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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O transporte ferroviário tem demonstrado a sua importância para a Europa desde há mais de 
150 anos, tendo permitido uma mobilidade sem paralelo e proporcionando novas oportunidades 
às pessoas, aumentando o comércio, ajudando as empresas a crescer e contribuindo para o 
desenvolvimento económico dos países. Hoje em dia, o transporte ferroviário é mais importante 
do que nunca, sendo um dos modos de transporte mais seguros, ecológicos e eficientes. Para 
sublinhar a sua importância, incluindo o seu potencial para alcançar os objetivos da União em 
matéria de clima, a Comissão propõe a designação de 2021 como Ano Europeu do Transporte 
Ferroviário e a organização do leque de atividades de comunicação e de participação cívica 
associadas às iniciativas de tipo «Ano Europeu». 

A relatora partilha a opinião da Comissão sobre a importância do transporte ferroviário e as 
suas vantagens ecológicas. No entanto, há aspetos adicionais sobre este modo de transporte que 
merecem atenção. 

Embora sejam necessários esforços para aumentar o número de passageiros, é igualmente 
importante criar a rede e os serviços básicos necessários. Atualmente, nem todos os Estados-
Membros continentais têm ligações ferroviárias com o resto da Europa ou a infraestrutura 
necessária para as desenvolver. A condição prévia para a utilização de um comboio é dispor da 
opção de o fazer. Sem integração na rede ferroviária europeia, quase todos os setores dos 
Estados-Membros em causa ficam em situação de clara desvantagem. A educação, o turismo e 
a cultura são alguns dos setores mais importantes afetados. No que diz respeito à educação, tal 
também tem impacto na aceitação de programas e iniciativas da UE, como o programa 
Erasmus+ e a iniciativa DiscoverEU. Os estudantes das regiões periféricas da UE e os 
estudantes de meios desfavorecidos acabam, muitas vezes, por não participar.

No que respeita à cultura e ao turismo, a situação é semelhante. Quatro em cada dez europeus 
escolhem o seu destino de viagem com base na respetiva oferta cultural. As cidades e as regiões 
com melhores infraestruturas de transportes, incluindo boas ligações ferroviárias, estão em 
vantagem. Com as medidas de higiene em vigor devido à COVID-19, os comboios ganharão 
popularidade, não só como uma das opções mais sustentáveis e mais seguras, mas, muitas vezes, 
como a única alternativa viável e a preços acessíveis ao transporte aéreo, que, por sua vez, se 
prevê que se torne muito mais caro. Num futuro próximo, cada vez mais potenciais viajantes 
das regiões ultraperiféricas da UE deixarão de participar em viagens culturais de longa 
distância, devido aos custos proibitivos das viagens aéreas e à indisponibilidade de caminhos 
de ferro nessas regiões. O Ano do Transporte Ferroviário deve alertar para os problemas acima 
referidos e promover a necessidade de uma maior cobertura geográfica dos caminhos de ferro.

O Ano do Transporte Ferroviário não deve centrar-se apenas nas viagens e na deslocação de 
mercadorias e pessoas por caminho de ferro mas, também, no papel histórico e presente dos 
comboios, das estações ferroviárias e das infraestruturas ferroviárias. No passado, foram 
determinantes na definição das tradições e identidades regionais e fomentaram o 
desenvolvimento económico e social. Hoje, fazem parte do património cultural da Europa, que 
deve ser explorado mas, também, promovido e protegido. As estações de caminho de ferro 
também são catalisadores importantes no âmbito da promoção da arquitetura de qualidade e do 
planeamento inteligente das cidades e servem de locais para interações culturais e expressões 
artísticas. Viajar de comboio, independentemente do destino, pode ser uma experiência por si 
só e os comboios são, frequentemente, um local que facilita as interações sociais e culturais. 
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Retirando ilações do anterior Ano Europeu, a relatora salienta a necessidade de uma 
participação ativa de um vasto leque de partes interessadas, em especial a sociedade civil 
organizada, a fim de garantir não só o êxito do Ano do Transporte Ferroviário como, também, 
assegurar um legado político duradouro. Para além das partes interessadas enumeradas na 
proposta da Comissão, as associações culturais, as organizações de juventude e os vários 
estabelecimentos de ensino e formação têm um papel importante a desempenhar na promoção 
da importância e da utilização do transporte ferroviário. Do mesmo modo, a relatora considera 
que as sinergias entre os vários programas e iniciativas da União devem transcender a mera 
dimensão ferroviária e incluir programas que promovam a participação cívica, como os 
programas nos domínios da educação, da cultura e da juventude. O Ano do Transporte 
Ferroviário proporciona também uma oportunidade para estabelecer parcerias duradouras com 
empresas ferroviárias que possam ajudar a garantir que os programas de mobilidade da União, 
em especial o Erasmus+, sejam mais ecológicos. 

A relatora acredita na importância do transporte ferroviário, no seu valor social, cultural, 
ambiental e económico e no seu potencial para promover e acelerar a coesão territorial em toda 
a União. Os caminhos de ferro desempenharão um papel importante na consecução dos 
objetivos em matéria de clima, em consonância com o Pacto Ecológico Europeu, e na promoção 
do crescimento sustentável no futuro. 

Por último, a relatora reconhece a evolução da situação na Europa devido ao surto de COVID-
19 e à incerteza que esta implica, nomeadamente em termos de deslocações, mas também no 
que se refere a eventos, reuniões e debates, que constituem uma parte fundamental da iniciativa 
«Ano Europeu». Resta ainda saber se será necessário adiar a data de início do Ano do 
Transporte Ferroviário.

ALTERAÇÕES

A Comissão da Cultura e da Educação insta a Comissão dos Transportes e do Turismo, 
competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes alterações:

Alteração 1

Proposta de decisão
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Em consonância com os objetivos 
estabelecidos na Comunicação da 
Comissão sobre o Pacto Ecológico 
Europeu, é necessário transformar a 
economia da União e repensar as políticas, 
em especial no domínio dos transportes e 
da mobilidade, o que implica acelerar a 
transição para uma mobilidade sustentável 
e inteligente. Os transportes são 
responsáveis por um quarto das emissões 

(4) Em consonância com os objetivos 
estabelecidos na Comunicação da 
Comissão sobre o Pacto Ecológico 
Europeu, é necessário transformar a 
economia da União e repensar as políticas, 
em especial no domínio dos transportes e 
da mobilidade, o que implica acelerar a 
transição para uma mobilidade sustentável 
e inteligente. As emissões dos transportes 
continuam a crescer, representando um 
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de gases com efeito de estufa na União, 
que continuam a aumentar. Para alcançar 
a neutralidade climática, será necessário 
reduzir em 90 % as emissões dos 
transportes até 2050. Alcançar a 
sustentabilidade dos transportes significa 
colocar os utilizadores em primeiro lugar e 
proporcionar-lhes alternativas mais 
baratas, acessíveis, saudáveis e limpas do 
que os seus atuais hábitos de mobilidade. 
O Pacto Ecológico Europeu implica 
acelerar a transição para uma mobilidade 
sustentável e inteligente, para fazer face a 
estes desafios. Em especial, prevê que uma 
parte substancial dos 75 % de transportes 
rodoviários internos de mercadorias 
realizados hoje passe a ser assegurada por 
caminho de ferro e vias navegáveis 
interiores.

quarto das emissões de gases com efeito de 
estufa da União, sendo os transportes 
urbanos responsáveis por uma parte 
significativa das emissões. Para alcançar a 
neutralidade climática, será necessário 
reduzir em 90 % as emissões dos 
transportes até 2050. Alcançar a 
sustentabilidade dos transportes exige que 
se coloquem os utilizadores em primeiro 
lugar e que se proporcionem alternativas 
mais baratas, acessíveis, saudáveis e limpas 
para os incitar a modificar os seus atuais 
hábitos no que respeita à mobilidade 
urbana e interurbana. O Pacto Ecológico 
Europeu implica acelerar a transição para 
uma mobilidade sustentável e inteligente, 
para fazer face a estes desafios. Em 
especial, prevê que uma parte substancial 
dos 75 % de transportes rodoviários 
internos de mercadorias realizados hoje 
passe a ser assegurada por caminho de 
ferro e vias navegáveis interiores.

Or. en

Alteração 2

Proposta de decisão
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O transporte ferroviário tem um 
importante papel a desempenhar como 
fator de mudança na realização do 
objetivo de neutralidade climática até 
2050. Constitui um dos modos de 
transporte mais respeitadores do ambiente 
e mais eficientes do ponto de vista 
energético. O transporte ferroviário 
encontra-se em larga medida eletrificado e 
emite muito menos emissões de CO2 do 
que o transporte rodoviário ou aéreo 
equivalente, sendo o único modo de 
transporte que tem reduzido, de forma 
consistente, as suas emissões de gases com 
efeito de estufa e emissões de CO2 desde 
1990. Além disso, o transporte ferroviário 
diminuiu o seu consumo de energia entre 

(5) O transporte ferroviário tem um 
importante papel a desempenhar para 
alcançar o objetivo de neutralidade 
climática da União até 2050. Constitui um 
dos modos de transporte mais respeitadores 
do ambiente e mais eficientes do ponto de 
vista energético. O transporte ferroviário 
encontra-se em larga medida eletrificado e 
emite muito menos emissões de CO2 do 
que o transporte rodoviário ou aéreo 
equivalente, sendo o único modo de 
transporte que tem reduzido, de forma 
consistente, as suas emissões de gases com 
efeito de estufa e emissões de CO2 desde 
1990. Além disso, o transporte ferroviário 
diminuiu o seu consumo de energia entre 
1990 e 201618 e utiliza cada vez mais 
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1990 e 201618 e utiliza cada vez mais 
fontes de energia renováveis.

fontes de energia renováveis.

__________________ __________________
18 «Statistical pocketbook 2019 — EU 
transport in figures» (Livro de bolso 
estatístico da UE de 2019 sobre os 
transportes), DG MOVE (fonte: Eurostat).

18 «Statistical pocketbook 2019 — EU 
transport in figures» (Livro de bolso 
estatístico da UE de 2019 sobre os 
transportes), DG MOVE (fonte: Eurostat).

Or. en

Alteração 3

Proposta de decisão
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Ao assegurar a interligação das 
principais rotas de transporte da União com 
as regiões e os territórios periféricos, o 
setor ferroviário contribui para a coesão 
social, económica e territorial.

(6) Muitos Estados-Membros 
continuam a não ter ligações eficazes à 
rede ferroviária europeia ou a 
infraestrutura necessária para as 
desenvolver. Ao assegurar a interligação 
das principais rotas de transporte da União 
com várias regiões e vários territórios 
periféricos, o setor ferroviário ajuda a 
contribuir para a coesão social, económica 
e territorial e apoia os esforços no sentido 
de tornar os programas de mobilidade da 
União, em especial o Erasmus+, mais 
inclusivos e acessíveis, através da 
expansão da sua cobertura geográfica e 
socioeconómica.

Or. en

Alteração 4

Proposta de decisão
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Os comboios, as estações e as 
infraestruturas ferroviárias têm um papel 
social que vai muito além da sua 
finalidade técnica principal, uma vez que 
têm sido historicamente determinantes 
para moldar tradições e identidades 
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regionais e promover o desenvolvimento 
económico e social. Hoje em dia, as 
estações e as infraestruturas ferroviárias 
são catalisadores importantes no âmbito 
da promoção da arquitetura de qualidade, 
do desenvolvimento sustentável e do 
planeamento inteligente das cidades, 
sendo também locais de interações 
culturais e expressões artísticas. Além 
disso, viajar de comboio, 
independentemente do destino, pode 
também ser uma experiência por si só e 
facilitar as interações sociais e culturais. 

Or. en

Alteração 5

Proposta de decisão
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Se a percentagem do transporte 
ferroviário de passageiros nos transportes 
terrestres da União aumentou apenas 
ligeiramente desde 2007, a percentagem do 
transporte de mercadorias baixou. 
Persistem muitos obstáculos à realização 
de um verdadeiro Espaço Ferroviário 
Europeu Único, nomeadamente no que diz 
respeito à necessidade de reduzir o ruído. 
Eliminar esses obstáculos, reduzindo os 
custos e acelerando a inovação, permitirá 
ao transporte ferroviário realizar todo o seu 
potencial. Por conseguinte, o transporte 
ferroviário necessita de um novo impulso 
para se tornar mais atrativo para os 
viajantes e as empresas.

(7) Se a percentagem do transporte 
ferroviário de passageiros nos transportes 
terrestres da União aumentou apenas 
ligeiramente desde 2007, a percentagem do 
transporte de mercadorias baixou. 
Persistem muitos obstáculos à realização 
de um verdadeiro espaço Ferroviário 
Europeu Único, nomeadamente através da 
integração de todos os Estados-Membros 
continentais na rede ferroviária europeia, 
do aumento do acesso das pessoas com 
deficiência e no que diz respeito à 
necessidade de minimizar o ruído. 
Eliminar esses obstáculos, reduzindo os 
custos e acelerando a inovação, permitirá 
ao transporte ferroviário realizar todo o seu 
potencial na União. Por conseguinte, o 
transporte ferroviário necessita de um novo 
impulso para se tornar mais atrativo e 
acessível para os viajantes e as empresas.

Or. en
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Alteração 6

Proposta de decisão
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) A União deve garantir que os seus 
próprios programas de mobilidade, 
nomeadamente nos domínios da 
educação, da investigação, da cultura e da 
juventude, se baseiem em modos de 
transporte sustentáveis, acessíveis a todos, 
devendo também promovê-los ativamente. 
Tal como exemplificado pelo regime de 
mobilidade de curta duração que permite 
aos jovens explorar a União Europeia – 
#DiscoverEU –, as parcerias entre a 
Comissão e as empresas ferroviárias 
podem promover eficazmente a 
mobilidade sustentável no quadro dos 
programas da União.

Or. en

Alteração 7

Proposta de decisão
Considerando 7-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-B) Como demonstrado por 
experiências anteriores com o «Ano 
Europeu», a participação efetiva na 
iniciativa pode ser conseguida através do 
desenvolvimento de sinergias com outros 
programas relevantes da União, 
nomeadamente o Erasmus+, a Europa 
Criativa e o Corpo Europeu de 
Solidariedade, uma vez que promovem a 
aprendizagem, a comunicação e a 
cidadania ativa. De igual modo, 
experiências passadas colocaram em 
evidência o facto de a participação ativa 
de um vasto leque de partes interessadas, 
em especial da sociedade civil organizada, 
poder contribuir para assegurar um 
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legado político duradouro.
Or. en

Alteração 8

Proposta de decisão
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Para promover o transporte 
ferroviário em conformidade com os 
objetivos estabelecidos na Comunicação da 
Comissão sobre o Pacto Ecológico 
Europeu, nomeadamente no que se refere à 
mobilidade sustentável e inteligente, o ano 
de 2021 deve ser designado «Ano Europeu 
do Transporte Ferroviário». O ano de 2021 
será um ano importante para a política 
ferroviária da União, o primeiro ano 
completo em que as regras acordadas no 
âmbito do Quarto Pacote Ferroviário serão 
aplicadas em toda a União, como a 
abertura do mercado dos serviços nacionais 
de transporte de passageiros e a redução 
dos custos e encargos administrativos 
suportados pelas empresas ferroviárias que 
operam na UE. Há um interesse público 
crescente pelos caminhos de ferro, 
incluindo pelos comboios noturnos, em 
vários Estados-Membros, como também 
ilustrado pela popularidade do 
#DiscoverEU. Além disso, o festival 
internacional de arte Europália dedicará a 
sua edição de 2021 à influência dos 
caminhos de ferro nas artes e salientará o 
importante papel dos caminhos de ferro 
como fator de mudanças sociais, 
económicas e industriais.

(8) Para promover o transporte 
ferroviário em conformidade com os 
objetivos estabelecidos na Comunicação da 
Comissão sobre o Pacto Ecológico 
Europeu, nomeadamente no que se refere à 
mobilidade sustentável e inteligente, o ano 
de 2021 deve ser designado «Ano Europeu 
do Transporte Ferroviário». O ano de 2021 
será um ano importante para a política 
ferroviária da União, o primeiro ano 
completo em que as regras acordadas no 
âmbito do Quarto Pacote Ferroviário serão 
aplicadas em toda a União, como a 
abertura do mercado dos serviços nacionais 
de transporte de passageiros e a redução 
dos custos e encargos administrativos 
suportados pelas empresas ferroviárias que 
operam na UE. Como também ilustrado 
pela popularidade da iniciativa #Discover 
EU, há um interesse público crescente nos 
caminhos de ferro, incluindo em comboios 
noturnos, nos Estados-Membros onde 
existem tais serviços. Além disso, o tema 
da edição de 2021 do festival internacional 
de arte Europália, cujo início está previsto 
para outubro de 2021, serão os comboios, 
realçando não só o património mas, 
também, o importante papel dos caminhos 
de ferro como fator de mudanças sociais, 
económicas e industriais.

Or. en

Alteração 9

Proposta de decisão
Artigo 2 – parágrafo 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

O objetivo do Ano Europeu do Transporte 
Ferroviário é incentivar e apoiar os 
esforços desenvolvidos pela União, os 
Estados-Membros, as autoridades regionais 
e locais e outras organizações no sentido de 
aumentar a percentagem de passageiros e 
mercadorias que são transportados por 
caminho de ferro. Em especial, o Ano 
Europeu:

O objetivo do Ano Europeu do Transporte 
Ferroviário é incentivar e apoiar os 
esforços desenvolvidos pela União, os 
Estados-Membros, as autoridades regionais 
e locais e outras organizações e partes 
interessadas pertinentes no sentido de 
promover a importância histórica, 
presente e futura dos caminhos de ferro 
para a Europa. Em especial, o Ano 
Europeu:

Or. en

Alteração 10

Proposta de decisão
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Promoverá o transporte ferroviário 
como modo de transporte sustentável, 
inovador e seguro, em particular 
destacando o importante papel deste modo 
de transporte como elemento determinante 
para a realização do objetivo da União de 
alcançar a neutralidade climática até 2050, 
e sensibilizando um público mais alargado, 
especialmente os jovens;

(a) Promoverá o transporte ferroviário 
como modo de transporte importante, 
sustentável, inovador, seguro e 
conveniente, em particular destacando o 
importante papel dos caminhos de ferro 
como instrumento de coesão social e 
potencial elemento determinante para a 
realização do objetivo da União de 
alcançar a neutralidade climática, até 2050, 
e sensibilizando um público mais alargado, 
especialmente os jovens, promovendo a 
sua participação ativa;

Or. en

Alteração 11

Proposta de decisão
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Valorizará a dimensão europeia e 
transfronteiriça do transporte ferroviário, 
aproximando os cidadãos e 
permitindo-lhes explorar a União em toda 

(b) Valorizará a necessidade de uma 
verdadeira dimensão europeia e 
transfronteiriça do transporte ferroviário e 
a importância de ligações ferroviárias 
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a sua diversidade, fomentando a coesão e 
contribuindo para a integração do 
mercado interno da União;

adequadas entre todos os 
Estados-Membros continentais, a fim de 
multiplicar as opções de mobilidade de 
todos os cidadãos, incluindo os 
estudantes, fomentar a coesão e contribuir 
para o desenvolvimento do mercado 
interno da União;

Or. en

Alteração 12

Proposta de decisão
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Reforçará o contributo do 
transporte ferroviário para a economia, a 
indústria e a sociedade da União, 
abrangendo em especial questões 
relacionadas com o desenvolvimento 
regional, a competitividade industrial, o 
turismo sustentável, a inovação, o 
emprego, a educação, a juventude e a 
cultura, e melhorando a acessibilidade das 
pessoas com deficiência;

(c) Reforçará o contributo do 
transporte ferroviário para a economia, a 
indústria e a sociedade da União, 
demonstrando e reforçando as ligações 
com o desenvolvimento regional e a 
competitividade industrial, promovendo o 
turismo sustentável, inclusive o turismo 
cultural, a inovação, o emprego, a 
educação, a juventude e a cultura, e 
melhorando a acessibilidade, em especial 
das pessoas com deficiência;

Or. en

Alteração 13

Proposta de decisão
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Sensibilizará para a importância 
de uma rede ferroviária integrada da 
União para melhorar a mobilidade e as 
oportunidades ao alcance dos estudantes e 
fazer com que os programas e iniciativas 
da União, como o Erasmus+, sejam mais 
acessíveis, especialmente para as pessoas 
de regiões periféricas da UE e de meios 
desfavorecidos;

Or. en



PE650.707v01-00 12/16 PA\1204741PT.docx

PT

Alteração 14

Proposta de decisão
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-B) Promoverá o transporte ferroviário 
como opção de viagem mais respeitadora 
do ambiente, que potencia interações 
sociais e culturais e permite que as 
pessoas explorem a União, em toda a sua 
diversidade, e conheçam o património 
cultural da Europa;

Or. en

Alteração 15

Proposta de decisão
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea c-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-C) Destacará os comboios, as estações 
e as infraestruturas ferroviárias como 
parte do património cultural da Europa 
que deve ser promovido e protegido;

Or. en

Alteração 16

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. As medidas a tomar para a 
consecução dos objetivos estabelecidos no 
artigo 2.º incluem as seguintes atividades a 
nível da União, nacional, regional ou local, 
relacionadas com os objetivos do Ano 
Europeu:

1. As medidas a tomar para a 
consecução dos objetivos estabelecidos no 
artigo 2.º incluem as seguintes atividades a 
nível da União, nacional, regional ou local, 
incluindo a sociedade civil organizada, 
relacionadas com os objetivos do Ano 
Europeu:

Or. en
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Alteração 17

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Iniciativas e eventos para promover 
o debate, sensibilizar e facilitar o 
envolvimento dos cidadãos, empresas e 
autoridades públicas a favor de uma maior 
utilização do transporte ferroviário por 
pessoas e mercadorias e como meio de 
combater as alterações climáticas, através 
de múltiplos canais e instrumentos, 
incluindo eventos nos Estados-Membros;

(a) Iniciativas e eventos para promover 
o debate, sensibilizar e interagir com 
cidadãos, empresas, sociedade civil e 
autoridades públicas para provocar uma 
maior utilização do transporte ferroviário 
por pessoas e mercadorias como forma de 
combater as alterações climáticas, 
promover as viagens e o turismo 
sustentáveis e enriquecer as opções de 
mobilidade dos cidadãos da União, através 
de múltiplos canais e instrumentos, 
incluindo eventos nos Estados-Membros;

Or. en

Alteração 18

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Informação, exposições, atividades 
inspiradoras e educativas e campanhas de 
sensibilização para incentivar mudanças no 
comportamento dos passageiros, dos 
consumidores e das empresas, e estimular 
um contributo ativo do público em geral 
para a consecução dos objetivos em 
matéria de sustentabilidade dos 
transportes;

(b) Informação, exposições, atividades 
inspiradoras e educativas e campanhas de 
sensibilização, incluindo em linha, para 
incentivar mudanças na mentalidade e no 
comportamento dos passageiros, dos 
consumidores e das empresas, e estimular 
um contributo ativo do público em geral 
para a consecução dos objetivos de reforço 
da acessibilidade e sustentabilidade dos 
transportes;

Or. en

Alteração 19

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

(c) Partilha de experiências e boas 
práticas das autoridades nacionais, 
regionais e locais, da sociedade civil, das 
empresas e das escolas relacionadas com a 
promoção da utilização do transporte 
ferroviário e com a realização de 
mudanças comportamentais aos vários 
níveis;

(c) Partilha de experiências e boas 
práticas das autoridades nacionais, 
regionais e locais, da sociedade civil, das 
empresas e das escolas e de outros 
estabelecimentos de ensino e formação, de 
associações culturais e de organizações de 
juventude, sobre a promoção da 
importância e da utilização do transporte 
ferroviário e sobre formas de encorajar 
mudanças comportamentais a todos os 
níveis;

Or. en

Alteração 20

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Desenvolvimento de parcerias com 
empresas ferroviárias para apoiar 
soluções de transporte sustentáveis e 
acessíveis para os programas de 
mobilidade da União, como o Erasmus+.

Or. en

Alteração 21

Proposta de decisão
Artigo 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Cabe aos Estados-Membros organizar a 
participação no Ano Europeu a nível 
nacional. Para o efeito, os 
Estados-Membros devem nomear 
coordenadores nacionais. Os 
coordenadores nacionais assegurarão a 
coordenação das atividades pertinentes a 
nível nacional.

A fim de assegurar a coordenação das 
atividades relevantes do Ano Europeu a 
nível nacional, os Estados-Membros 
nomeiam coordenadores nacionais.

Or. en
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Alteração 22

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A coordenação das atividades do 
Ano Europeu a nível da União terá uma 
abordagem transversal, com vista a 
fomentar sinergias entre os diferentes 
programas e as diferentes iniciativas da 
União que financiam projetos no domínio 
do transporte ferroviário ou que têm uma 
dimensão ferroviária.

2. A coordenação das atividades do 
Ano Europeu a nível da União terá uma 
abordagem transversal, com vista a 
fomentar sinergias entre os diferentes 
programas e as diferentes iniciativas da 
União que financiam projetos no domínio 
do transporte ferroviário, que têm uma 
dimensão ferroviária ou que promovem a 
participação cívica, como programas nos 
domínios da educação, da cultura e da 
juventude.

Or. en

Alteração 23

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão convocará reuniões periódicas 
com as partes interessadas e os 
representantes de organizações ou de 
organismos europeus ativos no domínio do 
transporte ferroviário, nomeadamente as 
redes culturais transnacionais, as ONG 
pertinentes e as organizações e 
comunidades de juventude, para lhe 
prestarem assistência na execução do Ano 
Europeu a nível da União.

A Comissão convocará reuniões periódicas 
com as partes interessadas e os 
representantes de organizações ou de 
organismos europeus ativos no domínio do 
transporte ferroviário, nomeadamente as 
redes culturais transnacionais, as ONG 
pertinentes e as organizações e 
comunidades de juventude, associações 
culturais ou partes interessadas ativas nos 
setores da educação e da formação, para 
lhe prestarem assistência na execução do 
Ano Europeu a nível da União.

Or. en

Alteração 24

Proposta de decisão
Artigo 6 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do Ano Europeu, se 
necessário, a Comissão cooperará com as 
organizações internacionais competentes, 
assegurando simultaneamente a 
visibilidade da participação da União.

Para efeitos do Ano Europeu, se 
necessário, a Comissão cooperará com as 
organizações internacionais competentes, 
inclusive nos domínios da cultura e da 
educação, assegurando simultaneamente a 
visibilidade da participação da União.

Or. en

Alteração 25

Proposta de decisão
Artigo 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Até 31 de dezembro de 2022, a Comissão 
apresentará ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho, ao Comité Económico e Social 
Europeu e ao Comité das Regiões um 
relatório sobre a execução, os resultados e 
a avaliação global das iniciativas previstas 
na presente decisão.

Até 31 de dezembro de 2022, a Comissão 
apresentará ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho, ao Comité Económico e Social 
Europeu e ao Comité das Regiões um 
relatório sobre a execução, os resultados e 
a avaliação global das iniciativas previstas 
na presente decisão. O relatório deve 
também incluir todas as propostas 
políticas relevantes para dar seguimento 
ao «Ano Europeu do Transporte 
Ferroviário».

Or. en


