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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στις 4 Μαρτίου 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να ανακηρυχθεί το 2021 Ευρωπαϊκό 
Έτος Σιδηροδρόμων και να αναδειχθεί το τρένο ως βιώσιμο, καινοτόμο και ασφαλές μέσο 
μεταφοράς με τη διοργάνωση εκδηλώσεων και ενημερωτικών εκστρατειών και την ανάληψη 
πρωτοβουλιών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Με την ανακοίνωσή της τής 11ης Δεκεμβρίου 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία με στόχο την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 
2050. Δεδομένου ότι οι μεταφορές ευθύνονται για το ένα τέταρτο των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου της ΕΕ, το τρένο θα διαδραματίσει καίριο ρόλο στην επίτευξη αυτού του 
στόχου.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή μελετά μια στρατηγική βασισμένη σε μια βιώσιμη και έξυπνη 
κινητικότητα, με προτεραιότητα την μεταστροφή προς τον σιδηρόδρομο και τις εσωτερικές 
πλωτές οδούς ενός μεγάλου μέρους του 75% των εσωτερικών εμπορευματικών μεταφορών 
που πραγματοποιούνται σήμερα οδικώς στην Ευρώπη. 

Η εξάπλωση της COVID-19 έχει επηρεάσει ολόκληρη την ΕΕ έχοντας ιδιαίτερα σημαντικό 
αντίκτυπο στις μεταφορές και στη συνδεσιμότητα στην ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Έτος 
Σιδηροδρόμων μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα για μια εποικοδομητική συζήτηση σχετικά 
με τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν στο μέλλον όλοι οι μεταφορικοί κλάδοι και 
σχετικά με τα αναγκαία μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την προστασία της υγείας των 
εργαζομένων στις μεταφορές και των επιβατών.

Η συντάκτρια της παρούσης εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρόταση της Επιτροπής 
να ανακηρύξει το 2021 Ευρωπαϊκό Έτος Σιδηροδρόμων με στόχο την ενθάρρυνση και την 
υποστήριξη των προσπαθειών της Ένωσης, των κρατών μελών, των περιφερειακών και 
τοπικών αρχών και άλλων οργανισμών για αύξηση του ποσοστού των επιβατών και των 
εμπορευμάτων που διακινούνται σιδηροδρομικώς.

Η συντάκτρια της παρούσης φρονεί ότι η δημιουργία και η ενίσχυση βιώσιμων, φιλικών προς 
το περιβάλλον και ενεργειακά αποδοτικών τρόπων μεταφοράς αποτελούν καίριο στοιχείο της 
στρατηγικής της ΕΕ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Στο πλαίσιο αυτό, 
υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η πολιτική συνοχής στη βελτίωση των 
εσωτερικών και διασυνοριακών σιδηροδρομικών δικτύων της ΕΕ και δη στις λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες.

Η ίδια θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό Έτος των Σιδηροδρόμων αποτελεί σημαντική ευκαιρία για 
να εξεταστεί με ποιες στρατηγικές ακριβώς θα μπορέσουν να ενισχυθούν οι πολιτικές της ΕΕ 
για τους σιδηροδρόμους και δη σε αγροτικές και παραμεθόριες περιοχές όπου τοπικά 
σιδηροδρομικά δίκτυα και σιδηροδρομικοί σταθμοί συνεχίζουν να αποξηλώνονται. Ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δοθεί στην προσβασιμότητα για ηλικιωμένους και αναξιοπαθούντες, στη 
βελτίωση των δικαιωμάτων των επιβατών, στη δημιουργία καλύτερων συστημάτων 
κρατήσεων και πώλησης εισιτηρίων, καθώς και σε επενδύσεις σε υποδομές και υπηρεσίες.

Κατά την άποψη της συντάκτριας, το τρένο πρέπει να είναι πραγματική εναλλακτική λύση 
αντί των ιδιωτικών τρόπων μεταφοράς και των πτήσεων μικρών και μεσαίων αποστάσεων. Η 
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διασυνοριακή διάσταση του σιδηροδρομικού ταξιδιού φέρνει πιο κοντά τους πολίτες και τους 
δίνει τον τρόπο να εξερευνήσουν την Ένωση σε όλη την πολυμορφία και τον πολιτισμικό της 
πλούτο. Η ίδια αυτή διασυνοριακή διάσταση του σιδηρόδρομου αναμένεται επίσης να 
ενισχύσει την κοινωνική, οικονομική και εδαφική συνοχή και δη στο πλαίσιο των στόχων της 
πολιτικής συνοχής για την περίοδο μετά το 2020 για μια πιο πράσινη και διασυνδεδεμένη 
Ευρώπη.

Η συντάκτρια της παρούσης πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό Έτος Σιδηροδρόμων το 2021 μπορεί 
επίσης να συμβάλει σε μια ευρύτερη ευαισθητοποίηση ως προς την ανάγκη εκσυγχρονισμού 
των σιδηροδρόμων, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών υποδομών και υπηρεσιών του σε 
όλα τα κράτη μέλη. 

Η συντάκτρια προτείνει περαιτέρω συγκεκριμένα μέτρα για την επίτευξη των στόχων του 
Ευρωπαϊκού Έτους Σιδηροδρομικών Μεταφορών, όπως, μεταξύ άλλων: την 
επανενεργοποίηση τοπικών, περιφερειακών και διαπεριφερειακών σιδηροδρομικών, 
επιβατικών και εμπορευματικών σιδηροδρομικών γραμμών, την επαναφορά ενός ευρωπαϊκού 
δικτύου νυχτερινών τρένων που θα εξυπηρετούν όλα τα κράτη μέλη και τις γειτονικές χώρες, 
την διαμόρφωση ενοποιημένου συστήματος κρατήσεων εισιτηρίων που θα ισχύει σε όλα τα 
κράτη μέλη και για όλους τους οργανισμούς σιδηροδρόμων που δραστηριοποιούνται στην 
Ένωση.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Στην ανακοίνωσή της τής 11ης 
Δεκεμβρίου 201915, η Επιτροπή 
παρουσίασε μια Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
τους πολίτες της. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία είναι μια νέα αναπτυξιακή 
στρατηγική που αποσκοπεί στον 
μετασχηματισμό της Ένωσης σε μια δίκαιη 
και ευημερούσα κοινωνία με οικονομία 
σύγχρονη, ανταγωνιστική και αποδοτική 
ως προς τη χρήση των πόρων, στην οποία 
ως το 2050 θα έχουν μηδενιστεί οι καθαρές 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και στην 
οποία η οικονομική ανάπτυξη θα έχει 

(1) Στην ανακοίνωσή της τής 11ης 
Δεκεμβρίου 201915, η Επιτροπή 
παρουσίασε μια Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
τους πολίτες της. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία δεν είναι απλώς μια ενισχυμένη 
πολιτική για το κλίμα, αλλά μια νέα 
ολοκληρωμένη και πολυσυλλεκτική 
στρατηγική ανάπτυξης με την 
περιβαλλοντική προσδοκία να 
μετασχηματίσει πλήρως την οικονομία 
και την κοινωνία της Ένωσης, 
προκειμένου να την θέσει σε μια βιώσιμη 
οικολογική πορεία που προασπίζει τα 
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αποσυνδεθεί από τη χρήση των πόρων. κοινωνικά δικαιώματα και βελτιώνει τη 
ζωή για όλους τους πολίτες της Ένωσης. 
Αυτή η στρατηγική αποσκοπεί περαιτέρω 
στον μετασχηματισμό της Ένωσης σε μια 
δίκαιη και ευημερούσα κοινωνία με 
οικονομία σύγχρονη, κοινωνική, 
ανταγωνιστική και αποδοτική ως προς τη 
χρήση των πόρων, στην οποία η 
δημιουργία θέσεων και ευκαιριών για 
εργασία είναι προτεραιότητα, στην οποία 
ως το 2050 θα έχουν μηδενιστεί οι καθαρές 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ και 
στην οποία η οικονομική και η βιώσιμη 
ανάπτυξη θα έχει αποσυνδεθεί από τη 
χρήση των πόρων. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία αναγνωρίζει την ανάγκη μιας 
αποτελεσματικής και προοδευτικής 
ανταπόκρισης για την επείγουσα 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 
και των επιπτώσεων των μέτρων που 
εφαρμόζονται.

__________________ __________________
15 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και 
την Επιτροπή των Περιφερειών της 11ης 
Δεκεμβρίου 2019 για την Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία (COM/2019/640 final).

15 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και 
την Επιτροπή των Περιφερειών της 11ης 
Δεκεμβρίου 2019 για την Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία (COM/2019/640 final).

Τροπολογία 2

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Δεδομένων των αλλαγών που 
επέφερε η COVID-19 στην ευρωπαϊκή 
κοινωνία, και των επακόλουθων 
υγειονομικών και οικονομικών 
επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
πιθανών συνεπειών στην εσωτερική 
αγορά, όσον αφορά την ελεύθερη 
κυκλοφορία των εμπορευμάτων και των 
πολιτών, πρέπει να επιδιωχθεί η βελτίωση 
των επικοινωνιών, οι οποίες 
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επηρεάστηκαν κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας, και να δοθεί προσοχή στις 
πιθανές μεταγενέστερες επιπτώσεις.

Τροπολογία 3

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Στα συμπεράσματά του της 12ης 
Δεκεμβρίου 201916, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο ενέκρινε τον στόχο της 
επίτευξης μιας κλιματικά ουδέτερης 
Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το 2050.

(2) Στα συμπεράσματά του της 12ης 
Δεκεμβρίου16, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
ενέκρινε τον στόχο της επίτευξης μιας 
κλιματικά ουδέτερης Ευρωπαϊκής Ένωσης 
έως το 2050, σύμφωνα με τους στόχους 
της Συμφωνίας του Παρισιού.

__________________ __________________
16 Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2019.

16 Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2019.

Τροπολογία 4

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Στο ψήφισμά του της 15ης 
Ιανουαρίου 202017, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο εξέφρασε την ικανοποίησή 
του για την ανακοίνωση της Επιτροπής με 
τίτλο «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία» 
και ζήτησε την αναγκαία μετάβαση σε μια 
κλιματικά ουδέτερη κοινωνία το αργότερο 
έως το 2050.

(3) Στο ψήφισμά του της 15ης 
Ιανουαρίου 202017, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο εξέφρασε την ικανοποίησή 
του για την ανακοίνωση της Επιτροπής με 
τίτλο «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία» με 
την οποία τόνισε την επείγουσα ανάγκη 
για φιλόδοξη δράση για την αντιμετώπιση 
της κλιματικής αλλαγής και των 
περιβαλλοντικών προκλήσεων για τον 
περιορισμό της υπερθέρμανσης του 
πλανήτη στους 1,5° C και την αναγκαία 
μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη 
κοινωνία το αργότερο έως το 2050 και 
ζήτησε την αύξηση των φιλοδοξιών της 
Ένωσης στην κατεύθυνση της μείωσης 
των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου 
έως το 2030.
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__________________ __________________
17 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2020 
σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία (2019/2956(RSP)).

17 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2020 
σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία (2019/2956(RSP)).

Τροπολογία 5

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Σύμφωνα με τους στόχους που 
ορίζονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής 
για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, 
είναι αναγκαίο να μετασχηματιστεί η 
οικονομία της Ένωσης και να 
επανεξεταστούν οι πολιτικές, ιδίως στον 
τομέα των μεταφορών και της 
κινητικότητας, γεγονός που συνεπάγεται 
την επιτάχυνση της μετάβασης στη 
βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα. Οι 
μεταφορές αντιπροσωπεύουν το ένα 
τέταρτο των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου της Ένωσης, οι οποίες και 
εξακολουθούν να αυξάνονται. Για την 
επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας, 
απαιτείται μείωση των εκπομπών από τις 
μεταφορές κατά 90% έως το 2050. Η 
δημιουργία βιώσιμων μεταφορών σημαίνει 
ότι δίνεται προτεραιότητα στους χρήστες 
και ότι τους παρέχονται πιο προσιτές, 
προσβάσιμες, υγιεινές και καθαρές 
εναλλακτικές λύσεις σε σχέση με τις 
σημερινές τους συνήθειες κινητικότητας. Η 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 
συνεπάγεται την επιτάχυνση της 
μετάβασης στη βιώσιμη και έξυπνη 
κινητικότητα για την αντιμετώπιση αυτών 
των προκλήσεων. Συγκεκριμένα, 
σημαντικό μέρος του 75% των εσωτερικών 
εμπορευματικών μεταφορών που 
πραγματοποιούνται σήμερα οδικώς θα 
πρέπει να στραφεί προς τους 
σιδηροδρόμους και τις εσωτερικές πλωτές 
μεταφορές.

(4) Σύμφωνα με τους στόχους που 
ορίζονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής 
για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, 
είναι αναγκαίο να μετασχηματιστεί η 
οικονομία και η βιομηχανία της Ένωσης 
και να επανεξεταστούν οι πολιτικές και οι 
επενδύσεις στην υποδομή, ιδίως στον 
τομέα των μεταφορών και της 
κινητικότητας. Ένας τέτοιος 
μετασχηματισμός συνεπάγεται επιτάχυνση 
της μετάβασης σε βιώσιμη, μηδενικών 
εκπομπών, διατροπική και έξυπνη 
κινητικότητα με τον σιδηρόδρομο να 
βρίσκεται στο επίκεντρο οποιασδήποτε 
στρατηγικής για την κινητικότητα ή τις 
μεταφορές. Οι μεταφορές 
αντιπροσωπεύουν το ένα τέταρτο των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της 
Ένωσης, οι οποίες και εξακολουθούν να 
αυξάνονται. Για την επίτευξη της 
κλιματικής ουδετερότητας, το 
συντομότερο δυνατόν, απαιτείται μείωση 
σε ολόκληρη την Ένωση των εκπομπών 
από τις μεταφορές κατά 90% έως το 2050 
το αργότερο. Η δημιουργία βιώσιμων 
μεταφορών σημαίνει ότι δίνεται 
προτεραιότητα στους χρήστες και ότι τους 
παρέχονται πιο προσιτές, προσβάσιμες για 
όλους, υγιεινές και καθαρές επιλογές και 
εναλλακτικές λύσεις σε σχέση με τις 
σημερινές τους συνήθειες κινητικότητας 
και ότι ενισχύονται όσοι χρησιμοποιούν 
ήδη βιώσιμα μέσα κινητικότητας όπως η 
ποδηλασία και το περπάτημα. Η 
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Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 
συνεπάγεται την επιτάχυνση της 
μετάβασης στη βιώσιμη, διατροπική και 
έξυπνη κινητικότητα για την αντιμετώπιση 
αυτών των προκλήσεων. Συγκεκριμένα, 
σημαντικό μέρος του 75% των εσωτερικών 
εμπορευματικών μεταφορών που 
πραγματοποιούνται σήμερα οδικώς θα 
πρέπει να στραφεί προς τους 
σιδηροδρόμους και τις εσωτερικές πλωτές 
μεταφορές, χωρίς να ασκείται πίεση σε 
περαιτέρω διευθέτηση ή εμβάθυνση 
ποταμών.

Τροπολογία 6

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Οι σιδηρόδρομοι διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο ως παράγοντας αλλαγής 
των δεδομένων για την επίτευξη του 
στόχου της κλιματικής ουδετερότητας έως 
το 2050. Πρόκειται για έναν από τους πιο 
φιλικούς προς το περιβάλλον και 
ενεργειακά αποδοτικούς τρόπους 
μεταφοράς. Οι σιδηρόδρομοι είναι σε 
μεγάλο βαθμό ηλεκτροκίνητοι και 
εκπέμπουν πολύ λιγότερο CO2 σε σχέση 
με τις ισοδύναμες οδικές ή αεροπορικές 
μετακινήσεις και είναι ο μόνος τρόπος 
λειτουργίας που έχει μειώσει με συνέπεια 
τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και 
τις εκπομπές CO2 από το 1990. Επιπλέον, 
το σιδηροδρομικό δίκτυο έχει μειώσει την 
κατανάλωση ενέργειας κατά την περίοδο 
1990-201618 και χρησιμοποιεί όλο και 
περισσότερο ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

(5) Η κινητικότητα είναι ένας από 
τους βασικούς πυλώνες της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης συμφωνίας και οι σιδηρόδρομοι 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο ως 
παράγοντας αλλαγής των δεδομένων για 
την απαλλαγή της οικονομίας της 
Ένωσης από τον άνθρακα και για την 
επίτευξη του στόχου της κλιματικής 
ουδετερότητας έως το 2050 το αργότερο. 
Πρόκειται για έναν από τους πιο φιλικούς 
προς το περιβάλλον και ενεργειακά 
αποδοτικούς τρόπους μεταφοράς. Οι 
σιδηρόδρομοι είναι σε μεγάλο βαθμό 
ηλεκτροκίνητοι και εκπέμπουν πολύ 
λιγότερο CO2 σε σχέση με τις ισοδύναμες 
οδικές ή αεροπορικές μετακινήσεις και 
είναι ο μόνος τρόπος λειτουργίας που έχει 
μειώσει με συνέπεια τις εκπομπές αερίων 
του θερμοκηπίου και τις εκπομπές CO2 
από το 1990. Επιπλέον, το σιδηροδρομικό 
δίκτυο έχει μειώσει την κατανάλωση 
ενέργειας κατά την περίοδο 1990-201618 
και χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είναι 
σκόπιμο, λοιπόν, να στηριχτεί αυτή η 
εξέλιξη μέσω της προώθησης πράσινων 
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μορφών ενέργειας.
__________________ __________________
18 DG MOVE Statistical Pocketbook 2019 
«EU transport in figures» (Πηγή:  Eurostat)

18 DG MOVE Statistical Pocketbook 2019 
«EU transport in figures» (Πηγή: Eurostat)

Τροπολογία 7

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που 
έχει αναλάβει η Ένωση βάσει της 
συμφωνίας του Παρισιού και της 
Πράσινης Συμφωνίας, οι περιφερειακές, 
οι τοπικές και οι δημόσιες αρχές, σε 
συνεργασία με τον σιδηροδρομικό τομέα, 
αποτελούν βασικούς παράγοντες για την 
εφαρμογή και την υλοποίηση των 
καθορισμένων στόχων. 

Τροπολογία 8

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5β) Η αυξανόμενη χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον 
τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών 
πρέπει να συνοδεύεται από μια 
στρατηγική γι’ αυτή τη δίκαιη μετάβαση 
που λαμβάνει υπόψη την ανάγκη για 
υψηλής ποιότητας, προσιτή και 
προσβάσιμη συνδεσιμότητα των 
μεταφορών, καθώς και την προστασία 
των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Τροπολογία 9

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5 γ (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5γ) Οι συμπράξεις μεταξύ φορέων 
Ε&Α, βιομηχανίας, κρατών μελών και 
των περιφερειών τους είναι σημαντικές 
για τη στήριξη της έρευνας και της 
καινοτομίας στις μεταφορές.

Τροπολογία 10

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5δ) Η δημιουργία και η βελτίωση 
βιώσιμων, φιλικών προς το περιβάλλον 
και ενεργειακά αποδοτικών τρόπων 
μεταφοράς αποτελεί κρίσιμο κομμάτι των 
προσπαθειών της Ένωσης για την 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. 
Επειδή η Ένωση προσφέρει υποστήριξη 
στις επενδύσεις σε σιδηροδρομικές 
υποδομές μέσω των κεφαλαίων και των 
χρηματοδοτικών μέσων της, έχει άμεση 
επίδραση στην προώθηση των 
σιδηροδρόμων, η οποία θα πρέπει να 
αξιοποιείται πλήρως. Δεδομένων των 
σημαντικών διαφορών που υφίστανται 
μεταξύ κρατών μελών όσον αφορά τα 
σιδηροδρομικά δίκτυα και τις σχετικές 
υποδομές, η πολιτική συνοχής, 
διαδραματίζει καίριο ρόλο και δη στις 
λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες και τις 
αγροτικές περιοχές με την βελτίωση των 
εσωτερικών σιδηροδρομικών δικτύων 
της Ένωσης και των διασυνοριακών 
σιδηροδρομικών δικτύων. Η πολιτική 
συνοχής επιφυλάσσει επίσης πάγιο και 
εδραιωμένο ρόλο στις επενδύσεις για μια 
πιο πράσινη Ευρώπη για όλους. Κατά 
συνέπεια, θα ήταν σημαντικό να 
συμμετέχουν τοπικές, περιφερειακές και 
εθνικές αρχές στις συζητήσεις για τον 
πολυετή σχεδιασμό, τα έργα 
ψηφιοποίησης και εκσυγχρονισμού των 
σιδηροδρομικών υποδομών, και τη γενική 
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βελτίωση των δημόσιων και ιδιωτικών 
επενδύσεων στις περιφέρειες, καθώς και 
να ενθαρρύνεται η διασυνοριακή 
συνεργασία μεταξύ τοπικών, 
περιφερειακών και εθνικών αρχών. Η 
τοπική οικονομική ανάπτυξη θα 
μπορούσε να επωφεληθεί από την παροχή 
βιώσιμων, σύγχρονων και 
ηλεκτροκίνητων σιδηροδρομικών 
υπηρεσιών. Ωστόσο, ο εκσυγχρονισμός 
των σιδηροδρομικών μεταφορών που 
δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις δημόσιες 
επενδύσεις σε υποδομές μεταφορών και 
θέλει να συμβάλει στην επίτευξη των 
στόχων της Ένωσης για το κλίμα, την 
καινοτομία, την ασφάλεια, τη δημιουργία 
θέσεων αξιοπρεπούς, φιλικής προς το 
περιβάλλον και σύγχρονης απασχόλησης 
και την αποδοτικότητα θα χρειαστεί 
πρόσθετους πόρους.

Τροπολογία 11

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Με τη σύνδεση των κύριων οδών 
μεταφορών της Ένωσης με τις 
περιφερειακές περιοχές και εδάφη, ο 
σιδηροδρομικός τομέας συμβάλλει στην 
κοινωνική, οικονομική και εδαφική 
συνοχή.

(6) Με τη σύνδεση των κύριων οδών 
μεταφορών της Ένωσης με τις 
περιφερειακές περιοχές και εδάφη, με τις 
αγροτικές περιοχές μεταξύ τους και με τα 
αστικά κέντρα, καθώς και με τη 
αναπλήρωση των διασυνοριακών 
συνδέσεων που λείπουν, ο σιδηροδρομικός 
τομέας είναι παράγοντας κλειδί στη 
βιώσιμη μεταφορά και τον τουρισμό και 
συμβάλλει στην κοινωνική, οικονομική και 
εδαφική συνοχή. Οι σιδηρόδρομοι 
διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην 
ανάπτυξη και βοηθούν να σταματήσει η 
διαρροή πληθυσμού από τις αγροτικές 
και τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές 
της Ένωσης, προσφέροντας ένα βιώσιμο 
μέσο μεταφοράς. Ωστόσο, η δημιουργία 
καλύτερων συνδέσεων και η αύξηση του 
μεριδίου των σιδηροδρόμων 
εξακολουθούν να συνιστούν πρόκληση. 
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Τα λιγότερο προσοδοφόρα τοπικά 
σιδηροδρομικά δίκτυα και οι 
σιδηροδρομικοί σταθμοί δεν θα πρέπει να 
αποξηλώνονται και δη στις αγροτικές και 
παραμεθόριες περιοχές. Η επένδυση στο 
δίκτυο, στο τροχαίο υλικό και στις 
υπηρεσίες διαφέρει σημαντικά μεταξύ 
των κρατών μελών. Κατά συνέπεια, οι 
στρατηγικές πρέπει να διερευνηθούν 
περαιτέρω στρατηγικές και σχεδιασμοί 
για τη βελτίωση των ενωσιακών 
πολιτικών για τους σιδηροδρόμους και τα 
σιδηροδρομικά δίκτυα πρέπει να 
διερευνηθούν και να ενισχυθούν για την 
ψηφιοποίηση της δημόσιας μεταφοράς 
και για την αποκατάσταση των 
συνδέσεων και για την αποκατάσταση 
των χαμένων συνδέσεων, μέσα από την 
ανανέωση, την ηλεκτροδότηση και τον 
εκσυγχρονισμό του τροχαίου υλικού και 
την προαγωγή των συνεργασιών μεταξύ 
των εταιριών σιδηροδρομικών 
μεταφορών.

Τροπολογία 12

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Ενώ το μερίδιο των επιβατικών 
σιδηροδρομικών μεταφορών στις χερσαίες 
μεταφορές της Ένωσης έχει αυξηθεί 
ελάχιστα από το 2007, το μερίδιο των 
εμπορευματικών μεταφορών έχει μειωθεί. 
Εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά 
εμπόδια για την επίτευξη ενός 
πραγματικού Ενιαίου Ευρωπαϊκού 
Σιδηροδρομικού Χώρου, μεταξύ άλλων 
όσον αφορά την ανάγκη ελαχιστοποίησης 
του θορύβου. Η αντιμετώπιση αυτών των 
εμποδίων, μαζί με τη μείωση του κόστους 
και την επιτάχυνση της καινοτομίας, θα 
επιτρέψει στις σιδηροδρομικές μεταφορές 
να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό 
τους. Επομένως, ο σιδηρόδρομος 
χρειάζεται περαιτέρω ώθηση ώστε να 

(7) Ενώ το μερίδιο των επιβατικών 
σιδηροδρομικών μεταφορών στις χερσαίες 
μεταφορές της Ένωσης έχει αυξηθεί 
ελάχιστα από το 2007, το μερίδιο των 
εμπορευματικών μεταφορών έχει μειωθεί. 
Για την επίτευξη των στόχων για την 
αλλαγή του τρόπου μετακίνησης που 
περιγράφονται στη Λευκή Βίβλο της 
Επιτροπής του 2011 για τις μεταφορές, ο 
ανταγωνισμός μεταξύ οδικών και 
σιδηροδρομικών εμπορευματικών 
μεταφορών πρέπει να εξισορροπηθεί και 
να καταστεί δίκαιος, λαμβάνοντας 
πλήρως υπόψη το εξωτερικό κόστος των 
μεταφορών, προκειμένου να επιτευχθούν 
οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας. Εξακολουθούν να υπάρχουν 
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καταστεί πιο ελκυστικός τόσο για τους 
ταξιδιώτες όσο και για τις επιχειρήσεις.

πολλά εμπόδια για την επίτευξη ενός 
πραγματικού Ενιαίου Ευρωπαϊκού 
Σιδηροδρομικού Χώρου τα οποία έχουν 
πραγματικό και σοβαρό αντίκτυπο στην 
ανταγωνιστικότητα και στην 
ελκυστικότητα των σιδηροδρομικών 
μεταφορών, μεταξύ άλλων το αρκετά 
υψηλό κόστος των σιδηροδρομικών 
μεταφορών, η έλλειψη απλών και 
απευθείας συνδέσεων, τα τέλη 
πρόσβασης στις σιδηροδρομικές 
υποδομές, οι φραγμοί ως προς τη θέση σε 
λειτουργία του τροχαίου υλικού, η 
ποικιλομορφία των συστημάτων ελέγχου 
και οι κανονισμοί λειτουργίας, όσον 
αφορά την ανάγκη ελαχιστοποίησης του 
θορύβου. Η αντιμετώπιση αυτών των 
εμποδίων, μαζί με τη μείωση του κόστους 
και την επιτάχυνση της καινοτομίας, 
καθώς και μια ενισχυμένη ευρωπαϊκή 
στήριξη στη διατροπικότητα, θα 
επιτρέψει στις σιδηροδρομικές μεταφορές 
να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό 
τους. Επομένως, ο σιδηρόδρομος 
χρειάζεται περαιτέρω ώθηση ώστε να 
καταστεί πιο ελκυστικός τόσο για τους 
ταξιδιώτες, ιδίως τους νέους και τους 
πολίτες που ζουν σε περιφερειακές 
περιοχές και αγροτικά εδάφη, για τους 
εργαζομένους, όσο και για τις 
επιχειρήσεις. Προκειμένου να 
εξασφαλίσουμε συνεκτικότερες και 
ελκυστικότερες σιδηροδρομικές 
μεταφορές σε όλη την Ευρώπη, έμφαση 
πρέπει επίσης να δοθεί στη βελτίωση των 
δικαιωμάτων των επιβατών, στη 
δημιουργία καλύτερων συστημάτων 
κρατήσεων και πώλησης εισιτηρίων, σε 
επενδύσεις σε υποδομές, σε περισσότερα 
νυχτερινά τρένα που παρέχουν ταχείς 
συνδέσεις, φιλικές προς το περιβάλλον, σε 
ολόκληρη την Ένωση και στην εκ νέου 
εισαγωγή των ελαφρών σιδηροδρομικών 
συστημάτων όπως είναι τα τραμ στις 
αστικές περιοχές και στην εφαρμογή της 
αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» κατά 
τρόπο κοινωνικά ισορροπημένο.
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Τροπολογία 13

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) για την αξιοποίηση όλων των 
δυνατοτήτων του, ως ένας σημαντικός 
εργοδότης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο 
σιδηροδρομικός τομέας απαιτεί τη 
διαφοροποίηση του εργατικού δυναμικού 
του και προσέλκυση γυναικών και 
ειδικότερα νέων εργαζομένων. Είναι 
σημαντικό να παρέχονται βέλτιστες 
υπηρεσίες μεταφορών προς όφελος των 
χρηστών, καθώς και να εξασφαλίζονται 
ποιοτικές συνθήκες εργασίας για τους 
εργαζομένους στον τομέα των 
σιδηροδρόμων·

Τροπολογία 14

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Για να προωθηθούν οι 
σιδηροδρομικές μεταφορές σύμφωνα με 
τους στόχους που ορίζονται στην 
ανακοίνωση της Επιτροπής για την 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, μεταξύ 
άλλων όσον αφορά τη βιώσιμη και έξυπνη 
κινητικότητα, το έτος 2021 θα πρέπει να 
οριστεί ως Ευρωπαϊκό Έτος 
Σιδηροδρόμων. Το 2021 θα είναι ένα 
σημαντικό έτος για την σιδηροδρομική 
πολιτική της Ένωσης, θα είναι το πρώτο 
πλήρες έτος εφαρμογής σε ολόκληρη την 
Ένωση των κανόνων που συμφωνήθηκαν 
στο πλαίσιο της τέταρτης δέσμης μέτρων 
για τους σιδηρόδρομους, ιδίως όσον αφορά 
το άνοιγμα της αγοράς των εγχώριων 
επιβατικών υπηρεσιών και τη μείωση του 
κόστους και του διοικητικού φόρτου για 
τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την 

(8) Για να προωθηθούν οι 
σιδηροδρομικές μεταφορές σύμφωνα με 
τους στόχους που ορίζονται στην 
ανακοίνωση της Επιτροπής για την 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, μεταξύ 
άλλων όσον αφορά τη βιώσιμη, 
διατροπική και έξυπνη κινητικότητα, και 
για να υποστηριχθεί η δέσμευση της 
Ένωσης υπέρ της υλοποίησης του 
Θεματολογίου των Ηνωμένων Εθνών για 
το 2030 και των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης, το έτος 2021 θα πρέπει να 
οριστεί ως Ευρωπαϊκό Έτος 
Σιδηροδρόμων. Το 2021 θα είναι ένα 
σημαντικό έτος για την σιδηροδρομική 
πολιτική της Ένωσης, θα είναι το πρώτο 
πλήρες έτος εφαρμογής σε ολόκληρη την 
Ένωση των κανόνων που συμφωνήθηκαν 
στο πλαίσιο της τέταρτης δέσμης μέτρων 
για τους σιδηρόδρομους, ιδίως όσον αφορά 
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Ένωση. Υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον 
του κοινού για τους σιδηροδρόμους, 
συμπεριλαμβανομένων των νυκτερινών 
αμαξοστοιχιών, σε ορισμένα κράτη μέλη, 
όπως φαίνεται και από τη δημοτικότητα 
του #DiscoverEU. Επιπλέον, το διεθνές 
καλλιτεχνικό φεστιβάλ «Europalia» θα 
αφιερώσει την έκδοση του 2021 στην 
επίδραση των σιδηροδρόμων στον τομέα 
των τεχνών και θα αναδείξει τον ρόλο του 
σιδηροδρόμου ως ισχυρού παράγοντα 
προώθησης της κοινωνικής, οικονομικής 
και βιομηχανικής αλλαγής.

το άνοιγμα της αγοράς των εγχώριων 
επιβατικών υπηρεσιών και τη μείωση του 
κόστους και του διοικητικού φόρτου για 
τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την 
Ένωση. Υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον 
του κοινού για τους σιδηροδρόμους, 
συμπεριλαμβανομένων των 
διαπεριφερειακών και ενδοπεριφερειακών 
συνδέσεων και των νυκτερινών 
αμαξοστοιχιών, ιδίως μεταξύ των νέων, 
όπως φαίνεται και από τη δημοτικότητα 
του #DiscoverEU. Επιπλέον, το διεθνές 
καλλιτεχνικό φεστιβάλ «Europalia» θα 
αφιερώσει την έκδοση του 2021 στην 
επίδραση των σιδηροδρόμων στον τομέα 
των τεχνών και θα αναδείξει τον ρόλο του 
σιδηροδρόμου ως ισχυρού παράγοντα 
προώθησης της κοινωνικής, οικονομικής 
και βιομηχανικής αλλαγής.

Τροπολογία 15

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος του Ευρωπαϊκού Έτους είναι η 
ενθάρρυνση και η υποστήριξη των 
προσπαθειών της Ένωσης, των κρατών 
μελών, των περιφερειακών και τοπικών 
αρχών και άλλων οργανισμών να 
αυξήσουν το μερίδιο των επιβατών και των 
εμπορευμάτων που διακινούνται 
σιδηροδρομικώς. Ειδικότερα, το 
Ευρωπαϊκό Έτος

Στόχος του Ευρωπαϊκού Έτους είναι η 
ενθάρρυνση και η υποστήριξη των 
προσπαθειών της Ένωσης, των κρατών 
μελών, των περιφερειακών και τοπικών 
αρχών, των ΜΚΟ και άλλων δημόσιων 
και ιδιωτικών οργανισμών να αυξήσουν 
το μερίδιο των επιβατών και των 
εμπορευμάτων που διακινούνται 
σιδηροδρομικώς. Ειδικότερα, το 
Ευρωπαϊκό Έτος

Τροπολογία 16

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) θα προωθήσει τον σιδηρόδρομο ως α) θα προωθήσει τον σιδηρόδρομο ως 
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βιώσιμο, καινοτόμο και ασφαλή τρόπο 
μεταφοράς, ιδίως μέσω της προβολής του 
ρόλου των σιδηροδρόμων ως παράγοντα 
ριζικής αλλαγής που θα συμβάλει στην 
επίτευξη του στόχου της Ένωσης για 
κλιματική ουδετερότητα έως το 2050 και 
μέσω της προσέγγισης του ευρύτερου 
κοινού, ιδίως της νεολαίας·

βιώσιμο, οικονομικά προσιτό, 
προσβάσιμο, καινοτόμο, ασφαλή και 
ενοποιημένο τρόπο μεταφοράς για όλους, 
ιδίως με τη χρήση περισσότερο αθόρυβου, 
φιλικού προς το περιβάλλον και 
ενεργειακά αποδοτικού τροχαίου υλικού, 
με την ενθάρρυνση ενός πανευρωπαϊκού 
διαλόγου σχετικά με το πως οι 
σιδηροδρομικές μεταφορές θα 
αποτελέσουν πραγματική, προσιτή και 
καθολική εναλλακτική λύση αντί των 
εξατομικευμένων τρόπων μεταφοράς και 
των πτήσεων μικρών και μεσαίων 
αποστάσεων, με τη διασφάλιση 
διατροπικής κινητικότητας σε 
περιφερειακό επίπεδο καθώς και μέσω 
της προβολής του ρόλου των 
σιδηροδρόμων ως παράγοντα ριζικής 
αλλαγής που θα συμβάλει στην επίτευξη 
του στόχου της Ένωσης για κλιματική 
ουδετερότητα έως το 2050 το αργότερο 
και μέσω της προσέγγισης του ευρύτερου 
κοινού, ιδίως της νεολαίας και των 
πολιτών που κατοικούν σε περιφερειακές 
και αγροτικές περιοχές, καθώς και μέσω 
του θετικού ρόλου που μπορεί να 
διαδραματίσουν οι σιδηρόδρομοι ως μέσο 
ανάκαμψης μετά την κρίση COVID-19 
και άλλων κρίσεων·

Τροπολογία 17

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) θα επισημάνει την ευρωπαϊκή, 
διασυνοριακή διάσταση του 
σιδηροδρόμου, που φέρνει πιο κοντά τους 
πολίτες, τους επιτρέπει να εξερευνήσουν 
την Ένωση σε όλη την πολυμορφία της, 
προωθεί τη συνοχή και συμβάλλει στην 
ολοκλήρωση της ενωσιακής εσωτερικής 
αγοράς·

β) θα επισημάνει την ευρωπαϊκή, 
διασυνοριακή διάσταση του 
σιδηροδρόμου, που διαδραματίζει καίριο 
ρόλο στην ανάπτυξη βιώσιμων, 
περιφερειακών και τοπικών μεταφορών 
και τουρισμού, που φέρνει πιο κοντά τους 
πολίτες, τους επιτρέπει να εξερευνήσουν 
την Ένωση σε όλη την πολυμορφία της, 
που επιδιώκει την αναπλήρωση των 
χαμένων διασυνδέσεων, που προωθεί την 
κοινωνική, οικονομική και εδαφική 
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συνοχή στο πλαίσιο των στόχων της 
πολιτικής συνοχής για την περίοδο μετά 
το 2020 για μια φιλικότερη προς το 
περιβάλλον και καλύτερα διασυνδεδεμένη 
Ευρώπη, σε στενή συνεργασία με τοπικές 
και περιφερειακές αρχές και τοπικές 
κοινωνίες και συμβάλλει στην 
ολοκλήρωση της ενωσιακής εσωτερικής 
αγοράς·

Τροπολογία 18

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) υπογραμμίζει τον επείγοντα 
χαρακτήρα και τη σημασία των 
ηλεκτροκίνητων μεταφορών σε μεγάλες 
και μικρές αποστάσεις, καθώς και την 
ανάγκη βελτίωσης της προσβασιμότητας 
σε υποδομές και υπηρεσίες μεταφοράς 
για όλους τους επιβάτες·

Τροπολογία 19

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β β) θα αφιερώσει επενδύσεις της 
Ένωσης για την εκ νέου ενεργοποίηση και 
την αναβάθμιση των υφιστάμενων, 
χρησιμοποιούμενων ή αχρησιμοποίητων 
σιδηροδρομικών συστημάτων σύνδεσης 
και την ολοκλήρωση διασυνδέσεων που 
λείπουν μεταξύ των παραμεθόριων 
περιοχών, τόσο για τη μεταφορά 
επιβατών όσο και για τη μεταφορά 
εμπορευμάτων·

Τροπολογία 20
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Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) θα αναδείξει τη συμβολή των 
σιδηροδρόμων στην οικονομία, τη 
βιομηχανία και την κοινωνία της Ένωσης, 
καλύπτοντας ιδίως πτυχές που σχετίζονται 
με την περιφερειακή ανάπτυξη, τη 
βιομηχανική ανταγωνιστικότητα, τον 
βιώσιμο τουρισμό, την καινοτομία, την 
απασχόληση, την εκπαίδευση, τη νεολαία 
και τον πολιτισμό, και βελτιώνοντας την 
προσβασιμότητα για τα άτομα με 
αναπηρία·

γ) θα αναδείξει τη συμβολή των 
σιδηροδρόμων στην οικονομία, τη 
βιομηχανία και την κοινωνία της Ένωσης, 
καλύπτοντας ιδίως πτυχές που σχετίζονται 
με την βιώσιμη περιφερειακή, αστική-
αγροτική και διασυνοριακή τοπική 
ανάπτυξη, την κλιματική προστασία, τη 
βιομηχανική μετάβαση, τον βιώσιμο 
τουρισμό, την καινοτομία, την κοινωνική 
ενσωμάτωση, την κοινωνικά βιώσιμη 
απασχόληση, την εκπαίδευση, τη νεολαία 
και τον πολιτισμό, και βελτιώνοντας την 
προσβασιμότητα για τους ηλικιωμένους, 
τις μειονεκτούσες ομάδες και τα άτομα με 
αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα·

Τροπολογία 21

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) θα συμβάλει στην προώθηση των 
σιδηροδρόμων ως σημαντικού στοιχείου 
των σχέσεων μεταξύ της Ένωσης και των 
γειτονικών χωρών, ιδίως στα Δυτικά 
Βαλκάνια, με βάση το ενδιαφέρον και τις 
ανάγκες των χωρών εταίρων και την 
εμπειρογνωσία της Ένωσης στις 
σιδηροδρομικές μεταφορές.

δ) θα συμβάλει στην προώθηση των 
σιδηροδρόμων ως σημαντικού στοιχείου 
των σχέσεων μεταξύ της Ένωσης και των 
γειτονικών χωρών, όπως εκείνων στα 
Δυτικά Βαλκάνια, στις χώρες της 
Ανατολικής Γειτονίας και στο Ηνωμένο 
Βασίλειο με βάση το ενδιαφέρον και τις 
ανάγκες των χωρών εταίρων και των 
μεθοριακών περιφερειών και δήμων και 
την ανταλλαγή εμπειρογνωσίας στις 
σιδηροδρομικές μεταφορές.

Τροπολογία 22

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) θα διασφαλίσει μακροπρόθεσμο 
αντίκτυπο για το ευρωπαϊκό έτος 2021, με 
τη μορφή συγκεκριμένων έργων που θα 
προωθηθούν και θα υλοποιηθούν κατά τα 
επόμενα έτη, στο πλαίσιο της συνεχούς 
δέσμευσης όλων των σχετικών 
ενδιαφερόμενων φορέων, όπως τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και οι 
οργανισμοί τους, οι σιδηροδρομικές 
επιχειρήσεις και οι τοπικές, 
περιφερειακές και εθνικές αρχές που είναι 
αρμόδιες για τη διαχείριση των 
ευρωπαϊκών κονδυλίων·

Τροπολογία 23

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ β) θα συμβάλλει στην προώθηση των 
σιδηροδρόμων ως τρόπου να ενισχυθεί η 
κινητικότητα και η προσωρινή διακίνηση 
αντικειμένων και εξοπλισμού ώστε να 
καθίσταται δυνατή η συνεργασία, καθώς 
και να διευκολύνει τη συνεχιζόμενη 
συνεργασία, μεταξύ ομάδων που 
σχετίζονται με τον πολιτισμό και την 
εκπαίδευση, καθώς η προσωρινή 
διακίνηση ανθρώπων, αντικειμένων και 
εξοπλισμού είναι ένας καλός τρόπος 
εντοπισμού ευκαιριών συνεργασίας 
καθώς και ανταλλαγής ορθών πρακτικών 
και εμπειρογνωσίας·

Τροπολογία 24

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις για α) πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις για 
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την προώθηση του διαλόγου, την 
ευαισθητοποίηση και τη διευκόλυνση της 
συμμετοχής των πολιτών, των 
επιχειρήσεων και των δημόσιων αρχών με 
στόχο την προσέλκυση περισσότερων 
ανθρώπων και αγαθών στον σιδηρόδρομο 
ως μέσου για την καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής, μέσω πολλαπλών 
διαύλων και εργαλείων, 
συμπεριλαμβανομένων εκδηλώσεων στα 
κράτη μέλη·

την προώθηση του διαλόγου, την 
ευαισθητοποίηση και τη διευκόλυνση της 
συμμετοχής των πολιτών, των 
επιχειρήσεων και των δημόσιων αρχών με 
στόχο τη βελτίωση των συνθηκών στις 
σιδηροδρομικές μετακινήσεις και την 
προσέλκυση περισσότερων πόρων, 
ανθρώπων και αγαθών στον σιδηρόδρομο 
ως μέσου για την καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής, μεταξύ άλλων με τη 
χρησιμοποίηση πράσινης ενέργειας για 
την σιδηροδρομική υποδομή, την 
περιφερειακή ανάπτυξη και την γνωριμία 
με την περιοχή. Οι πρωτοβουλίες αυτές 
συμβάλλουν επίσης στη βελτίωση της 
κινητικότητας των ατόμων και στην 
προώθηση των πολιτιστικών ανταλλαγών 
και του βιώσιμου τουρισμού, μέσω 
πολλαπλών διαύλων και εργαλείων, 
συμπεριλαμβανομένων εκδηλώσεων στα 
κράτη μέλη, σε τοπικό, περιφερειακό και 
εθνικό επίπεδο, μεταξύ άλλων σε 
παραμεθόριες περιοχές για τις 
σιδηροδρομικές πρωτοβουλίες που 
χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα 
INTERREG με τον εγγενώς ευρωπαϊκό 
χαρακτήρα τους·

Τροπολογία 25

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις για 
την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης 
σχετικά με την ικανότητα του 
σιδηροδρομικού τομέα να αποτρέψει την 
περαιτέρω απομόνωση των τοπικών 
κοινοτήτων, των παράκτιων και των 
απομακρυσμένων περιοχών, και αντίθετα 
να ευνοήσει την ένταξή τους σε μεγάλες 
αστικές και περιφερειακές περιοχές·

Τροπολογία 26
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Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α β) εκστρατείες ευαισθητοποίησης 
της κοινής γνώμης σχετικά με τις 
δυνατότητες του ΔΕΔ-Μ για την 
προώθηση της συνοχής και την 
ενθάρρυνση της βιομηχανικής και 
οικονομικής ανάπτυξης σε περιοχές που 
δεν αποτελούν μέρος των κύριων 
δικτύων, όπου τα έργα και οι επενδύσεις 
πρέπει να περιλαμβάνουν την παροχή 
περιφερειακών υπηρεσιών 
σιδηροδρομικών μεταφορών υψηλής 
ποιότητας και τοπικές διασυνδέσεις 
μεταξύ των απομακρυσμένων περιοχών 
και των μεγάλων αστικών οδών και 
οικοσυστημάτων, προκειμένου να 
ενισχυθεί τόσο η αλλαγή του τρόπου 
εκτέλεσης των μεταφορών όσο και η 
κοινωνική συνοχή·

Τροπολογία 27

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α γ) πρωτοβουλίες στις οποίες 
συμμετέχουν οι περιφερειακές και τοπικές 
αρχές σε συζητήσεις σχετικά με τον 
πολυετή σχεδιασμό, τα σχέδια 
ψηφιοποίησης και εκσυγχρονισμού των 
σιδηροδρομικών υποδομών και την 
ευρείας κλίμακας βελτίωση στις δημόσιες 
και ιδιωτικές επενδύσεις, σε περιοχές 
όπου οι μικρές και οι μεσαίου μεγέθους 
επιχειρήσεις και η τοπική οικονομική 
ανάπτυξη θα μπορούσαν να επωφεληθούν 
σε μεγάλο βαθμό από βιώσιμες, 
σύγχρονες και ηλεκτροκίνητες 
σιδηροδρομικές υπηρεσίες·
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Τροπολογία 28

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εκστρατείες πληροφόρησης, 
εκθέσεων, έμπνευσης, εκπαίδευσης και 
ευαισθητοποίησης για την ενθάρρυνση 
αλλαγών στη συμπεριφορά των επιβατών, 
των καταναλωτών και των επιχειρήσεων 
και την προώθηση της ενεργού συμβολής 
του κοινού στην επίτευξη των στόχων για 
πιο βιώσιμες μεταφορές·

β) εκστρατείες πληροφόρησης, 
εκθέσεων, έμπνευσης, κατάρτισης, 
εκπαίδευσης, κοινωνικής εργασίας και 
ευαισθητοποίησης για την ενθάρρυνση 
αλλαγών στη συμπεριφορά των επιβατών, 
των καταναλωτών και των επιχειρήσεων, 
μεταξύ άλλων και στον τομέα των 
σιδηροδρομικών μεταφορών, και την 
προώθηση της ενεργού συμβολής του 
κοινού στην επίτευξη των στόχων για πιο 
βιώσιμες, καινοτόμες, ασφαλείς και 
προσβάσιμες μεταφορές, ενώ παράλληλα 
παροτρύνονται οι πολίτες να γνωρίσουν 
ενεργητικά την ευρωπαϊκή επικράτεια·

Τροπολογία 29

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ανταλλαγή εμπειριών και ορθών 
πρακτικών των εθνικών, περιφερειακών 
και τοπικών αρχών, της κοινωνίας των 
πολιτών, των επιχειρήσεων και των 
σχολείων σχετικά με την προώθηση της 
χρήσης των σιδηροδρόμων και τον τρόπο 
εφαρμογής της αλλαγής συμπεριφοράς σε 
όλα τα επίπεδα·

γ) ανταλλαγή εμπειριών και ορθών 
πρακτικών των εθνικών, περιφερειακών 
και τοπικών αρχών, της κοινωνίας των 
πολιτών, των ΜΚΟ, των επιχειρήσεων, 
των συνδικαλιστικών οργανώσεων και 
των σχολείων σχετικά με την προώθηση 
της ασφαλούς χρήσης των σιδηροδρόμων 
και τον τρόπο εφαρμογής της αλλαγής 
συμπεριφοράς σε όλα τα επίπεδα, για 
όλους τους χρήστες και εργαζόμενους 
των μεταφορών και την ανταλλαγή 
πρακτικών, ανθρώπινων λύσεων για τη 
βέλτιστη προσβασιμότητα των ατόμων με 
αναπηρία και των ηλικιωμένων· προβολή 
της χρηματοδοτικής στήριξης της 
Ένωσης σε σιδηροδρομικά έργα, ιδίως 
όσον αφορά ελλιπή διασυνοριακά 
συστήματα σύνδεσης, αποκεντρωμένες 
προσεγγίσεις και περιφερειακή 
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συνδεσιμότητα·

Τροπολογία 30

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) διεξαγωγή μελετών και καινοτόμων 
δραστηριοτήτων και διάδοση των 
αποτελεσμάτων τους σε ευρωπαϊκή ή 
εθνική κλίμακα· και

δ) διεξαγωγή μελετών και καινοτόμων 
δραστηριοτήτων και διάδοση των 
αποτελεσμάτων τους σε ευρωπαϊκή ή 
εθνική και περιφερειακή κλίμακα, 
συμπεριλαμβανομένου σε ευρωπαϊκό 
δίκτυο σιδηροδρομικών αρτηριών, τη 
χρήση πράσινων ενεργειών για τις 
σιδηροδρομικές μεταφορές και οι μελέτες 
να επικεντρώνονται στις ευρωπαϊκές 
πηγές χρηματοδότησης και τις συνέργειές 
τους με έργα που έχουν σχέση με τις 
σιδηροδρομικές γραμμές και δη τις 
διασυνοριακές·

Τροπολογία 31

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) προώθηση έργων και δικτύων που 
σχετίζονται με το Ευρωπαϊκό Έτος, μεταξύ 
άλλων μέσω των μέσων ενημέρωσης, των 
κοινωνικών δικτύων και άλλων 
διαδικτυακών κοινοτήτων.

ε) προώθηση της διαδραστικής 
επικοινωνίας για έργα και δίκτυα που 
σχετίζονται με το Ευρωπαϊκό Έτος, μεταξύ 
άλλων μέσω των μέσων ενημέρωσης, των 
κοινωνικών δικτύων και άλλων 
διαδικτυακών κοινοτήτων.

Τροπολογία 32

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) μελέτες και έρευνες σε 
περιφερειακό επίπεδο για την αξιολόγηση 
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των αναγκών των πολιτών όσον αφορά 
τις σιδηροδρομικές μεταφορές.

Τροπολογία 33

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε β) διοργάνωση εκδηλώσεων για την 
προώθηση της ιστορικής και 
πολιτιστικής κληρονομιάς των 
σιδηροδρόμων·

Τροπολογία 34

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε γ) εκστρατείες ανάκτησης της 
εμπιστοσύνης των πολιτών στη χρήση 
σιδηροδρομικών δημόσιων επιβατικών 
μεταφορών·

Τροπολογία 35

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε δ) εκστρατείες για τη διαφοροποίηση 
του εργατικού δυναμικού του τομέα των 
σιδηροδρόμων, μέσω της προσέλκυσης 
γυναικών και ιδίως νέων εργαζομένων·

Τροπολογία 36

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε ε (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε ε) εκστρατείες για την προώθηση 
πράσινων λύσεων που έχουν ήδη 
εγκριθεί·

Τροπολογία 37

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η Ένωση προσδιορίζει και 
διερευνά βασικά σχέδια και μέτρα όπως:
α) η επανενεργοποίηση και ο 
πολλαπλασιασμός τοπικών, 
περιφερειακών και διαπεριφερειακών 
επιβατικών και εμπορευματικών 
σιδηροδρομικών γραμμών, τοπικών 
σιδηροδρομικών σταθμών και συνδέσεων 
μεταξύ τοπικών σιδηροδρομικών 
γραμμών και γραμμών υψηλών 
ταχυτήτων και μεγάλων αποστάσεων·
β) εντοπισμός και προώθηση 
βασικών έργων και μέτρων σε διάφορα 
επίπεδα, που μπορεί να συμβάλλει στην 
επίτευξη μακροπρόθεσμων στόχων, όπως 
η ευρωπαϊκή κοινή προσπάθεια 
ενθάρρυνσης των επενδύσεων σε 
σιδηροδρομικές αρτηρίες, τερματικούς 
σταθμούς και τροχαίο υλικό ως 
βελτιστοποιημένη επιλογή αλλαγής 
τρόπου μετακίνησης που θα συμβάλλει 
στην περιφερειακή συνοχή και απαλλαγή 
των εμπορευματικών μεταφορών από τις 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα·
γ) μια ευρωπαϊκή κοινή προσπάθεια 
για την επαναφορά ενός δικτύου 
σύγχρονων νυχτερινών τρένων σε 
προσιτές τιμές που θα εξυπηρετούν όλα 
τα κράτη μέλη και τις γειτονικές χώρες·
δ) η διαμόρφωση ενοποιημένου 
συστήματος, με κρατήσεις θέσεων και 
κάρτες πιστότητας, για τους 
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ευρωπαϊκούς σιδηροδρόμους, το οποίο θα 
επιτρέπει στους καταναλωτές να 
αγοράζουν ενιαίο εισιτήριο από 
οποιονδήποτε ευρωπαϊκό σταθμό για 
οποιονδήποτε προορισμό, ανεξαρτήτως 
σιδηροδρομικής εταιρείας, με εγγυημένα 
δικαιώματα επιβάτη και στην πλέον 
συμφέρουσα τιμή·
ε) τα βιώσιμα μακροπρόθεσμα 
μοντέλα για δωρεάν τοπικές δημόσιες 
μεταφορές·
στ) η προώθηση του σιδηροδρόμου με 
ευνοϊκούς συντελεστές ΦΠΑ σε εθνικό 
επίπεδο·
ζ) η ενσωμάτωση των στόχων για 
φιλικά προς το περιβάλλον, καινοτόμα, 
ψηφιακά, ασφαλή και προσβάσιμα 
σιδηροδρομικά δίκτυα και υπηρεσίες 
στην ενωσιακή στρατηγική για τον 
κλάδο, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου 
της σε σχέση με τη συνοχή, την 
ειδικευμένη και αξιοπρεπή απασχόληση 
και τις πολιτιστικές ανταλλαγές.

Τροπολογία 38

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα θεσμικά και λοιπά όργανα της 
Ένωσης, καθώς και τα κράτη μέλη, σε 
ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, αντίστοιχα, 
μπορούν να αναφέρονται στο Ευρωπαϊκό 
Έτος και να χρησιμοποιούν την οπτική του 
ταυτότητα για την προώθηση των 
δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1.

2. Τα θεσμικά και λοιπά όργανα της 
Ένωσης, καθώς και τα κράτη μέλη, σε 
ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, αντίστοιχα, 
πρέπει να αναφέρονται στο Ευρωπαϊκό 
Έτος και να χρησιμοποιούν την οπτική του 
ταυτότητα για την προώθηση των 
δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, ενώ η Επιτροπή πρέπει να 
μεριμνά να γίνεται η δέουσα αναφορά στη 
στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε όλα 
τα στάδια προώθησης, στα έργα και τις 
πρωτοβουλίες που χρηματοδοτούνται στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους.
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Τροπολογία 39

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η οργάνωση της συμμετοχής στο 
Ευρωπαϊκό Έτος σε εθνικό επίπεδο 
εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών 
μελών. Προς τον σκοπό αυτό τα κράτη 
μέλη ορίζουν εθνικούς συντονιστές. Οι 
εθνικοί συντονιστές εξασφαλίζουν τον 
συντονισμό των σχετικών δραστηριοτήτων 
σε εθνικό επίπεδο.

Η οργάνωση της συμμετοχής στο 
Ευρωπαϊκό Έτος σε εθνικό επίπεδο 
εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών 
μελών. Προς τον σκοπό αυτό τα κράτη 
μέλη ορίζουν εθνικούς συντονιστές και, 
εφόσον χρειαστεί, περιφερειακούς και 
τοπικούς υποσυντονιστές. Οι εθνικοί 
συντονιστές, σε συμφωνία με τους 
υποσυντονιστές, σε περίπτωση ορισμού 
ενός ή περισσοτέρων, εξασφαλίζουν τον 
συντονισμό των σχετικών δραστηριοτήτων 
σε εθνικό επίπεδο.

Τροπολογία 40

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή συγκαλεί τακτικά 
συνεδριάσεις των εθνικών συντονιστών με 
σκοπό τον συντονισμό της διεξαγωγής του 
Ευρωπαϊκού Έτους. Οι εν λόγω 
συνεδριάσεις χρησιμεύουν επίσης ως 
ευκαιρίες για την ανταλλαγή πληροφοριών 
για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Έτους 
σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο· στις 
συνεδριάσεις αυτές μπορούν να 
συμμετέχουν εκπρόσωποι του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως 
παρατηρητές.

1. Η Επιτροπή συγκαλεί τακτικά 
συνεδριάσεις των εθνικών συντονιστών, με 
συμμετοχή των περιφερειακών και 
τοπικών παραγόντων, με σκοπό τον 
συντονισμό της διεξαγωγής του 
Ευρωπαϊκού Έτους. Οι εν λόγω 
συνεδριάσεις αποτελούν ευκαιρίες για την 
ανταλλαγή πληροφοριών για την 
υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Έτους σε 
περιφερειακό, εθνικό και ενωσιακό 
επίπεδο· εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής 
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 
και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των 
Περιφερειών θα καλούνται να 
συμμετάσχουν στις εν λόγω ανταλλαγές.

Τροπολογία 41

Πρόταση απόφασης
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Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο συντονισμός του Ευρωπαϊκού 
Έτους σε επίπεδο Ένωσης εφαρμόζει 
εγκάρσια προσέγγιση με στόχο τη 
δημιουργία συνεργειών μεταξύ των 
διάφορων προγραμμάτων και 
πρωτοβουλιών της Ένωσης που 
χρηματοδοτούν έργα στο πεδίο των 
σιδηροδρομικών μεταφορών ή που έχουν 
σιδηροδρομική διάσταση.

2. Ο συντονισμός του Ευρωπαϊκού 
Έτους σε επίπεδο Ένωσης εφαρμόζει 
εγκάρσια προσέγγιση με στόχο τον 
εντοπισμό υφιστάμενων και τη 
δημιουργία νέων και βιώσιμων 
συνεργειών μεταξύ των διάφορων 
προγραμμάτων και πρωτοβουλιών της 
Ένωσης που χρηματοδοτούν έργα στο 
πεδίο των σιδηροδρομικών μεταφορών ή 
που έχουν σιδηροδρομική διάσταση, 
έχοντας υπόψη ότι πρόσθετοι στόχοι 
πολιτικής απαιτούν πρόσθετους πόρους 
και όχι απλή ανακατανομή.

Τροπολογία 42

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή συγκαλεί τακτικές 
συναντήσεις των ενδιαφερομένων μερών 
και των εκπροσώπων των οργανώσεων ή 
φορέων που δραστηριοποιούνται στο πεδίο 
των σιδηροδρομικών μεταφορών, 
περιλαμβανομένων και υπαρχόντων 
διεθνικών δικτύων και σχετικών ΜΚΟ, 
καθώς και οργανώσεων νεολαίας και 
κοινοτήτων, για να την επικουρούν κατά 
την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Έτους σε 
επίπεδο Ένωσης.

Η Επιτροπή συγκαλεί τακτικές 
συναντήσεις των ενδιαφερομένων μερών 
και των εκπροσώπων των οργανώσεων ή 
φορέων που δραστηριοποιούνται στο πεδίο 
των σιδηροδρομικών μεταφορών, 
περιλαμβανομένων και υπαρχόντων 
διεθνικών και διαπεριφερειακών δικτύων, 
σχετικών ΜΚΟ, κοινωνικών εταίρων 
καθώς και οργανώσεων νεολαίας και 
κοινοτήτων, για να την επικουρούν κατά 
την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Έτους σε 
επίπεδο Ένωσης.
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