
at gøre Unionens mobilitetsprogrammer, 
navnlig Erasmus+, mere inklusive og 
tilgængelige ved at udvide den geografiske 
og socioøkonomiske dækning.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til afgørelse
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Tog, jernbanestationer og 
jernbaneinfrastruktur spiller en 
samfundsmæssig rolle, som går langt ud 
over deres primære tekniske formål, da de 
historisk set har medvirket til at forme 
regionale traditioner og identiteter og 
fremme økonomisk og social udvikling. I 
dag er togstationer også vigtige 
katalysatorer, når det drejer sig om at 
fremme kvalitetsarkitektur, bæredygtig 
udvikling og intelligent byplanlægning, og 
de fungerer som steder for kulturel 
interaktion og kunstneriske udtryk. 
Derudover kan togrejser, uanset 
bestemmelsesstedet, være en oplevelse i 
sig selv og fremme sociale og kulturelle 
interaktioner. 
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Or. en

Ændringsforslag 5

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 med 
hensyn til at integrere alle kontinentale 
medlemsstater i det europæiske 
jernbanenet, øge adgangen for personer 
med handicap og med hensyn til 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 i hele Unionen. 
Jernbanesektoren må derfor styrkes 
yderligere for at blive mere attraktiv og 
tilgængelig for rejsende og virksomheder.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til afgørelse
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Unionen bør sikre, at dets egne 
mobilitetsprogrammer, navnlig inden for 
uddannelse, forskning, kultur og ungdom, 
er baseret på og aktivt fremmer 
bæredygtige transportformer, der er 
tilgængelige for alle. Som eksemplificeret 
ved ordningen for kortvarig mobilitet, der 
giver unge mulighed for at udforske Den 
Europæiske Union, kan #DiscoverEU og 
partnerskaber mellem Kommissionen og 
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jernbaneselskaberne effektivt fremme 
bæredygtig mobilitet inden for Unionens 
programmer.

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til afgørelse
Betragtning 7 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7b) Som tidligere erfaringer med det 
europæiske år har vist, kan et effektivt 
engagement i initiativet opnås ved at 
udvikle synergier med andre relevante 
EU-programmer, navnlig med Erasmus+, 
Et Kreativt Europa og Det Europæiske 
Solidaritetskorps, da disse programmer 
fremmer læring, kommunikation og aktivt 
medborgerskab. På samme måde har 
tidligere erfaringer gjort det klart, at aktiv 
inddragelse af en bred vifte af 
interessenter, navnlig det organiserede 
civilsamfund, kan bidrage til at sikre en 
varig politik.

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til afgørelse
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) For at fremme jernbanetransport i 
tråd med de mål, der er fastsat i 
Kommissionens meddelelse om en 
europæisk grøn pagt, bl.a. med hensyn til 
bæredygtig og intelligent mobilitet bør 
2021 udpeges som europæisk år for 
jernbanetransport". 2021 vil blive et 
væsentligt år for Unionens jernbanepolitik, 
idet det bliver det første fulde år, hvor de 
regler, der er vedtaget i den fjerde 
jernbanepakke, dvs. om åbning af markedet 
for indenlandsk passagerbefordring og 

(8) For at fremme jernbanetransport i 
tråd med de mål, der er fastsat i 
Kommissionens meddelelse om en 
europæisk grøn pagt, bl.a. med hensyn til 
bæredygtig og intelligent mobilitet bør 
2021 udpeges som europæisk år for 
jernbanetransport". 2021 vil blive et 
væsentligt år for Unionens jernbanepolitik, 
idet det bliver det første fulde år, hvor de 
regler, der er vedtaget i den fjerde 
jernbanepakke, dvs. om åbning af markedet 
for indenlandsk passagerbefordring og 
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nedbringelse af omkostninger og 
administrative byrder for 
jernbanevirksomheder, der opererer i hele 
Unionen, vil blive gennemført i Unionen 
som helhed. Der er en voksende interesse i 
befolkningen for jernbanetransport, 
herunder med nattog, i en række 
medlemsstater, hvilket også fremgår af 
populariteten af #DiscoverEU. Desuden 
vil den internationale kunstfestival 
"Europalia" i 2021 fokusere på 
jernbanernes indflydelse på kunsten og 
fremhæve jernbanernes rolle som en stærk 
drivkraft for social, økonomisk og 
industriel forandring —

nedbringelse af omkostninger og 
administrative byrder for 
jernbanevirksomheder, der opererer i hele 
Unionen, vil blive gennemført i Unionen 
som helhed. Som det fremgår af 
populariteten af #DiscoverEU, er der en 
voksende interesse i befolkningen for 
jernbanetransport, herunder i rejser med 
nattog i de medlemsstater, hvor sådanne 
tjenester tilbydes. Desuden vil 2021-temaet 
for den internationale kunstfestival 
"Europalia", som efter planen skal 
begynde i oktober 2021, være tog, og 
festivalen vil ikke blot fremhæve 
betydningen af den historiske arv, men 
også jernbanernes indflydelse på kunsten 
og deres rolle som en stærk drivkraft for 
social, økonomisk og industriel forandring 
—

Or. en

Ændringsforslag 9

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, regionale og lokale 
myndigheders samt andre organisationers 
og relevante aktørers indsats for at 
fremme den historiske og den nutidige 
betydning af jernbanetransporten for 
Europa. Nærmere bestemt skal det 
europæiske år:

Or. en

Ændringsforslag 10

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fremme jernbanetransport som en a) fremme værdien af 
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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

jernbanetransport som en vigtig, 
bæredygtig, innovativ, sikker og bekvem 
transportform, navnlig ved at fremhæve 
jernbanens rolle som et værktøj til at skabe 
territorial samhørighed og som en 
potentiel faktor, som på afgørende vis kan 
bidrage til at nå Unionens mål om 
klimaneutralitet senest i 2050, samt ved at 
række ud til og engagere sig med den 
brede offentlighed, især unge mennesker

Or. en

Ændringsforslag 11

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 vigtigheden af 
jernbanetransportens ægte europæiske, 
tværnationale dimension og betydningen 
af at have tilstrækkelige 
jernbaneforbindelser mellem alle 
kontinentale medlemsstater for at øge 
mobilitetsmulighederne for alle borgere, 
herunder studerende, fremme 
samhørighed og bidrage til udviklingen af 
Unionens indre marked

Or. en

Ændringsforslag 12

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 

c) øge jernbanetransportens bidrag til 
Unionens økonomi, industri og samfund 
ved at demonstrere og styrke forbindelsen 
til regionaludvikling og industriel 
konkurrenceevne, ved at fremme 
bæredygtig turisme, herunder 
kulturturisme, innovation, beskæftigelse, 
uddannelse, ungdom og kultur samt ved at 
forbedre tilgængeligheden, navnlig for 



PA\1204741DA.docx 11/16 PE650.707v01-00

DA

handicap personer med handicap

Or. en

Ændringsforslag 13

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) øge bevidstheden om betydningen 
af et integreret jernbanenet i Unionen for 
at forbedre mobiliteten og mulighederne 
for studerende og gøre EU-programmer 
og -initiativer som Erasmus+ mere 
tilgængelige, navnlig for personer fra 
EU's perifere regioner og ugunstigt 
stillede regioner

Or. en

Ændringsforslag 14

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) fremme jernbanetransport som en 
mere miljøvenlig rejsemulighed, der 
muliggør sociale og kulturelle 
interaktioner, og som giver folk mulighed 
for at udforske Unionen i al dens 
mangfoldighed og lære om Europas 
kulturarv

Or. en

Ændringsforslag 15

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cc) fremhæve, at tog, 
jernbanestationer og 
jernbaneinfrastruktur er en del af 
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Europas kulturarv, som skal fremmes og 
projiceres

Or. en

Ændringsforslag 16

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, herunder inden 
for det organiserede civilsamfund, som er 
forbundet med målene for det europæiske 
år:

Or. en

Ændringsforslag 17

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, der 
skal fremme debat og bevidstgørelse samt 
engagere borgerne, virksomhederne, 
civilsamfundet og de offentlige 
myndigheder med henblik på at tiltrække 
flere rejsende og gods til jernbaner som et 
middel til at bekæmpe klimaændringer, 
fremme bæredygtige rejser og bæredygtig 
turisme samt til at forbedre 
mobilitetsmulighederne for EU-borgerne 
gennem en vifte af forskellige kanaler og 
værktøjer, herunder arrangementer i 
medlemsstaterne

Or. en
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Ændringsforslag 18

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, uddannelse og 
opmærksomhedsskabende kampagner, 
herunder onlinekampagner, for at 
opmuntre til at ændre passagerernes, 
forbrugernes og virksomhedernes 
forståelse og adfærd og for at tilskynde den 
brede offentlighed til at bidrage aktivt til at 
opfylde målene om en mere tilgængelig og 
bæredygtig transport

Or. en

Ændringsforslag 19

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, 
virksomheder, skoler og andre 
uddannelsesinstitutioner, 
kulturforeninger og 
ungdomsorganisationer om at fremme 
vigtigheden og anvendelsen af 
jernbanetransport og om, hvordan der kan 
tilskyndes til adfærdsændringer på alle 
niveauer

Or. en

Ændringsforslag 20

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

ea) udvikling af partnerskaber med 
jernbaneselskaber for at støtte 
bæredygtige og tilgængelige 
transportløsninger for Unionens 
mobilitetsprogrammer som Erasmus+.

Or. en

Ændringsforslag 21

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.

Medlemsstaterne udpeger nationale 
koordinatorer med henblik på at sikre 
koordineringen af de relevante aktiviteter 
i forbindelse med det europæiske år på 
nationalt plan.

Or. en

Ændringsforslag 22

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 synergier mellem de 
forskellige EU-programmer og -initiativer, 
som finansierer projekter inden for 
jernbanetransport, har en tilknytning til 
jernbaner eller fremmer aktivt 
medborgerskab, såsom programmer inden 
for uddannelse, kultur og ungdom.

Or. en
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Ændringsforslag 23

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, 
ungdomsorganisationer og -fællesskaber 
samt kulturforeninger og aktører inden 
for uddannelse og erhvervsuddannelse til 
møder for at bistå Kommissionen i 
gennemførelsen af det europæiske år på 
EU-plan.

Or. en

Ændringsforslag 24

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 
kompetente internationale organisationer, 
herunder på kultur- og 
uddannelsesområdet, og sikrer i den 
forbindelse synligheden af Unionens 
deltagelse.

Or. en

Ændringsforslag 25

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 

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

Sociale Udvalg og Regionsudvalget en 
rapport om gennemførelsen, resultaterne og 
den samlede evaluering af de initiativer, 
der er omhandlet i denne afgørelse. 
Rapporten skal også indeholde eventuelle 
relevante politiske forslag til opfølgning 
på "det europæiske år for 
jernbanetransport".

Or. en


