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LYHYET PERUSTELUT

Komissio ehdotti 4. maaliskuuta 2020, että vuosi 2021 nimetään Euroopan rautateiden 
teemavuodeksi, jolla edistetään rautateitä kestävänä, innovatiivisena ja turvallisena 
liikennemuotona järjestämällä tapahtumia, kampanjoita ja aloitteita kansallisella, alueellisella 
ja paikallisella tasolla.

Komissio vahvisti 11. joulukuuta 2019 antamassaan tiedonannossa Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman, jonka tavoitteena on ilmastoneutraaliuden saavuttaminen vuoteen 2050 
mennessä. Koska liikenteen osuus unionin kasvihuonekaasupäästöistä on neljännes, 
rautatieala on keskeisessä asemassa tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Sen vuoksi komissio tutkii strategiaa, joka perustuu kestävään ja älykkääseen liikkuvuuteen ja 
jonka ensisijaisena tavoitteena on siirtää huomattava osa Euroopan sisäisestä rahdista, josta 
75 prosenttia kuljetetaan maanteitse, kuljetettavaksi rautateiden ja sisävesiliikenteen 
välityksellä. 

Covid-19-pandemia on vaikuttanut koko EU:hun ja merkittävästi myös liikenteeseen ja 
yhteyksiin EU:ssa. Euroopan rautateiden teemavuosi voisi olla tilaisuus käynnistää rakentavaa 
keskustelua kaikkien liikennemuotojen tulevista haasteista ja tarvittavista toimenpiteistä 
liikennealan työntekijöiden ja matkustajien terveyden suojelemiseksi.

Valmistelija pitää myönteisenä komission ehdotusta vuoden 2021 nimeämisestä Euroopan 
rautateiden teemavuodeksi ja sen tavoitetta kannustaa ja tukea unionin, jäsenvaltioiden, 
alueellisten ja paikallisten viranomaisten sekä muiden organisaatioiden pyrkimyksiä lisätä 
rautateitse tapahtuvan matkustaja- ja rahtiliikenteen osuutta.

Valmistelija katsoo, että kestävien, ympäristöystävällisten ja energiatehokkaiden 
liikennemuotojen luominen ja edistäminen on keskeinen osa EU:n strategiaa 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Valmistelija korostaa tässä yhteydessä koheesiopolitiikan 
tärkeää roolia EU:n sisäisten ja rajat ylittävien rautatieverkkojen parantamisessa erityisesti 
vähemmän kehittyneillä alueilla.

Valmistelija pitää Euroopan rautateiden teemavuotta merkittävänä tilaisuutena tarkastella 
strategioita EU:n rautatiepolitiikan tehostamiseksi erityisesti maaseutu- ja raja-alueilla, joilla 
paikallisia rautatieverkkoja ja -asemia lakkautetaan edelleen. Erityistä huomiota olisi 
kiinnitettävä esteettömyyteen ikääntyneiden ja muita heikommassa asemassa olevien 
henkilöiden kannalta, matkustajien oikeuksien parantamiseen, parempaan varaus- ja 
lippujärjestelmään sekä infrastruktuuriin ja palveluihin tehtäviin investointeihin.

Valmistelija katsoo, että rautatieliikenteen olisi oltava todellinen vaihtoehto yksilöllisille 
liikennemuodoille sekä lyhyille ja keskipitkille lennoille. Rautateiden rajat ylittävä ulottuvuus 
tuo kansalaiset lähemmäksi toisiaan ja antaa heille mahdollisuuden tutustua unioniin sen koko 
moninaisuudessa ja kulttuurisessa rikkaudessa. Rautateiden rajat ylittävällä ulottuvuudella 
olisi edistettävä myös sosiaalista, taloudellista ja alueellista yhteenkuuluvuutta erityisesti 
vuoden 2020 jälkeisen koheesiopolitiikan tavoitteissa, jotka koskevat vihreämpää ja 
yhteenliitetympää Eurooppaa.
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Valmistelija katsoo, että Euroopan rautateiden teemavuodella 2021 voitaisiin auttaa lisäämään 
tietoisuutta tarpeesta nykyaikaistaa rautateitä, myös niiden digitaalista infrastruktuuria ja 
palveluja kaikissa jäsenvaltioissa. 

Valmistelija ehdottaa muitakin konkreettisia toimenpiteitä Euroopan rautateiden teemavuoden 
tavoitteiden saavuttamiseksi, kuten paikallisten, alueellisten ja alueiden välisten rautateiden 
henkilö- ja tavaraliikennereittien uudelleenaktivointia, kaikkiin jäsenvaltioihin ja 
naapurimaihin ulottuvan yöjunien eurooppalaisen verkoston palauttamista sekä kaikissa 
jäsenvaltioissa ja kaikissa unionissa toimivissa rautatieyrityksissä voimassa olevan yhtenäisen 
lipunvarausjärjestelmän kehittämistä.

TARKISTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa liikenne- ja matkailuvaliokuntaa ottamaan 
huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Komissio vahvisti 11 päivänä 
joulukuuta 2019 antamassaan 
tiedonannossa15 Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman Euroopan unionia ja 
sen kansalaisia varten. Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelma on uusi kasvustrategia, 
jonka tavoitteena on tehdä unionista 
oikeudenmukainen ja vauras yhteiskunta, 
jonka talous on moderni, resurssitehokas ja 
kilpailukykyinen. Kasvihuonekaasujen 
nettopäästöistä pyritään eroon vuoteen 
2050 mennessä, ja kasvuun pyritään 
lisäämättä resurssien käyttöä.

(1) Komissio vahvisti 11 päivänä 
joulukuuta 2019 antamassaan 
tiedonannossa15 Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman Euroopan unionia ja 
sen kansalaisia varten. Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelmassa ei ole kyse 
pelkästään tehostetusta 
ilmastopolitiikasta, vaan se on uusi 
integroitu ja osallistava kasvustrategia, 
jonka ympäristötavoitteena on muuttaa 
unionin talous ja yhteiskunta sen 
ohjaamiseksi ympäristön kannalta 
kestävälle polulle, jolla kunnioitetaan 
sosiaalisia oikeuksia ja parannetaan 
kaikkien unionin kansalaisten elämää. 
Tämän strategian tavoitteena on lisäksi 
tehdä unionista oikeudenmukainen ja 
vauras yhteiskunta, jonka talous on 
moderni, sosiaalinen, resurssitehokas ja 
kilpailukykyinen. Strategian 
painopisteenä on työpaikkojen luominen 
ja työllistymismahdollisuudet. EU:n 
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kasvihuonekaasujen nettopäästöistä 
pyritään eroon vuoteen 2050 mennessä, ja 
taloudelliseen ja kestävään kehitykseen 
pyritään lisäämättä resurssien käyttöä. 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa 
tunnustetaan tarve reagoida tehokkaasti 
ja vaiheittain ilmastonmuutoksen 
aiheuttamiin akuutteihin uhkiin ja 
käsitellä jo toteutettujen toimenpiteiden 
vaikutuksia.

__________________ __________________
15 Komission tiedonanto Euroopan 
parlamentille, Eurooppa-neuvostolle, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelma, 
annettu 11. joulukuuta 2019 
(COM/2019/640 final).

15 Komission tiedonanto Euroopan 
parlamentille, Eurooppa-neuvostolle, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelma, 
annettu 11. joulukuuta 2019 
(COM/2019/640 final).

Tarkistus 2

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Covid-19-pandemian aiheuttamat 
muutokset eurooppalaisessa 
yhteiskunnassa sekä niiden terveydelliset 
ja taloudelliset vaikutukset, mukaan 
lukien tavaroiden ja kansalaisten 
vapaaseen liikkuvuuteen liittyvät 
mahdolliset vaikutukset sisämarkkinoihin, 
edellyttävät, että huomio kiinnitetään 
pandemian aikana häiriintyneiden 
viestintäyhteyksien parantamiseen ja 
mahdollisten jälkivaikutusten 
korjaamiseen.

Tarkistus 3

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(2) Eurooppa-neuvosto vahvisti 12 
päivänä joulukuuta 2019 antamissaan 
päätelmissä16 tavoitteen, jonka mukaan 
ilmastoneutraali Euroopan unioni pyritään 
luomaan vuoteen 2050 mennessä.

(2) Eurooppa-neuvosto vahvisti 
12 päivänä joulukuuta 2019 antamissaan 
päätelmissä16 tavoitteen saavuttaa 
ilmastoneutraali Euroopan unioni vuoteen 
2050 mennessä Pariisin sopimuksen 
tavoitteiden mukaisesti.

__________________ __________________
16 Eurooppa-neuvoston päätelmät, 
12.12.2019.

16 Eurooppa-neuvoston päätelmät, 
12.12.2019.

Tarkistus 4

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Euroopan parlamentti ilmaisi 15 
päivänä tammikuuta 2020 antamassaan 
päätöslauselmassa17 suhtautuvansa 
myönteisesti Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmasta annettuun komission 
tiedonantoon ja kehottaa, että tarvittava 
siirtymä ilmastoneutraaliin yhteiskuntaan 
toteutetaan viimeistään vuonna 2050.

(3) Euroopan parlamentti ilmaisi 15 
päivänä tammikuuta 2020 antamassaan 
päätöslauselmassa17 suhtautuvansa 
myönteisesti Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmasta annettuun komission 
tiedonantoon ja painotti tarvetta toimia 
kiireesti ja kunnianhimoisesti, jotta 
voidaan torjua ilmastonmuutos ja 
ratkaista ilmastoon liittyvät haasteet 
ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi 
1,5 celsiusasteeseen, ja kehotti 
toteuttamaan tarvittavan siirtymän 
ilmastoneutraaliin yhteiskuntaan 
siirtymiseksi viimeistään vuoteen 2050 
mennessä ja nostamaan unionin tavoitetta 
vähentää unionin sisäisiä 
kasvihuonekaasupäästöjä vuoteen 2030 
mennessä.

__________________ __________________
17 Euroopan parlamentin päätöslauselma 
15. tammikuuta 2020 Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelmasta (2019/2956(RSP))

17 Euroopan parlamentin päätöslauselma 
15. tammikuuta 2020 Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelmasta (2019/2956(RSP))

Tarkistus 5
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Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmasta annetun komission tiedonannon 
tavoitteiden mukaisesti on tarpeen uudistaa 
unionin taloutta ja määritellä uudelleen 
politiikkoja, erityisesti liikenteen ja 
liikkuvuuden alalla, mikä tarkoittaa 
kestävään ja älykkääseen liikkuvuuteen 
siirtymisen vauhdittamista. Liikenteen 
osuus unionin kasvihuonekaasupäästöistä 
on neljännes, ja se kasvaa koko ajan. 
Ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi 
liikenteen päästöjä on vähennettävä 90 
prosenttia vuoteen 2050 mennessä. 
Kestävän liikenteen toteutuminen 
edellyttää, että käyttäjät asetetaan etusijalle 
ja heille tarjotaan edullisempia, 
helppokäyttöisempiä, terveellisempiä ja 
puhtaampia vaihtoehtoja nykyisille 
liikkumismuodoille. Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelmalla pyritään 
vauhdittamaan siirtymistä kestävään ja 
älykkääseen liikkuvuuteen sekä 
vastaamaan näihin haasteisiin. Unionin 
sisäisestä rahdista 75 prosenttia kuljetetaan 
maanteitse ja huomattava osa siitä olisikin 
siirrettävä rauta- ja vesiteitse 
kuljetettavaksi.

(4) Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmasta annetun komission tiedonannon 
tavoitteiden mukaisesti on tarpeen uudistaa 
unionin taloutta ja teollisuutta ja määritellä 
uudelleen politiikkoja ja infrastruktuuri-
investointeja, erityisesti liikenteen ja 
liikkuvuuden alalla. Tällainen muutos 
vauhdittaa sellaiseen kestävään, 
päästöttömään, intermodaaliseen ja 
älykkääseen liikkuvuuteen siirtymistä, 
jossa rautatieliikenne on kaikkien 
liikkuvuus- tai liikennestrategioiden 
ytimessä. Liikenteen osuus unionin 
kasvihuonekaasupäästöistä on neljännes, ja 
se kasvaa koko ajan. Ilmastoneutraaliuden 
saavuttamiseksi mahdollisimman pian 
liikenteen päästöjä on vähennettävä 
90 prosenttia koko unionissa viimeistään 
vuoteen 2050 mennessä. Kestävän 
liikenteen toteutuminen edellyttää, että 
käyttäjät asetetaan etusijalle ja heille 
tarjotaan edullisempia, kaikille saatavilla 
olevia, terveellisempiä ja puhtaampia 
vaihtoehtoja nykyisille liikkumismuodoille, 
ja vakiinnutetaan niitä 
liikkumistottumuksia, jotka jo käyttävät 
kestäviä liikkuvuuden muotoja, kuten 
pyöräilyä ja kävelyä. Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelmalla pyritään 
vauhdittamaan siirtymistä kestävään, 
intermodaaliseen ja älykkääseen 
liikkuvuuteen sekä vastaamaan näihin 
haasteisiin. Unionin sisäisestä rahdista 
75 prosenttia kuljetetaan maanteitse ja 
huomattava osa siitä olisikin siirrettävä 
rauta- ja vesiteitse kuljetettavaksi ilman, 
että vaadittaisiin kanavien 
lisärakentamista tai jokien syventämistä.

Tarkistus 6

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(5) Rautatieliikenteen rooli 
ilmastoneutraaliuden saavuttamisessa 
vuoteen 2050 mennessä on merkittävä. Se 
on yksi ympäristöystävällisimmistä ja 
energiatehokkaimmista liikennemuodoista. 
Rautatiet ovat suureksi osaksi 
sähköistettyjä, ja niiden hiilidioksidipäästöt 
ovat reilusti pienemmät kuin lento- tai 
tieliikenteen vastaavalla matkalla 
aiheuttamat päästöt; rautatieliikenne on 
myös ainoa liikennemuoto, jonka 
kasvihuonekaasu- ja hiilidioksidipäästöt 
ovat laskeneet johdonmukaisesti vuodesta 
1990. Lisäksi rautatieliikenteen 
energiankulutus on vuosina 1990–2016 
laskenut18, ja siinä käytetään yhä enemmän 
uusiutuvia energialähteitä.

(5) Liikkuvuus on yksi Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelman keskeisistä 
pilareista, ja rautatieliikenteen rooli 
unionin talouden hiilestä irtautumisessa 
ja ilmastoneutraaliuden saavuttamisessa 
viimeistään vuoteen 2050 mennessä on 
merkittävä. Se on yksi 
ympäristöystävällisimmistä ja 
energiatehokkaimmista liikennemuodoista. 
Rautatiet ovat suureksi osaksi 
sähköistettyjä, ja niiden hiilidioksidipäästöt 
ovat reilusti pienemmät kuin lento- tai 
tieliikenteen vastaavalla matkalla 
aiheuttamat päästöt; rautatieliikenne on 
myös ainoa liikennemuoto, jonka 
kasvihuonekaasu- ja hiilidioksidipäästöt 
ovat laskeneet johdonmukaisesti vuodesta 
1990. Lisäksi rautatieliikenteen 
energiankulutus on vuosina 1990–2016 
laskenut18, ja siinä käytetään yhä enemmän 
uusiutuvia energialähteitä. Tätä 
suuntausta olisi sen vuoksi tuettava 
edistämällä vihreää energiaa.

__________________ __________________
18 DG MOVE Statistical Pocketbook 2019 
”EU transport in figures” (lähde: Eurostat)

18 DG MOVE Statistical Pocketbook 2019 
”EU transport in figures” (lähde: Eurostat)

Tarkistus 7

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Alue- ja paikallisviranomaiset, 
julkiset viranomaiset sekä rautatieala ovat 
keskeisiä toimijoita asetettujen 
tavoitteiden täytäntöönpanossa ja 
saavuttamisessa Pariisin sopimuksessa ja 
vihreän kehityksen ohjelmassa 
vahvistettujen unionin sitoumusten 
mukaisesti. 
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Tarkistus 8

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 b) Sen lisäksi, että lisätään 
uusiutuvien energialähteiden käyttöä 
rautatiealalla, on laadittava tätä 
oikeudenmukaista siirtymää koskeva 
strategia, jossa otetaan huomioon 
korkealaatuisten, kohtuuhintaisten ja 
esteettömien liikenneyhteyksien tarve sekä 
työntekijöiden oikeuksien suojelu.

Tarkistus 9

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 c) Tutkimuksen ja kehittämisen, 
teollisuuden, jäsenvaltioiden ja niiden 
alueiden kumppanuudet ovat tärkeitä 
liikennettä koskevan tutkimuksen ja 
innovoinnin tukemiseksi.

Tarkistus 10

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 d) Kestävien, ympäristöystävällisten 
ja energiatehokkaiden liikennemuotojen 
luominen ja parantaminen ovat keskeinen 
osa unionin toimia ilmastonmuutoksen 
torjumiseksi. Koska unioni tukee 
rahastojensa ja välineidensä kautta 
rautatieinfrastruktuuriin tehtäviä 
investointeja, se vaikuttaa suoraan 
rautateiden edistämiseen, mitä olisi 
hyödynnettävä täysimääräisesti. Koska 
rautatieverkoissa ja niihin liittyvässä 
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infrastruktuurissa on merkittäviä 
jäsenvaltioiden välisiä eroja, 
koheesiopolitiikalla on tärkeä rooli 
kaikilla alueilla, mutta erityisesti 
vähemmän kehittyneillä alueilla ja 
maaseutualueilla, sillä koheesiopolitiikan 
avulla parannetaan unionin sisäisiä ja 
rajat ylittäviä rautatieverkkoja. 
Koheesiopolitiikka antaa myös jatkuvan 
ja vahvemman roolin investoinneille, 
joilla pyritään edistämään vihreämpää 
Eurooppaa kaikille. Näin ollen olisi 
tärkeää ottaa paikalliset, alueelliset ja 
kansalliset viranomaiset mukaan 
keskusteluihin, jotka koskevat 
monivuotista suunnittelua, 
rautatieinfrastruktuurin digitalisointi- ja 
nykyaikaistamishankkeita sekä alueille 
kohdistuvien julkisten ja yksityisten 
investointien yleistä parantamista, ja 
kannustaa paikallisten, alueellisten ja 
kansallisten viranomaisten rajat ylittävää 
yhteistyötä. Paikallinen talouskehitys voisi 
hyötyä kestävistä, moderneista ja 
sähköistetyistä 
rautatieliikennepalveluista. 
Rautatieliikenteen nykyaikaistaminen, 
jossa kiinnitetään erityistä huomiota 
liikenneinfrastruktuureihin tehtäviin 
julkisiin investointeihin, joilla edistetään 
unionin ilmastotavoitteiden saavuttamista, 
innovointia, turvallisuutta, ihmisarvoisia 
vihreitä ja nykyaikaisia työpaikkoja ja 
tehokkuutta, edellyttää kuitenkin 
lisäresursseja.

Tarkistus 11

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Luomalla yhteyksiä unionin 
keskeisten liikennereittien ja sen syrjäisten 
alueiden välille rautatiesektori edistää 
sosiaalista, taloudellista ja alueellista 

(6) Luomalla yhteyksiä unionin 
keskeisten ja toissijaisten liikennereittien 
ja sen syrjäisten alueiden välille, 
maaseutualueiden kesken ja niiden ja 
kaupunkikeskusten välille ja lisäämällä 
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yhteenkuuluvuutta. puuttuvia rajat ylittäviä yhteyksiä 
rautatiesektori on kestävän liikenteen ja 
matkailun merkittävä tekijä, ja se edistää 
sosiaalista, taloudellista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta. Rautateillä on 
keskeinen rooli kehityksessä ja 
liikkuvuuden parantamisessa, ja niiden 
avulla estetään maaseudun ja unionin 
vähemmän kehittyneiden alueiden 
väestökatoa, sillä junat ovat järkeviä 
liikennevälineitä. Parempien yhteyksien 
luominen ja rautateiden osuuden 
lisääminen kulkumuotojakaumassa on 
kuitenkin edelleen haaste. 
Kannattamattomampien paikallisten 
rautatieverkkojen ja -asemien 
lakkauttamista ei saisi jatkaa etenkään 
maaseutu- ja raja-alueilla. Verkkoihin, 
liikkuvaan kalustoon ja palveluihin 
tehtävät investoinnit vaihtelevat suuresti 
jäsenvaltiosta toiseen. Tämän vuoksi olisi 
selvitettävä ja vauhditettava unionin 
rautatiepolitiikan ja -verkkojen 
parantamisen jatkamiseen tähtääviä 
strategioita ja suunnitelmia julkisen 
liikenteen digitalisoimiseksi ja yhteyksien 
palauttamiseksi sekä puuttuvien 
yhteyksien täydentämiseksi uudistamalla, 
sähköistämällä ja nykyaikaistamalla 
liikkuvaa kalustoa sekä edistämällä 
rautatieyritysten yhteistyötä.

Tarkistus 12

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Samalla kun rautateiden 
matkustajaliikenteen osuus unionin 
maaliikenteestä on kasvanut vain hieman 
vuodesta 2007, rahdin osuus on laskenut. 
Yhtenäisen eurooppalaisen rautatiealueen 
luomisen tiellä on vielä useita esteitä, on 
muun muassa minimoitava melua. Kun 
esteet voitetaan ja kustannuksia saadaan 

(7) Samalla kun rautateiden 
matkustajaliikenteen osuus unionin 
maaliikenteestä on kasvanut vain hieman 
vuodesta 2007, rahdin osuus on laskenut. 
Liikennepolitiikasta vuonna 2011 
annetussa komission valkoisessa kirjassa 
esitettyjen liikennemuotosiirtymää 
koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi 
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laskettua sekä innovointia nopeutettua, 
rautatieliikenteestä päästään hyödyntämään 
kaikki sen tarjoamat mahdollisuudet. 
Rautatieliikenteen vetovoimaisuuteen on 
sen vuoksi panostettava edelleen, jotta 
matkustajat ja yritykset kiinnostuisivat 
siitä.

maanteiden ja rautateiden 
tavaraliikenteen välisen kilpailun on 
oltava oikeudenmukaista ja tasapainossa 
ja on otettava täysimääräisesti huomioon 
liikenteen ulkoiset kustannukset, jotta 
voidaan saavuttaa Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman tavoitteet. 
Yhtenäisen eurooppalaisen rautatiealueen 
luomisen tiellä on vielä useita esteitä, jotka 
vaikuttavat todella ja merkittävästi 
rautatiekuljetuksen kilpailukykyyn ja 
houkuttelevuuteen, mukaan lukien 
rautatiekuljetuksen suhteellisen korkeat 
kustannukset, yksinkertaisten ja suorien 
yhteyksien puuttuminen, 
rautatieinfrastruktuurin käyttömaksut, 
liikkuvan kaluston käyttöönoton esteet, 
valvontajärjestelmien ja käyttöä koskevien 
sääntöjen moninaisuus sekä tarve 
vähentää melua. Kun esteet voitetaan ja 
kustannuksia saadaan laskettua sekä 
innovointia nopeutettua ja saadaan 
enemmän eurooppalaista tukea 
intermodaalisuudelle, rautatieliikenteestä 
päästään hyödyntämään kaikki sen 
tarjoamat mahdollisuudet. 
Rautatieliikenteen vetovoimaisuuteen on 
sen vuoksi panostettava edelleen, jotta 
matkustajat, erityisesti nuoret ja syrjäisillä 
alueilla ja maaseutualueilla asuvat 
kansalaiset, työntekijät sekä yritykset 
kiinnostuisivat siitä. Jotta rautatieliikenne 
olisi yhdenmukaisempaa ja 
houkuttelevampaa kaikkialla Euroopassa, 
olisi painotettava myös matkustajien 
oikeuksien parantamista, parempia 
varaus- ja lippujärjestelmiä, 
infrastruktuuri-investointeja, nopeita ja 
ympäristöystävällisiä yhteyksiä koko 
unionissa tarjoavien yöjunien lisäämistä, 
kevytraidejärjestelmien, kuten 
kaupunkialueiden raitioteiden, 
uudelleenkäyttöönottoa sekä saastuttaja 
maksaa -periaatteen täytäntöönpanoa 
sosiaalisesti tasapainoisella tavalla.

Tarkistus 13
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Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Jotta saataisiin käyttöön 
rautatiealan koko potentiaali tärkeänä 
työnantajana Euroopan unionissa, 
rautatiealan olisi työllistettävä erilaisia 
työntekijöitä ja alalle olisi houkuteltava 
erityisesti naisia ja nuoria. On olennaisen 
tärkeää tarjota käyttäjiä hyödyttäviä 
optimaalisia liikennepalveluja ja 
varmistaa rautatiealan työntekijöiden 
laadukkaat työolot.

Tarkistus 14

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Vuosi 2021 olisi nimettävä 
Euroopan rautateiden teemavuodeksi, jotta 
rautatieliikennettä sekä kestävää ja älykästä 
liikkuvuutta voidaan Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelmasta annetussa komission 
tiedonannossa esitettyjen tavoitteiden 
mukaisesti edistää. Vuosi 2021 tulee 
olemaan merkittävä vuosi unionin 
rautatiepolitiikassa, sillä se on 
ensimmäinen kokonainen vuosi, jona 
neljännen rautatiepaketin nojalla sovitut 
säännöt pannaan koko unionin alueella 
täytäntöön; säännöt koskevat kotimaan 
henkilöliikennemarkkinoiden avaamista 
sekä koko unionin alueella toimivien 
rautatieyritysten kustannusten ja 
hallinnollisten rasitteiden vähentämistä. 
Yleinen kiinnostus rautateitä ja yöjunia 
kohtaan on kasvamassa useissa 
jäsenvaltioissa, mistä muun muassa 
#DiscoverEU -ohjelman suosio kertoo. 
Lisäksi kansainvälisen Europalia-
taidefestivaalin aiheena on vuonna 2021 

(8) Vuosi 2021 olisi nimettävä 
Euroopan rautateiden teemavuodeksi, jotta 
rautatieliikennettä sekä kestävää, 
intermodaalista ja älykästä liikkuvuutta 
voidaan Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmasta annetussa komission 
tiedonannossa esitettyjen tavoitteiden 
mukaisesti edistää ja jotta tuetaan unionin 
sitoutumista Yhdistyneiden kansakuntien 
kestävän kehityksen Agenda 2030 -
toimintaohjelmaan ja sen kestävän 
kehityksen tavoitteisiin. Vuosi 2021 tulee 
olemaan merkittävä vuosi unionin 
rautatiepolitiikassa, sillä se on 
ensimmäinen kokonainen vuosi, jona 
neljännen rautatiepaketin nojalla sovitut 
säännöt pannaan koko unionin alueella 
täytäntöön; säännöt koskevat kotimaan 
henkilöliikennemarkkinoiden avaamista 
sekä koko unionin alueella toimivien 
rautatieyritysten kustannusten ja 
hallinnollisten rasitteiden vähentämistä. 
Yleinen kiinnostus rautateitä, mukaan 
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rautateiden vaikutus taiteisiin ja 
festivaalilla korostetaan rautateiden roolia 
sosiaalisen, taloudellisen ja teollisen 
muutoksen merkittävänä edistäjänä,

lukien alueiden sisäiset ja väliset yhteydet 
sekä yöjunat, kohtaan on kasvamassa 
erityisesti nuorten keskuudessa, mistä 
muun muassa #DiscoverEU -ohjelman 
suosio kertoo. Lisäksi kansainvälisen 
Europalia-taidefestivaalin aiheena on 
vuonna 2021 rautateiden vaikutus taiteisiin 
ja festivaalilla korostetaan rautateiden 
roolia sosiaalisen, taloudellisen ja teollisen 
muutoksen merkittävänä edistäjänä,

Tarkistus 15

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Teemavuoden tavoitteena on kannustaa ja 
tukea unionin, jäsenvaltioiden, alueellisten 
ja paikallisten viranomaisten sekä muiden 
organisaatioiden pyrkimyksiä lisätä 
rautateiden matkustaja- ja rahtiliikenteen 
osuutta. Teemavuodella on erityisesti 
seuraavat tavoitteet:

Teemavuoden tavoitteena on kannustaa ja 
tukea unionin, jäsenvaltioiden, alueellisten 
ja paikallisten viranomaisten, valtiosta 
riippumattomien järjestöjen sekä muiden 
julkisten ja yksityisten organisaatioiden 
pyrkimyksiä lisätä rautateiden matkustaja- 
ja rahtiliikenteen osuutta. Teemavuodella 
on erityisesti seuraavat tavoitteet:

Tarkistus 16

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) edistää rautatieliikennettä 
kestävänä, innovatiivisena ja turvallisena 
liikennemuotona, erityisesti korostamalla 
rautateiden roolia merkittävänä tekijänä 
unionin ilmastoneutraaliutta koskevan 
tavoitteen saavuttamisessa vuoteen 2050 
mennessä sekä tavoittelemalla laajempaa 
yleisöä, erityisesti nuorisoa;

(a) edistää rautatieliikennettä 
kestävänä, kohtuuhintaisena, 
esteettömänä, innovatiivisena, turvallisena 
ja yhdistävänä liikennemuotona kaikille, 
erityisesti käyttämällä hiljaisempaa, 
vihreämpää ja energiatehokkaampaa 
liikkuvaa kalustoa, herättämällä 
Euroopassa keskustelua 
rautatieliikenteen kehittämisestä 
todellisena, esteettömänä ja yleisesti 
sopivana vaihtoehtona yksilöllisille 
liikennemuodoille sekä lyhyille ja 
keskipitkille lennoille, varmistamalla 
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intermodaalinen ja aluetason liikkuvuus, 
korostamalla roolia merkittävänä tekijänä 
unionin ilmastoneutraaliutta koskevan 
tavoitteen saavuttamisessa viimeistään 
vuoteen 2050 mennessä sekä 
tavoittelemalla laajempaa yleisöä, 
erityisesti nuorisoa ja syrjäisillä alueilla ja 
maaseutualueilla asuvia kansalaisia, sekä 
korostamalla myönteistä roolia, joka 
rautateillä voi olla covid-19-pandemian 
jälkeisestä ajasta ja muista kriiseistä 
elpymistä tukevana välineenä;

Tarkistus 17

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) korostaa rautateiden eurooppalaista, 
rajat ylittävää ulottuvuutta ja rautateitä 
tekijänä, joka tuo kansalaiset lähemmäksi 
toisiaan, antaa heille mahdollisuuden 
tutustua unioniin ja sen moninaisuuteen, 
nopeuttaa yhteenkuuluvuutta ja edistää 
unionin sisämarkkinoiden yhdentymistä;

(b) korostaa rautateiden eurooppalaista, 
rajat ylittävää ulottuvuutta ja rautateitä 
tekijänä, jolla on olennainen rooli 
kestävän, alueellisen ja paikallisen 
liikenteen ja matkailun kehittämisessä ja 
joka tuo maaseutualueet ja syrjäiset ja 
syrjäseutualueet lähemmäksi EU:n muita 
alueita ja kansalaiset lähemmäksi toisiaan, 
antaa heille mahdollisuuden tutustua 
unioniin ja sen moninaisuuteen, pyrkii 
täydentämään puuttuvat yhteydet, edistää 
sosiaalista, taloudellista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta vuoden 2020 jälkeisten 
koheesiopolitiikan tavoitteiden mukaisesti 
vihreämmän ja yhteenliitetymmän 
Euroopan saavuttamiseksi tiiviissä 
yhteistyössä paikallis- ja 
alueviranomaisten ja paikallisyhteisöjen 
kanssa ja edistää unionin sisämarkkinoiden 
yhdentymistä;

Tarkistus 18

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(b a) korostaa pitkien ja lyhyiden 
matkojen sähköisen liikenteen kiireellistä 
tarvetta ja merkitystä sekä tarvetta 
parantaa liikenneinfrastruktuurin ja -
palvelujen saatavuutta kaikille 
matkustajille;

Tarkistus 19

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b b) osoittaa unionin investointeja 
nykyisten käytössä olevien tai 
käyttämättömien rautatieyhteyksien 
käyttöönottamiseen uudelleen ja 
parantamiseen ja raja-alueiden välisten 
puuttuvien matkustaja- ja 
tavaraliikenteen yhteyksien 
täydentämiseen;

Tarkistus 20

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tehostaa rautateiden vaikutusta 
unionin talouteen, teollisuuteen ja 
yhteiskuntaan ja ottaa huomioon erityisesti 
alueelliseen kehitykseen, teollisuuden 
kilpailukykyyn, kestävään matkailuun, 
innovointiin, työllisyyteen, koulutukseen, 
nuorisoon ja kulttuuriin liittyviä 
näkökulmia sekä parantaa esteettömyyttä 
vammaisten henkilöiden kannalta;

(c) tehostaa rautateiden vaikutusta 
unionin talouteen, teollisuuteen ja 
yhteiskuntaan ja ottaa huomioon erityisesti 
kestävään alueelliseen kehitykseen, 
kaupunkien ja maaseudun kehitykseen ja 
rajat ylittävään paikalliseen kehitykseen, 
ilmastonsuojeluun, teollisuuden 
muutosprosessiin, kestävään matkailuun, 
innovointiin, sosiaaliseen osallisuuteen, 
sosiaalisesti kestävään työllisyyteen, 
koulutukseen, nuorisoon ja kulttuuriin 
liittyviä näkökulmia sekä parantaa 
esteettömyyttä ikääntyneiden, muita 
heikommassa asemassa olevien ryhmien 
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sekä vammaisten ja liikuntarajoitteisten 
henkilöiden kannalta;

Tarkistus 21

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) edistää rautateitä tärkeänä tekijänä 
unionin ja sen naapurimaiden ja erityisesti 
Länsi-Balkanin maiden välisissä suhteissa 
hyödyntäen kumppanimaiden kiinnostusta 
ja tarpeita sekä unionin asiantuntijuutta 
rautatieliikenteessä.

(d) edistää rautateitä tärkeänä tekijänä 
unionin ja sen naapurimaiden, kuten Länsi-
Balkanin maiden, itäisten naapurimaiden 
ja Yhdistyneen kuningaskunnan, välisissä 
suhteissa hyödyntäen kumppanimaiden, 
raja-alueiden ja -kuntien kiinnostusta ja 
tarpeita sekä asiantuntemuksen vaihtoa 
rautatieliikenteessä;

Tarkistus 22

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) varmistaa eurooppalaisen 
teemavuoden 2021 pitkäaikainen vaikutus 
konkreettisilla hankkeilla, joita edistetään 
ja jotka toteutetaan teemavuotta 
seuraavina vuosina ja joihin kaikki 
asiaankuuluvat sidosryhmät, kuten EU:n 
toimielimet ja virastot, rautatieyritykset, ja 
unionin varojen hallinnoinnista vastaavat 
paikalliset, alueelliset ja kansalliset 
viranomaiset, sitoutuvat pitkällä 
aikavälillä;

Tarkistus 23

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – d b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(d b) edistää rautateitä välineenä, joka 
mahdollistaa liikkuvuuden ja esineiden ja 
laitteiden väliaikaisen kuljetuksen, jonka 
tarkoituksena on mahdollistaa yhteistyö ja 
helpottaa yhteistyötä kulttuurin ja 
koulutuksen alan ryhmien välillä 
hyödyntäen sitä, että ihmisten, esineiden 
ja laitteiden väliaikainen liikkuvuus on 
hyvä keino tunnistaa 
yhteistyömahdollisuuksia ja jakaa hyviä 
käytäntöjä ja asiantuntemusta;

Tarkistus 24

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) aloitteet ja tapahtumat, joilla 
edistetään keskustelua, lisätään tietoisuutta 
sekä edistetään kansalaisten, yritysten ja 
viranomaisten sitoutumista keinoihin (eri 
kanavia ja välineitä käyttäen, muun muassa 
jäsenvaltioissa järjestettävin tapahtumin), 
joilla matkustajia ja rahtiliikennettä 
saataisiin siirtymään enemmän rautateille 
ja torjumaan näin ilmastonmuutosta;

(a) aloitteet ja tapahtumat, joilla 
edistetään keskustelua, lisätään tietoisuutta 
sekä edistetään kansalaisten, yritysten ja 
viranomaisten sitoutumista 
rautatiematkustamisen olosuhteiden 
parantamiseen ja resurssien, matkustajien 
ja rahtiliikenteen houkuttelemiseen 
rautateille, mikä on keino torjua 
ilmastonmuutosta, mihin kuuluu myös 
vihreän energian käyttö 
rautatieinfrastruktuurissa, aluekehitys ja 
aluetutkimus; näillä aloitteilla edistetään 
myös henkilökohtaisen liikkuvuuden 
parantamista ja kulttuurivaihtoa sekä 
kestävää matkailua eri kanavia ja välineitä 
käyttäen, muun muassa jäsenvaltioissa, 
paikallisella, alueellisella ja kansallisella 
tasolla järjestettävin tapahtumin, mukaan 
lukien Interreg-ohjelmasta rahoitettavat 
raja-alueiden rautatiealoitteet, joilla on 
olennaisesti eurooppalainen luonne;

Tarkistus 25

Ehdotus päätökseksi
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3 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) aloitteet ja tapahtumat, joilla 
lisätään tietoisuutta rautatiealan 
valmiuksista estää paikallisyhteisöjen, 
rannikkoalueiden ja syrjäisten alueiden 
eristyminen entisestään ja edistää sen 
sijaan niiden yhdistämistä suurempiin 
kaupunkialueisiin ja alueisiin;

Tarkistus 26

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a b) tiedotuskampanjat, joissa 
käsitellään Euroopan laajuisen 
liikenneverkon mahdollisuuksia edistää 
yhteenkuuluvuutta ja teollisuuden ja 
talouden kehitystä alueilla, joita ei ole 
yhdistetty keskeisiin verkkoihin ja joilla 
hankkeiden ja investointien olisi katettava 
korkealaatuisten alueellisten 
rautatieliikennepalvelujen sekä syrjäisten 
alueiden ja suurempien kaupunkiväylien 
ja -ekosysteemien välisten paikallisten 
yhteyksien tarjoaminen, jotta voidaan 
edistää samanaikaisesti sekä 
liikennemuotosiirtymää että sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta;

Tarkistus 27

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – a c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a c) aloitteet, joissa otetaan alue- ja 
paikallisviranomaiset mukaan 
keskusteluihin monivuotisesta 
suunnittelusta, rautatieinfrastruktuurin 
digitalisointia ja nykyaikaistamista 
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koskevista suunnitelmista sekä julkisten 
ja yksityisten investointien laajasta 
parantamisesta alueilla, joilla pienet ja 
keskisuuret yritykset ja paikallinen 
talouskehitys voisivat hyötyä suuresti 
kestävistä, nykyaikaisista ja 
sähköistetyistä 
rautatieliikennepalveluista;

Tarkistus 28

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tiedotus-, opetus- ja 
valistuskampanjat sekä näyttelyt ja muut 
innostavat keinot, joilla kannustetaan 
matkustajia, kuluttajia ja yrityksiä 
muuttamaan käyttäytymistään ja edistetään 
kansalaisten aktiivista osallistumista 
kestävämpää liikennettä koskevien 
tavoitteiden saavuttamiseen;

(b) tiedotus-, koulutus-, opetus- ja 
valistuskampanjat sekä sosiaalityö, 
näyttelyt ja muut innostavat keinot, joilla 
kannustetaan matkustajia, kuluttajia ja 
yrityksiä muuttamaan käyttäytymistään, 
myös rautatiealalla, ja edistetään 
kansalaisten aktiivista osallistumista 
kestävämpää, innovatiivisempaa, 
turvallisempaa ja esteettömämpää 
liikennettä koskevien tavoitteiden 
saavuttamiseen ja kannustetaan ihmisiä 
samalla aktiivisesti tutustumaan 
Eurooppaan;

Tarkistus 29

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) kokemusten ja hyvien käytäntöjen 
vaihtoa rautateiden käytön edistämisestä 
sekä ihmisten käyttäytymisen 
muuttamisesta kaikilla tasoilla kansallisten, 
alueellisten ja paikallisten viranomaisten, 
kansalaisyhteiskunnan, liike-elämän ja 
koulujen kesken;

(c) kokemusten ja hyvien käytäntöjen 
vaihto rautateiden turvallisen käytön 
edistämisestä sekä kaikkien liikenteen 
käyttäjien ja työntekijöiden 
käyttäytymisen muuttamisesta kaikilla 
tasoilla kansallisten, alueellisten ja 
paikallisten viranomaisten, 
kansalaisyhteiskunnan, valtiosta 
riippumattomien järjestöjen, yritysten, 
ammattiyhdistysten ja koulujen kesken 
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sekä käytännöllisten ja ihmisläheisten 
ratkaisujen vaihto optimaalisesta 
esteettömyydestä vammaisten ja 
ikääntyneiden henkilöiden kannalta; 
rautatiehankkeille myönnetyn unionin 
rahoitustuen esittely, erityisesti niiden 
hankkeiden osalta, jotka koskevat 
puuttuvia rajat ylittäviä yhteyksiä, 
hajautettuja lähestymistapoja ja 
alueellisia yhteyksiä;

Tarkistus 30

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) tutkimusten ja innovointitoimien 
toteuttaminen sekä niiden tulosten 
levittäminen unionissa tai kansallisella 
tasolla sekä

(d) muun muassa 
rautatiekuljetusverkostoa ja vihreän 
energian käyttöä 
rautatieinfrastruktuurissa koskevien 
tutkimusten ja innovointitoimien 
toteuttaminen sekä niiden tulosten 
levittäminen unionissa tai kansallisella ja 
alueellisella tasolla sekä tutkimusten 
tekeminen eurooppalaisista 
rahoituslähteistä ja niiden välisestä 
yhteisvaikutuksesta rautatielinjoja, 
erityisesti rajat ylittäviä osuuksia, 
koskevissa hankkeissa;

Tarkistus 31

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) teemavuoteen liittyvien hankkeiden 
ja verkostojen edistäminen muun muassa 
tiedotusvälineiden, sosiaalisten verkostojen 
ja muiden verkkoyhteisöjen avulla.

(e) teemavuoteen liittyviä hankkeita ja 
verkostoja koskevan interaktiivisen 
viestinnän edistäminen muun muassa 
tiedotusvälineiden, sosiaalisten verkostojen 
ja muiden verkkoyhteisöjen avulla;
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Tarkistus 32

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) alueellisen tason tutkimukset ja 
kyselytutkimukset kansalaisten 
rautatieliikennetarpeiden arvioimiseksi;

Tarkistus 33

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e b) rautateiden historiallista ja 
kulttuuriperintöä edistävien tapahtumien 
järjestäminen;

Tarkistus 34

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – e c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e c) kampanjat, joilla pyritään 
saamaan kansalaiset uudelleen 
luottamaan rautateiden käyttämiseen 
julkisen henkilöliikenteen välineenä;

Tarkistus 35

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – e d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e d) rautatiealan työvoiman 
monipuolistamiseen tähtäävät kampanjat, 
joilla houkutellaan erityisesti naisia ja 
nuoria työntekijöitä;
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Tarkistus 36

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – e e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e e) jo hyväksytyt vihreiden ratkaisujen 
edistämiskampanjat.

Tarkistus 37

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Unioni määrittelee ja tarkastelee 
keskeisiä hankkeita ja toimenpiteitä, joita 
ovat esimerkiksi
(a) paikallisten, alueellisten ja 
alueiden välisten henkilö- ja 
tavaraliikennereittien, paikallisten 
rautatieasemien ja yhteyksien 
uudelleenkäyttöönotto ja lisääminen aina 
paikallisista radoista suurnopeusratoihin 
ja pitkien matkojen ratoihin saakka;
(b) sellaisten keskeisten hankkeiden ja 
toimenpiteiden määrittely ja edistäminen 
eri tasoilla, jotka voivat auttaa 
saavuttamaan tavoitteet pitkällä 
aikavälillä, kuten yhteiset eurooppalaiset 
toimet, joilla kannustetaan investoimaan 
tavarankuljetusajoneuvojen 
rautatiekuljetukseen, terminaaleihin ja 
liikkuvaan kalustoon optimoituna 
liikennemuotosiirtymän vaihtoehtona, 
jolla edistetään alueellista 
yhteenkuuluvuutta ja hiilestä irtautumista 
tavaraliikenteessä;
(c) yhteiset eurooppalaiset toimet, 
joiden tavoitteena on ottaa uudelleen 
käyttöön kaikkiin jäsenvaltioihin ja 
naapurimaihin ulottuva nykyaikaisten ja 
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kohtuuhintaisten yöjunalinjojen verkosto;
(d) sellaisen yhtenäisen lipunvaraus- 
ja etujärjestelmän kehittäminen 
eurooppalaista rautatieliikennettä varten, 
josta kuluttajat voivat ostaa matkalipun 
miltä tahansa eurooppalaiselta asemalta 
mille tahansa eurooppalaiselle asemalle 
rautatieyhtiöstä riippumatta ja 
edullisimpaan hintaan ja joka takaa 
matkustajan oikeudet;
(e) kestävät pitkän aikavälin mallit 
maksuttomalle julkiselle 
paikallisliikenteelle;
(f) rautateiden tukeminen 
soveltamalla niihin alempaa 
arvonlisäveroa kansallisella tasolla;
(g) vihreitä, innovatiivisia, 
digitaalisia, turvallisia ja esteettömiä 
rautatieverkkoja ja -palveluja koskevien 
tavoitteiden sisällyttäminen unionin 
teollisuusstrategiaan, mukaan lukien 
niiden rooli yhteenkuuluvuuden, 
ammattitaitoa edellyttävien ja 
ihmisarvoisten työpaikkojen ja 
kulttuurivaihdon kannalta.

Tarkistus 38

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Unionin toimielimet ja elimet 
voivat unionin tasolla ja jäsenvaltiot 
puolestaan kansallisella tasolla viitata 
teemavuoteen ja hyödyntää sen visuaalista 
ilmettä, kun ne edistävät 1 kohdassa 
tarkoitettuja toimia.

2. Unionin toimielimet ja elimet 
viittaavat unionin tasolla ja jäsenvaltiot 
kansallisella tasolla teemavuoteen ja 
hyödyntävät sen visuaalista ilmettä, kun ne 
edistävät 1 kohdassa tarkoitettuja toimia, ja 
komissio varmistaa, että kaikissa 
edistämisen vaiheissa viitataan 
asianmukaisesti Euroopan unionin 
tukeen teemavuoden puitteissa 
rahoitetuille hankkeille ja aloitteille.

Tarkistus 39
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Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot vastaavat teemavuoteen 
osallistumisen järjestämisestä kansallisella 
tasolla. Tätä varten jäsenvaltiot nimeävät 
kansallisia koordinaattoreita. Kansalliset 
koordinaattorit varmistavat asiaan liittyvien 
toimien koordinoinnin kansallisella tasolla.

Jäsenvaltiot vastaavat teemavuoteen 
osallistumisen järjestämisestä kansallisella 
tasolla. Tätä varten jäsenvaltiot nimeävät 
kansallisia koordinaattoreita ja tarvittaessa 
alueellisia ja paikallisia 
alakoordinaattoreita. Kansalliset 
koordinaattorit varmistavat yhteistyössä 
alakoordinaattoreiden kanssa, mikäli 
näitä on nimetty, asiaan liittyvien toimien 
koordinoinnin kansallisella tasolla.

Tarkistus 40

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio kutsuu säännöllisesti 
koolle kansallisten koordinaattoreiden 
kokouksia teemavuoteen liittyvän 
toiminnan yhteensovittamiseksi. Kyseiset 
kokoukset tarjoavat lisäksi 
mahdollisuuksia vaihtaa tietoja 
eurooppalaisen teemavuoden 
täytäntöönpanosta kansallisella ja unionin 
tasolla; Euroopan parlamentin edustajat 
voivat osallistua tapaamisiin 
tarkkailijoina.

1. Komissio kutsuu säännöllisesti 
koolle kansallisten koordinaattoreiden 
kokouksia, joihin otetaan mukaan 
alueellisia ja paikallisia toimijoita, 
teemavuoteen liittyvän toiminnan 
yhteensovittamiseksi. Kyseiset kokoukset 
ovat mahdollisuus vaihtaa tietoja 
eurooppalaisen teemavuoden 
täytäntöönpanosta alueellisella, 
kansallisella ja unionin tasolla. Euroopan 
parlamentin, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitean ja Euroopan alueiden 
komitean edustajat kutsutaan 
osallistumaan keskusteluihin.

Tarkistus 41

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Teemavuoden koordinointiin 
unionin tasolla sovelletaan monialaista 

2. Teemavuoden koordinointiin 
unionin tasolla sovelletaan monialaista 
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lähestymistapaa yhteisvaikutusten 
luomiseksi rautatieliikenteen alalla tai 
siihen liittyvällä alalla hankkeita 
rahoittavien unionin eri ohjelmien ja 
aloitteiden välillä.

lähestymistapaa olemassa olevien 
yhteisvaikutusten tunnistamiseksi ja 
uusien ja kestävien yhteisvaikutusten 
luomiseksi rautatieliikenteen alalla tai 
siihen liittyvällä alalla hankkeita 
rahoittavien unionin eri ohjelmien ja 
aloitteiden välillä pitäen mielessä, että 
uudet politiikkatavoitteet edellyttävät 
lisäresursseja eivätkä ainoastaan 
resurssien uudelleenjakoa.

Tarkistus 42

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio kutsuu säännöllisesti koolle 
rautatiealan sidosryhmien ja järjestöjen tai 
elinten edustajien kokouksia, mukaan 
luettuina olemassa olevien ylikansallisten 
verkostojen ja asiaankuuluvien valtiosta 
riippumattomien järjestöjen sekä 
nuorisojärjestöjen ja -yhteisöjen edustajat, 
jotta ne auttaisivat sitä teemavuoden 
täytäntöönpanossa unionin tasolla.

Komissio kutsuu säännöllisesti koolle 
rautatiealan sidosryhmien ja järjestöjen tai 
elinten edustajien kokouksia, mukaan 
luettuina olemassa olevien ylikansallisten 
ja alueelliset rajat ylittävien verkostojen, 
asiaankuuluvien valtiosta riippumattomien 
järjestöjen, työmarkkinaosapuolten sekä 
nuorisojärjestöjen ja -yhteisöjen edustajat, 
jotta ne auttaisivat sitä teemavuoden 
täytäntöönpanossa unionin tasolla.
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