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RÖVID INDOKOLÁS

2020. március 4-én az Európai Bizottság javaslatot tett arra, hogy 2021 legyen a vasút európai 
éve, hogy a vasutat országos, regionális és helyi szintű rendezvények, kampányok és 
kezdeményezések szervezése révén fenntartható, innovatív és biztonságos közlekedési 
eszközként népszerűsítse.

2019. december 11-i közleményében az Európai Bizottság európai zöld megállapodást vázolt 
fel, amelynek célja a klímasemlegesség 2050-ig történő megvalósítása. Mivel a közlekedés az 
EU üvegházhatásúgáz-kibocsátásának egynegyedéért felelős, a vasúti ágazat kulcsfontosságú 
szerepet fog játszani e cél elérésében.

Ezért a Bizottság egy fenntartható és intelligens mobilitáson alapuló stratégiát mérlegel, 
amelynek elsődleges célja, hogy a szárazföldi áruszállítás 75%-át kitevő közúti áruforgalom 
jelentős része a vasútra és a belvízi utakra kerüljön át. 

A Covid19-járvány az egész EU-t érintette, és jelentős hatást gyakorolt az EU-n belüli 
közlekedésre és összeköttetésekre. A vasút európai éve lehetőséget kínálhat arra, hogy 
konstruktív vitát kezdeményezzünk az összes közlekedési módra váró jövőbeli kihívásokról, 
valamint a közlekedési dolgozók és az utasok egészségének védelme érdekében 
végrehajtandó szükséges intézkedésekről.

Az előadó üdvözli, hogy a Bizottság a 2021-es évet a vasút európai évének nyilvánította, és 
hogy célja az Unió, a tagállamok, a regionális és helyi hatóságok és más szervezetek arra 
irányuló erőfeszítéseinek ösztönzése és támogatása, hogy növeljék a vasúti személy- és 
áruszállítás arányát.

Az előadó úgy véli, hogy a fenntartható, környezetbarát és energiahatékony közlekedési 
módok létrehozása és fejlesztése az éghajlatváltozás kezelésére irányuló uniós stratégia 
kulcsfontosságú részét képezi. Ebben az összefüggésben az előadó hangsúlyozza, hogy a 
kohéziós politika fontos szerepet játszik az EU belföldi és határokon átnyúló 
vasúthálózatainak javításában, különösen a kevésbé fejlett régiókban.

Az előadó úgy véli, hogy a vasút európai éve kulcsfontosságú lehetőség az uniós vasúti 
politikák javítására irányuló stratégiák feltárására, különösen a vidéki és határ menti 
területeken, ahol a helyi vasúthálózatok és vasútállomások felszámolása továbbra is zajlik. 
Különös figyelmet kell fordítani az idősek és a hátrányos helyzetűek akadálymentes 
hozzáférésére, az utasok jogainak javítására, a jobb helyfoglalási és jegyrendszerre, valamint 
az infrastruktúrába és a szolgáltatásokba történő beruházásokra.

Az előadó véleménye szerint a vasúti közlekedésnek valódi alternatívát kell kínálnia az 
egyénre szabott közlekedési módokkal, valamint a kis és közepes távolságú repülő járatokkal 
szemben. A vasút határokon átnyúló dimenziója közelebb hozza egymáshoz a polgárokat, 
lehetővé teszi számukra, hogy felfedezzék az Unió sokféleségét és gazdag kultúráját. A vasút 
határokon átnyúló dimenziójának a társadalmi, gazdasági és területi kohéziót is elő kell 
mozdítania, különösen a 2020 utáni kohéziós politika azon célkitűzései keretében, amelyek a 
környezetbarátabb és jobban összekapcsolt Európára irányulnak.
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Az előadó úgy véli, hogy a vasút európai éve 2021-ben hozzájárulhatna ahhoz is, hogy 
felhívják a figyelmet arra, hogy a tagállamokban korszerűsíteni kell a vasutat, ideértve a 
digitális infrastruktúrát és szolgáltatásokat is. 

Az előadó további konkrét intézkedéseket javasol a vasút európai éve célkitűzéseinek elérése 
érdekében, többek között a következőket: a helyi, regionális és régióközi személy- és 
áruszállító vasútvonalak újbóli aktiválása, az összes tagállamra és a szomszédos országokra 
kiterjedő éjszakai vonatok európai hálózatának újbóli bevezetése, az összes tagállamban és az 
Unióban működő valamennyi vasúttársaságra érvényes egységes jegyfoglalási rendszer 
kialakítása.

MÓDOSÍTÁSOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felkéri a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Határozatra irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) 2019. december 11-i 
közleményében15 a Bizottság európai zöld 
megállapodást vázolt fel az Európai Unió 
és polgárai számára. Az európai zöld 
megállapodás új növekedési stratégiaként 
az Uniót olyan igazságos és virágzó 
társadalommá kívánja alakítani, amely 
modern, erőforrás-hatékony és 
versenyképes gazdasággal rendelkezik, 
ahol 2050-re megszűnik a nettó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás, és ahol a 
gazdaság növekedése nem erőforrásfüggő.

(1) 2019. december 11-i 
közleményében15 a Bizottság európai zöld 
megállapodást vázolt fel az Európai Unió 
és polgárai számára. Az európai zöld 
megállapodás nem csupán egy 
megerősített éghajlat-politika, hanem egy 
olyan új integrált és inkluzív növekedést 
célzó stratégia, amely a környezetvédelem 
terén az Unió gazdaságának és 
társadalmának átalakítására törekszik, 
hogy az Uniót olyan fenntartható 
ökológiai pályára állítsa, amely 
tiszteletben tartja a szociális jogokat és 
javítja valamennyi uniós polgár életét. Ez 
a stratégia az Uniót továbbá olyan 
igazságos és virágzó társadalommá kívánja 
alakítani, amely modern, szociális, 
erőforrás-hatékony és versenyképes 
gazdasággal rendelkezik, homlokterében a 
munkahelyteremtés és a lehetőségek 
nyújtása áll, ahol 2050-re megszűnik az 
uniós nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátás, 
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és ahol a gazdaság fenntartható fejlődése 
nem erőforrásfüggő. Az európai zöld 
megállapodás elismeri, hogy az 
éghajlatváltozás jelentette kockázatok és a 
meghozott intézkedések hatásainak 
kezelése érdekében hatékony és 
progresszív válaszra van szükség.

__________________ __________________
15 Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, a 
Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Régiók 
Bizottságának : Az európai zöld 
megállapodás, 2019. december 11., 
COM(2019) 640 final.

15 Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, a 
Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Régiók 
Bizottságának : Az európai zöld 
megállapodás, 2019. december 11., 
COM(2019) 640 final.

Módosítás 2

Határozatra irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Mivel az európai társadalomban a 
Covid19-világjárvány következtében 
bekövetkezett változások, valamint azok 
egészségügyi és gazdasági hatásai – 
beleértve az áruk és a polgárok szabad 
mozgásával kapcsolatos belső piacra 
gyakorolt lehetséges hatásokat is – miatt 
figyelmet kell fordítani a világjárvány 
során károsodott kommunikációs 
kapcsolatok javítására, valamint az 
esetleges utóhatásokra.

Módosítás 3

Határozatra irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) 2019. december 12-i 
következtetéseiben16 az Európai Tanács 
jóváhagyta a klímasemleges Európai Unió 
2050-ig történő megvalósítására irányuló 

(2) 2019. december 12-i 
következtetéseiben16 az Európai Tanács – a 
Párizsi Megállapodásban kitűzött célokkal 
összhangban – jóváhagyta a 
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célkitűzést. klímasemleges Európai Unió 2050-ig 
történő megvalósítására irányuló 
célkitűzést.

__________________ __________________
16 Az Európai Tanács következtetései, 
2019. december 12.

16 Az Európai Tanács következtetései, 
2019. december 12.

Módosítás 4

Határozatra irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) 2020. január 15-i 
állásfoglalásában17 az Európai Parlament 
üdvözölte „Az európai zöld megállapodás” 
című bizottsági közleményt, és felszólított 
a klímasemleges társadalom legkésőbb 
2050-ig való szükségszerű 
megvalósítására.

(3) 2020. január 15-i 
állásfoglalásában17 az Európai Parlament 
üdvözölte „Az európai zöld megállapodás” 
című bizottsági közleményt, hangsúlyozva, 
hogy a globális felmelegedés 1,5°C alatt 
tartása céljából sürgősen ambiciózus 
fellépésre van szükség az éghajlatváltozás 
és a környezeti kihívások kezelése 
érdekében, és felszólított a klímasemleges 
társadalom legkésőbb 2050-ig való 
szükségszerű megvalósítására, továbbá 
felszólított arra, hogy az Unió 2030-ra 
fokozottan csökkentse az üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátását.

__________________ __________________
17 Az Európai Parlament állásfoglalása az 
európai zöld megállapodásról, 2020. január 
15., 2019/2956(RSP).

17 Az Európai Parlament állásfoglalása az 
európai zöld megállapodásról, 2020. január 
15., 2019/2956(RSP).

Módosítás 5

Határozatra irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az európai zöld megállapodásról 
szóló bizottsági közleményben 
meghatározott célkitűzésekkel 
összhangban át kell alakítani az uniós 

(4) Az európai zöld megállapodásról 
szóló bizottsági közleményben 
meghatározott célkitűzésekkel 
összhangban át kell alakítani az uniós 
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gazdaságot, és újra kell gondolni a 
szakpolitikákat, különösen a közlekedés és 
a mobilitás területén, ami magában foglalja 
a fenntartható és intelligens mobilitásra 
való áttérés felgyorsítását. A közlekedés az 
Unió üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 
egynegyedéért felelős, és ez az arány egyre 
nő. A klímasemlegesség eléréséhez a 
közlekedésből származó kibocsátások 
90 %-os csökkentésére van szükség 2050-
ig. A fenntartható közlekedés 
megvalósítása azt jelenti, hogy a 
felhasználókat kell előtérbe helyezni, és 
jelenlegi mobilitási lehetőségeiknél 
megfizethetőbb, hozzáférhetőbb, 
egészségesebb és tisztább alternatívákat 
kell biztosítani számukra. Az európai zöld 
megállapodás előrevetíti a fenntartható és 
intelligens mobilitásra való áttérés 
felgyorsítását e kihívások kezelése 
érdekében. Különösen fontos, hogy a 
jelenleg 75 %-ban a közutakon 
megvalósuló szárazföldi áruszállítás 
jelentős része áthelyeződjön a vasútra és a 
belvízi utakra.

gazdaságot és ipart, és újra kell gondolni a 
szakpolitikákat és az infrastruktúrális 
beruházásokat, különösen a közlekedés és 
a mobilitás területén, ami magában foglalja 
a fenntartható és intelligens mobilitásra 
való áttérés felgyorsítását. Egy ilyen 
átalakulás magában foglalja a 
fenntartható, kibocsátásmentes, 
intermodális és intelligens mobilitásra 
való áttérés felgyorsítását, mivel bármely 
mobilitási vagy közlekedési stratégia 
középpontjában a vasút áll. A közlekedés 
az Unió üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 
egynegyedéért felelős, és ez az arány egyre 
nő. A klímasemlegesség lehető 
leghamarabbi eléréséhez Unió-szerte a 
közlekedésből származó kibocsátások 
90%-os csökkentésére van szükség, 
legkésőbb 2050-ig. A fenntartható 
közlekedés megvalósítása azt jelenti, hogy 
a felhasználókat kell előtérbe helyezni, és 
jelenlegi mobilitási lehetőségeiknél 
megfizethetőbb, mindenki számára 
hozzáférhetőbb, egészségesebb és tisztább 
lehetőségeket és alternatívákat kell 
biztosítani számukra, valamint meg kell 
szilárdítani azokat, amelyek már a 
fenntartható mobilitási módokat 
alkalmazzák, ideértve a kerékpározást és a 
gyaloglást is. Az európai zöld 
megállapodás előrevetíti a fenntartható, 
intermodális és intelligens mobilitásra való 
áttérés felgyorsítását e kihívások kezelése 
érdekében. Különösen fontos, hogy a 
jelenleg 75%-ban a közutakon 
megvalósuló szárazföldi áruszállítás 
jelentős része áthelyeződjön a vasútra és a 
belvízi utakra, anélkül, hogy nyomást 
gyakorolna a folyók további 
csatornázására vagy mélyítésére.

Módosítás 6

Határozatra irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés



PE652.352v02-00 8/28 AD\1208175HU.docx

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A vasút meghatározó szerepet 
játszhat a klímasemlegességi célkitűzés 
2050-ig történő elérésében. Ez az egyik 
leginkább környezetbarát és 
energiahatékony közlekedési mód. A vasút 
nagyrészt elektromos, és azonos távon 
sokkal kevesebb szén-dioxidot bocsát ki, 
mint a közúti vagy a légi közlekedés, 
továbbá ez az egyetlen olyan közlekedési 
mód, amelynek 1990 óta folyamatosan 
csökkent üvegházhatásúgáz-kibocsátása és 
szén-dioxid-kibocsátása. Emellett a vasút 
1990 és 2016 között18 csökkentette 
energiafogyasztását, és egyre nagyobb 
mértékben használ megújuló 
energiaforrásokat.

(5) Az európai zöld megállapodás 
egyik kulcsfontosságú pillére a mobilitás, 
és a vasút meghatározó szerepet játszhat az 
uniós gazdaság szén-dioxid-
mentesítésében és klímasemlegességi 
célkitűzésének legkésőbb 2050-ig történő 
elérésében. Ez az egyik leginkább 
környezetbarát és energiahatékony 
közlekedési mód. A vasút nagyrészt 
elektromos, és azonos távon sokkal 
kevesebb szén-dioxidot bocsát ki, mint a 
közúti vagy a légi közlekedés, továbbá ez 
az egyetlen olyan közlekedési mód, 
amelynek 1990 óta folyamatosan csökkent 
üvegházhatásúgáz-kibocsátása és szén-
dioxid-kibocsátása. Emellett a vasút 1990 
és 2016 között18 csökkentette 
energiafogyasztását, és egyre nagyobb 
mértékben használ megújuló 
energiaforrásokat. Ezt a tendenciát ezért a 
zöld energiák előmozdítása révén kell 
támogatni.

__________________ __________________
18 Mobilitáspolitikai és Közlekedési 
Főigazgatóság 2019. évi statisztikai 
zsebkönyve: „Az EU közlekedése 
számokban” (forrás: Eurostat).

18 Mobilitáspolitikai és Közlekedési 
Főigazgatóság 2019. évi statisztikai 
zsebkönyve: „Az EU közlekedése 
számokban” (forrás: Eurostat).

Módosítás 7

Határozatra irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A Párizsi Megállapodás és a zöld 
megállapodás keretében tett uniós 
kötelezettségvállalások összefüggésében a 
regionális és helyi hatóságok, valamint a 
vasúti ágazattal együttműködésben 
működő hatóságok kulcsfontosságú 
szerepet játszanak a kitűzött célok 
megvalósításában és végrehajtásában. 
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Módosítás 8

Határozatra irányuló javaslat
5 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) A megújuló energiaforrások 
növekvő használatát a vasúti ágazatban a 
méltányos átállásra vonatkozó olyan 
stratégiának kell kísérnie, amely 
figyelembe veszi a magas színvonalú, 
megfizethető és akadálymentes 
közlekedési összeköttetések 
szükségességét, valamint a munkavállalók 
jogainak védelmét.

Módosítás 9

Határozatra irányuló javaslat
5 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5c) A kutatás és fejlesztés, az ipar, a 
tagállamok és régióik közötti partnerségek 
fontos szerepet játszanak a közlekedéssel 
kapcsolatos kutatás és innováció 
támogatásában.

Módosítás 10

Határozatra irányuló javaslat
5 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5d) A fenntartható, környezetbarát és 
energiahatékony közlekedési módok 
létrehozása és fejlesztése az 
éghajlatváltozás kezelésére irányuló uniós 
erőfeszítések kulcsfontosságú részét 
képezi. Mivel az Unió alapjain és 
eszközein keresztül támogatást nyújt a 
vasúti infrastruktúrába történő 
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beruházásokhoz, közvetlen hatással van a 
vasút előmozdítására, amit teljes 
mértékben ki kell aknázni. Tekintettel a 
tagállamok között a vasúti hálózatok és a 
kapcsolódó infrastruktúra tekintetében 
fennálló jelentős különbségekre, a 
kohéziós politika az Unió belső és 
határokon átnyúló vasúthálózatainak 
javítása révén fontos szerepet játszik az 
összes régióban, de különösen a kevésbé 
fejlett régiókban és a vidéki térségekben. 
A kohéziós politika emellett folyamatos és 
megerősített szerepet biztosít a mindenki 
számára környezetbarátabb Európát célzó 
beruházásoknak. Következésképpen 
fontos lenne bevonni a helyi, regionális és 
nemzeti hatóságokat a többéves 
tervezésről, a vasúti infrastruktúra 
digitalizálásával és korszerűsítésével 
kapcsolatos projektekről, valamint a 
régiókba irányuló köz- és 
magánberuházások általános javításáról 
szóló vitákba, és ösztönözni a helyi, 
regionális és nemzeti hatóságok közötti, 
határokon átnyúló együttműködést. A 
fenntartható, korszerű és villamosított 
vasúti szolgáltatások a helyi gazdaság 
fejlődését szolgálhatják. A vasúti 
közlekedés korszerűsítéséhez azonban – 
különös tekintettel a közlekedési 
infrastruktúrákba történő állami 
beruházásokra, amelyek hozzá fognak 
járulni az uniós éghajlat-politikai 
célokhoz, az innovációhoz, a 
biztonsághoz, a tisztességes, zöld és 
modern foglalkoztatáshoz és a 
hatékonysághoz – további forrásokra lesz 
szükség.

Módosítás 11

Határozatra irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az Unió peremterületeinek a fő 
közlekedési útvonalakkal való 

(6) Az Unió peremterületeinek a fő 
közlekedési útvonalakkal, valamint a 
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összekapcsolása révén a vasúti ágazat 
hozzájárul a társadalmi, gazdasági és 
területi kohézióhoz.

vidéki területek egymással és a városi 
központokkal való összekapcsolása és a 
határokon átnyúló hiányzó kapcsolatok 
kialakítása révén a vasúti ágazat a 
fenntartható közlekedés és 
idegenforgalom kulcsfontosságú eleme, és 
hozzájárul a társadalmi, gazdasági és 
területi kohézióhoz. A vasút központi 
szerepet játszik a fejlődésben, a mobilitás 
fokozásában, és segít megakadályozni a 
lakosság elvándorlását a vidéki 
területekről és az Unió kevésbé fejlett 
régióiból, életképes közlekedési eszközt 
kínálva. A jobb összeköttetések 
megteremtése és a vasút modális 
részarányának növelése azonban továbbra 
is kihívást jelent. A kevésbé jövedelmező 
helyi vasúthálózatokat és 
vasútállomásokat nem kellene 
felszámolni, különösen nem a vidéki és 
határ menti területeken. Tagállamonként 
igen eltérőek a hálózatba, a járművekbe és 
a szolgáltatásokba történő beruházások. 
Ezért fel kell tárni és fel kell gyorsítani az 
uniós vasúti politikák és hálózatok további 
javítására irányuló stratégiákat és terveket 
a tömegközlekedés digitalizálása és az 
összeköttetések helyreállítása, valamint a 
hiányzó összeköttetéseknek a vasúti 
járművek megújítása, villamosítása, 
korszerűsítése és a vasúti szállítási 
vállalatok közötti együttműködés 
előmozdítása révén történő pótlására.

Módosítás 12

Határozatra irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Míg a vasúti személyszállítás 
részaránya az uniós szárazföldi 
közlekedésben csak kismértékben nőtt 
2007 óta, az áruszállítás részaránya 
csökkent. Továbbra is számos akadály áll a 
valódi egységes európai vasúti térség 

(7) Míg a vasúti személyszállítás 
részaránya az uniós szárazföldi 
közlekedésben csak kismértékben nőtt 
2007 óta, az áruszállítás részaránya 
csökkent. A Bizottság közlekedésről szóló 
2011. évi fehér könyvében felvázolt 
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megvalósítása előtt, többek között a zaj 
minimalizálásának szükségessége 
tekintetében. Ezen akadályok leküzdése a 
költségek csökkentésével és a gyorsított 
innovációval együtt lehetővé tenné a vasút 
használatában rejlő lehetőségek 
kibontakoztatását. A vasútnak ezért további 
lendületre van szüksége ahhoz, hogy 
vonzóbbá váljon mind az utazók, mind a 
vállalkozások számára.

modális váltásra irányuló célok elérése 
érdekében a közúti és vasúti árufuvarozás 
közötti versenynek tisztességesnek és 
kiegyensúlyozottnak kell lennie, teljes 
mértékben figyelembe kell vennie a 
közlekedés külső költségeit az európai zöld 
megállapodásban szereplő célkitűzések 
elérése érdekében. Továbbra is számos 
akadály áll a valódi egységes európai 
vasúti térség megvalósítása előtt, amely 
tényleges és jelentős hatást gyakorol a 
vasúti közlekedés versenyképességére és 
vonzerejére, ideértve többek között a 
vasúti közlekedés magas költségeit, 
valamint az egyszerű és közvetlen 
összeköttetések hiányát, a vasúti 
infrastruktúrához való hozzáférés 
díjainak szintjét, a vasúti járművek 
üzembe helyezésének akadályait, az 
ellenőrzési rendszerek sokféleségét és a 
működési szabályokat a zaj 
minimalizálásának szükségessége 
tekintetében. Ezen akadályok leküzdése a 
költségek csökkentésével, a gyorsított 
innovációval, valamint az intermodalitás 
fokozott európai támogatásával együtt 
lehetővé tenné a vasút használatában rejlő 
lehetőségek kibontakoztatását. A vasútnak 
ezért további lendületre van szüksége 
ahhoz, hogy vonzóbbá váljon mind az 
utazók, különösen a peremterületeken és 
vidéki területeken élő fiatalok és polgárok, 
munkavállalók, mind a vállalkozások 
számára. A koherensebb és vonzóbb vasúti 
közlekedés Európa-szerte történő 
biztosítása érdekében hangsúlyt kell 
fektetni az utasok jogainak javítására, a 
foglalási és jegyrendszerek javítására, az 
infrastrukturális beruházásokra, az Unió-
szerte gyors és környezetbarát 
összeköttetést biztosító több éjszakai 
vonatra, a könnyű vasúti rendszerek – 
például a városi területeken a villamosok 
– újbóli bevezetésére, és a „szennyező 
fizet” elvének társadalmilag 
kiegyensúlyozott módon történő 
végrehajtására.
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Módosítás 13

Határozatra irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A vasúti ágazatnak – az Európai 
Unióban az egyik fontos munkaadóként – 
teljes potenciáljának kiaknázásához 
diverzifikálnia kell munkaerejét, és 
különösen a nőket és a fiatal 
munkavállalókat kell magához vonzania. 
Alapvető fontosságú, hogy a vasutat 
használók számára optimális közlekedési 
szolgáltatásokat, a vasúti dolgozók 
számára pedig minőségi 
munkakörülményeket nyújtson;

Módosítás 14

Határozatra irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A vasúti közlekedésnek az európai 
zöld megállapodásról szóló bizottsági 
közleményben meghatározott 
célkitűzésekkel, többek között a 
fenntartható és intelligens mobilitásra 
vonatkozó célokkal összhangban történő 
előmozdítása érdekében a 2021-es évet 
indokolt a vasút európai évévé 
nyilvánítani. 2021 fontos év lesz az uniós 
vasúti politika szempontjából, és ez lesz az 
első olyan teljes év, amikor a negyedik 
vasúti csomag keretében elfogadott 
szabályokat Unió-szerte végrehajtják, 
nevezetesen megnyílik a belföldi 
személyszállítási szolgáltatások piaca, 
valamint csökkennek az Unióban működő 
vasúttársaságok költségei és adminisztratív 
terhei. Amint azt a #DiscoverEU 
kezdeményezés népszerűsége is mutatja, 
számos tagállamban egyre nagyobb a 

(8) A vasúti közlekedésnek az európai 
zöld megállapodásról szóló bizottsági 
közleményben meghatározott 
célkitűzésekkel, többek között a 
fenntartható és intelligens mobilitásra 
vonatkozó célokkal összhangban történő 
előmozdítása és az ENSZ 2030-ig tartó 
időszakra vonatkozó fenntartható 
fejlesztési menetrendjének és a 
fenntartható fejlesztési célok támogatása 
érdekében a 2021-es évet indokolt a vasút 
európai évévé nyilvánítani. 2021 fontos év 
lesz az uniós vasúti politika szempontjából, 
és ez lesz az első olyan teljes év, amikor a 
negyedik vasúti csomag keretében 
elfogadott szabályokat Unió-szerte 
végrehajtják, nevezetesen megnyílik a 
belföldi személyszállítási szolgáltatások 
piaca, valamint csökkennek az Unióban 
működő vasúttársaságok költségei és 
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lakossági érdeklődés a vasutak iránt, 
ideértve az éjszakai vonatokat is. Ezen 
túlmenően az „Europalia” nemzetközi 
művészeti fesztivál témája 2021-ben a 
vasút művészetekre gyakorolt hatása lesz, 
és hangsúlyozni fogja a vasút által a 
társadalmi, gazdasági és ipari változások 
előmozdításában betöltött komoly szerepet,

adminisztratív terhei. Amint azt a 
#DiscoverEU kezdeményezés 
népszerűsége is mutatja, elsősorban a 
fiatalok körében egyre nagyobb az 
érdeklődés a vasutak iránt, ideértve a 
régiók közötti és a régiókon belüli 
összeköttetéseket és az éjszakai vonatokat 
is. Ezen túlmenően az „Europalia” 
nemzetközi művészeti fesztivál témája 
2021-ben a vasút művészetekre gyakorolt 
hatása lesz, és hangsúlyozni fogja a vasút 
által a társadalmi, gazdasági és ipari 
változások előmozdításában betöltött 
komoly szerepet.

Módosítás 15

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai év célja az Unió, a tagállamok, 
a regionális és helyi hatóságok és más 
szervezetek arra irányuló erőfeszítéseinek 
ösztönzése és támogatása, hogy növeljék a 
vasúti személy- és áruszállítás arányát. Az 
európai év különösen:

Az európai év célja az Unió, a tagállamok, 
a regionális és helyi hatóságok, nem 
kormányzati szervezetek és más köz- és 
magánszervezetek arra irányuló 
erőfeszítéseinek ösztönzése és támogatása, 
hogy növeljék a vasúti személy- és 
áruszállítás arányát. Az európai év 
különösen:

Módosítás 16

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) előmozdítja a vasút mint 
fenntartható, innovatív és biztonságos 
közlekedési mód használatát, különösen 
azáltal, hogy kiemeli a vasút mint az Unió 
klímasemlegességi célkitűzésének 2050-ig 
történő elérését elősegítő tényező 
meghatározó szerepét, valamint hogy 
megszólítja a szélesebb nyilvánosságot, 

a) előmozdítja a vasút mint 
fenntartható, megfizethető, hozzáférhető, 
innovatív, biztonságos és egységes 
közlekedési mód mindenki számára 
történő használatát, különösen azáltal, 
hogy csendesebb, környezetbarát, zöld és 
energiahatékony járműveket használ, 
ösztönzi a vasúti közlekedésnek az egyéni 
közlekedési módok, valamint a kis és 
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különösen a fiatalokat; közepes távolságú repülőjáratok valódi, 
hozzáférhető és egyetemes 
alternatívájaként való fejlesztéséről szóló 
európai vitát, biztosítja az intermodális és 
regionális szintű mobilitást, kiemeli a 
vasút mint az Unió klímasemlegességi 
célkitűzésének legkésőbb 2050-ig történő 
elérését elősegítő tényező meghatározó 
szerepét, valamint hogy megszólítja a 
szélesebb nyilvánosságot, különösen a 
vidéki és peremterületeken élő fiatalokat 
és polgárokat, továbbá kiemeli azt a 
pozitív szerepet, amit a vasút a Covid19-
járványt követően, valamint a válságokból 
való kilábalás lehetőségeként betölthet;

Módosítás 17

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) kiemeli a vasút európai, határokon 
átnyúló dimenzióját, amely közelebb hozza 
egymáshoz a polgárokat, lehetővé teszi 
számukra, hogy felfedezzék az Unió 
sokféleségét, előmozdítja a kohéziót és 
hozzájárul az Unió belső piacának 
integrációjához;

b) kiemeli a vasút európai, határokon 
átnyúló dimenzióját, amely meghatározó 
szerepet játszik a fenntartható, regionális 
és helyi közlekedésben és 
idegenforgalomban, közelebb hozza a 
vidéki, távoli és külső területeket az Unió 
többi részéhez, illetve a polgárokat 
egymáshoz, lehetővé teszi számukra, hogy 
felfedezzék az Unió sokféleségét, 
ambicionálja a hiányzó összeköttetések 
pótlását, a 2020 utáni kohéziós politikai 
célkitűzések keretében egy zöldebb és 
jobban összekapcsolt Európa érdekében, 
szoros együttműködésben a regionális és 
helyi önkormányzatokkal és a helyi 
közösségekkel előmozdítja a társadalmi, 
gazdasági és területi kohéziót és 
hozzájárul az Unió belső piacának 
integrációjához;

Módosítás 18

Határozatra irányuló javaslat
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2 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) hangsúlyozza, hogy nagyobb és 
rövidebb távolságok esetében sürgetően 
szükséges és fontos a villamosított 
közlekedés, valamint hogy valamennyi 
utas számára javítani kell a közlekedési 
infrastruktúra és szolgáltatások 
hozzáférhetőségét;

Módosítás 19

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) a meglévő, használt vagy 
használaton kívüli vasútvonalak 
újraaktiválására és korszerűsítésére, 
valamint a határ menti régiók között a 
személy- és áruszállítás tekintetében 
hiányzó vonalak pótlásának 
megvalósítására irányítja az uniós 
beruházásokat;

Módosítás 20

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) fokozza a vasút hozzájárulását az 
uniós gazdasághoz, iparhoz és 
társadalomhoz, különös tekintettel a 
regionális fejlesztéssel, az ipari 
versenyképességgel, a fenntartható 
turizmussal, az innovációval, a 
foglalkoztatással, az oktatással, az 
ifjúsággal és a kultúrával, valamint az 
akadálymentesítéssel kapcsolatos 
szempontok figyelembevétele révén;

c) fokozza a vasút hozzájárulását az 
uniós gazdasághoz, iparhoz és 
társadalomhoz, különös tekintettel a 
fenntartható regionális, a városi-vidéki és 
a határokon átnyúló helyi fejlesztéssel, a 
környezetvédelemmel, az ipari 
átalakulással, a fenntartható turizmussal, 
az innovációval, a társadalmi 
befogadással, a társadalmilag 
fenntartható foglalkoztatással, az 
oktatással, az ifjúsággal és a kultúrával, 
valamint az idősek, a hátrányos helyzetű 
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csoportok, a fogyatékossággal élők és a 
csökkent mozgásképességűek számára 
történő akadálymentesítéssel kapcsolatos 
szempontok figyelembevétele révén;

Módosítás 21

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) hozzájárul a vasútnak mint az Unió 
és a szomszédos országok – különösen a 
nyugat-balkáni országok – közötti 
kapcsolatok fontos elemének az 
előmozdításához a partnerországok 
érdeklődésére és szükségleteire, valamint 
az Unió vasúti közlekedéssel kapcsolatos 
szakértelmére építve.

d) hozzájárul a vasútnak mint az Unió 
és a szomszédos országok – például a 
Nyugat-Balkán, a keleti szomszédság 
országai és az Egyesült Királyság – közötti 
kapcsolatok fontos elemének az 
előmozdításához a partnerországok, a 
határ menti régiók és települések 
érdeklődésére és szükségleteire, valamint a 
vasúti közlekedéssel kapcsolatos 
szakértelem cseréjére építve.

Módosítás 22

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a következő években valamennyi 
érdekelt fél – például az európai 
intézmények és ügynökségei, a 
vasúttársaságok és az európai alapok 
kezeléséért felelős helyi, regionális és 
nemzeti hatóságok folyamatos 
kötelezettségvállalása mellett, konkrét 
projektek formájában előmozdítva és 
megvalósítva biztosítja a vasút 2021-es 
európai évének hosszú távú hatását;

Módosítás 23

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d b pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) a kultúrához és oktatáshoz 
kapcsolódó, csoportok között meglévő 
együttműködés előmozdítása és a 
folyamatos együttműködés elősegítése 
érdekében hozzájárul a vasút mint a 
mobilitás, valamint a tárgyak és 
berendezések ideiglenes mozgatásának 
eszköze előmozdításához, kihasználva azt, 
hogy az emberek, tárgyak és berendezések 
ideiglenes mobilitása jó eszköz az 
együttműködési lehetőségek 
azonosítására, valamint a bevált 
gyakorlatok és a szakértelem 
megosztására;

Módosítás 24

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) kezdeményezések és rendezvények 
párbeszéd előmozdítására, a tudatosság 
növelésére és a polgárok, a vállalkozások 
és a hatóságok arra irányuló 
szerepvállalásának elősegítésére, hogy az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem 
eszközeként több embert és árut vonzzanak 
a vasút felé, többféle csatornán és eszközön 
keresztül, ideértve a tagállamokban 
megrendezett eseményeket is;

a) kezdeményezések és rendezvények 
párbeszéd előmozdítására, a tudatosság 
növelésére és a polgárok, a vállalkozások 
és a hatóságok arra irányuló 
szerepvállalásának elősegítésére, hogy 
javítsák a vasúti közlekedés körülményeit, 
és az éghajlatváltozás elleni küzdelem 
eszközeként – többek között a zöld 
energiának a vasúti infrastruktúra, a 
regionális fejlesztés és a területek 
feltárása terén történő alkalmazásával – 
több forrást, embert és árut vonzzanak a 
vasút felé. E kezdeményezéseknek hozzá 
kell járulniuk továbbá a személyes 
mobilitás javításához, valamint a 
kulturális csere és a fenntartható turizmus 
előmozdításához többféle csatornán és 
eszközön keresztül, ideértve a 
tagállamokban megrendezett helyi, 
regionális és nemzeti szintű eseményeket 
is, a határ menti területeken az 
INTERREG program által finanszírozott 
vasúti kezdeményezésekre és azok 



AD\1208175HU.docx 19/28 PE652.352v02-00

HU

lényegileg európai jellegére 
összpontosítva;

Módosítás 25

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) kezdeményezések és rendezvények, 
amelyek felhívják a figyelmet a vasúti 
ágazat azon képességére, hogy 
megakadályozza a helyi közösségek, a part 
menti régiók és a távoli régiók 
elszigeteltségének fokozódását, sőt, 
előmozdítja a városiasabb és regionális 
területekkel való integrációjukat;

Módosítás 26

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) kampányok, amelyek felhívják a 
közvélemény figyelmét arra, hogy a TEN-
T képes előmozdítani a kohéziót, valamint 
az ipari és a gazdasági fejlődést azokban a 
régiókban, amelyek nem részei a 
kulcsfontosságú hálózatoknak, és ahol a 
projekteknek és beruházásoknak ki kell 
terjedniük a magas színvonalú regionális 
vasúti szállítási szolgáltatások nyújtására, 
valamint a távoli területek és a nagyobb 
városi útvonalak és ökoszisztémák közötti 
helyi összeköttetések biztosítására, hogy 
egyidejűleg lendületet kapjon a modális 
váltás és erősödjön a társadalmi kohézió;

Módosítás 27

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a c pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ac) kezdeményezések, amelyek 
bevonják a regionális és helyi 
önkormányzatokat a többéves tervezésről, 
a vasúti infrastruktúra digitalizálására és 
korszerűsítésére vonatkozó tervekről, 
valamint az állami és magánberuházások 
széles körű fejlesztéséről folyó vitákba 
azokban a régiókban, ahol a kis- és 
középvállalkozásokat és a helyi gazdasági 
fejlődést nagymértékben előmozdítanák a 
fenntartható, korszerű és villamosított 
vasúti szolgáltatások;

Módosítás 28

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) tájékoztatás, kiállítások, inspiráció, 
ismeretterjesztő és figyelemfelkeltő 
kampányok, amelyek előmozdítják az 
utasok, a fogyasztók és a vállalkozások 
magatartásának megváltoztatását, és 
ösztönzik a lakosság aktív hozzájárulását a 
fenntarthatóbb közlekedéssel kapcsolatos 
célkitűzések eléréséhez;

b) tájékoztatás, kiállítások, inspiráció, 
képzés, oktatás, szociális munka és 
ismeretterjesztő és figyelemfelkeltő 
kampányok, amelyek előmozdítják többek 
között az vasúti ágazatban az utasok, a 
fogyasztók és a vállalkozások 
magatartásának megváltoztatását, és 
ösztönzik a lakosság aktív hozzájárulását a 
fenntarthatóbb, innovatívabb, 
biztonságosabb és hozzáférhetőbb 
közlekedéssel kapcsolatos célkitűzések 
eléréséhez, miközben az embereket 
Európa aktív felfedezésére ösztönzik;

Módosítás 29

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a nemzeti, regionális és helyi 
hatóságok, a civil társadalom, a 
vállalkozások és az iskolák között a vasút 

c) a nemzeti, regionális és helyi 
hatóságok, a civil társadalom, a nem 
kormányzati szervezetek, a vállalkozások, 
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használatának előmozdítása és a 
magatartásbeli változások minden szinten 
történő megvalósítása terén szerzett 
tapasztalatok és bevált gyakorlatok 
megosztása;

a szakszervezetek és az iskolák között a 
vasút biztonságos használatának 
előmozdítása és a  közlekedés felhasználói 
és a közlekedési alkalmazottak 
magatartásbeli változásainak minden 
szinten történő megvalósítása terén szerzett 
tapasztalatok és bevált gyakorlatok 
megosztása, valamint a fogyatékossággal 
élő és az idős személyek optimális 
hozzáférését érintő praktikus, humánus 
megoldások megosztása; a vasúti 
projektek, különösen a hiányzó, 
határokon átnyúló összeköttetések, a 
decentralizált megoldások és a regionális 
összeköttetések uniós pénzügyi 
támogatásának bemutatása;

Módosítás 30

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) tanulmányok készítése és 
innovációs tevékenységek végzése, 
valamint ezek eredményeinek európai vagy 
nemzeti szinten történő terjesztése; 
valamint

d) tanulmányok készítése és 
innovációs tevékenységek végzése, 
valamint ezek eredményeinek európai vagy 
nemzeti és regionális szinten történő 
terjesztése,  ideértve egy, a gördülő 
országutak európai hálózatáról, a zöld 
energiának a vasúti infrastruktúra terén 
történő alkalmazásáról szóló tanulmány 
készítését is, továbbá a tanulmányoknak 
az európai finanszírozási forrásokra és a 
köztük lévő szinergiákra kell 
összpontosítaniuk a vasútvonalakkal, 
különösen a határokon átnyúló 
vasútvonalakkal kapcsolatos 
projektekben;

Módosítás 31

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – e pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az európai évhez kapcsolódó 
projektek és hálózatok előmozdítása, 
többek között a médián, a közösségi 
hálózatokon és más online közösségeken 
keresztül.

e) az európai évhez kapcsolódó 
projektekről és hálózatokról folytatott 
interaktív kommunikáció előmozdítása, 
többek között a médián, a közösségi 
hálózatokon és más online közösségeken 
keresztül.

Módosítás 32

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) regionális szintű tanulmányok és 
felmérések a polgárok vasúti 
közlekedéssel kapcsolatos igényeinek 
felmérésére.

Módosítás 33

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eb) rendezvények szervezése a vasutak 
történelmi és kulturális örökségének 
népszerűsítése érdekében;

Módosítás 34

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – e c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ec) kampányok a polgárok vasúti 
személyszállítási közszolgáltatásba vetett 
bizalmának helyreállítására;
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Módosítás 35

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – e d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ed) kampányok a vasúti ágazatban 
foglalkoztatott személyzet 
diverzifikálására, különösen a nők és a 
fiatal munkavállalók vonzása révén;

Módosítás 36

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – e e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ee) a már elfogadott zöld megoldások 
népszerűsítésére irányuló kampányok;

Módosítás 37

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az Unió meghatározza és 
felkutatja az olyan kulcsfontosságú 
projekteket és intézkedéseket, mint 
például:
a) a helyi, regionális és régióközi 
személy- és áruszállító vasútvonalak, a 
helyi vasútállomások, valamint a helyi 
vasútvonalak és a nagy sebességű és 
távolsági vasútvonalak közötti 
összeköttetések újraindítása és 
megsokszorozása;
b) a célkitűzések hosszú távú elérését 
elősegítő olyan kulcsfontosságú projektek 
és intézkedések meghatározása és 
különböző szinteken történő előmozdítása, 
mint például a gördülő országutakba, 
pályaudvarokba és vasúti járművekbe 
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történő beruházások ösztönzésére 
irányuló közös európai erőfeszítés, amely 
optimalizált modális váltás lehetőségeként 
hozzájárul a regionális kohézióhoz és az 
árufuvarozás szén-dioxid-mentesítéséhez;
c) közös európai erőfeszítés a 
valamennyi tagállamra és a szomszédos 
országokra is kiterjedő modern éjszakai 
vasútvonalak megfizethető árú 
hálózatának újbóli bevezetésére;
d) olyan egységes európai vasúti 
jegyfoglalási és előnyös bérleti rendszer 
kialakítása, amely lehetővé teszi a 
fogyasztók számára, hogy vasúttársaságtól 
függetlenül egyirányú jegyet vásároljanak 
bármely európai vasútállomásról bármely 
más vasútállomásra, garantált 
utasjogokkal és a legkedvezőbb áron;
e) az ingyenes helyi tömegközlekedés 
fenntartható, hosszú távú modelljei;
f) a vasutak támogatása nemzeti 
szinten kedvezményes héakulcsok révén;
g) a zöld, innovatív, digitális, 
biztonságos és akadálymentes vasúti 
hálózatokra és szolgáltatásokra vonatkozó 
célok integrálása az uniós ipari 
stratégiába, beleértve annak a kohézió, a 
szakképzett és tisztességes foglalkoztatás 
és a kulturális csere terén betöltött 
szerepét;

Módosítás 38

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az uniós intézmények és szervek, 
valamint a tagállamok – uniós, illetve 
nemzeti szinten – az (1) bekezdésben 
említett tevékenységek népszerűsítésével 
összefüggésben hivatkozhatnak az európai 
évre és felhasználhatják annak vizuális 
identitását.

(2) Az uniós intézmények és szervek, 
valamint a tagállamok – uniós, illetve 
nemzeti szinten – az (1) bekezdésben 
említett tevékenységek népszerűsítésével 
összefüggésben hivatkoznak az európai 
évre és felhasználják annak vizuális 
identitását, a Bizottság pedig biztosítja, 
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hogy a népszerűsítő kampány valamennyi 
szakaszában megfelelően hivatkozzanak 
az európai év keretében finanszírozott 
projektek és kezdeményezések európai 
uniós támogatására.

Módosítás 39

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai évben való részvétel nemzeti 
szintű megszervezése a tagállamok 
felelősségi körébe tartozik. A tagállamok 
ebből a célból nemzeti koordinátorokat 
jelölnek ki. A nemzeti koordinátoroknak 
biztosítaniuk kell a releváns tevékenységek 
nemzeti szintű koordinálását.

Az európai évben való részvétel nemzeti 
szintű megszervezése a tagállamok 
felelősségi körébe tartozik. A tagállamok 
ebből a célból nemzeti koordinátorokat, és 
szükség esetén regionális és helyi 
alkoordinátorokat jelölnek ki. A nemzeti 
koordinátoroknak az alkoordinátorokkal 
összhangban –amennyiben ilyenek 
kijelölésére sor kerül – biztosítaniuk kell a 
releváns tevékenységek nemzeti szintű 
koordinálását.

Módosítás 40

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság rendszeresen 
összehívja a nemzeti koordinátorok ülését 
az európai év lebonyolításának 
koordinálása érdekében. Az ülések egyben 
az európai év nemzeti és uniós szintű 
végrehajtására vonatkozó információk 
cseréjére is szolgálnak; az Európai 
Parlamentet képviselő személyek 
megfigyelőként vehetnek részt ezeken az 
üléseken.

(1) A Bizottság az európai év 
lebonyolításának koordinálása érdekében 
rendszeresen összehívja a nemzeti 
koordinátorok ülését, amelybe meghívja a 
regionális és helyi érdekelt szereplőket is. 
Az ülések egyben lehetőséget nyújtanak az 
európai év regionális, nemzeti és uniós 
szintű végrehajtására vonatkozó 
információk cseréjére; az Európai 
Parlamentet, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságot és a Régiók 
Bizottságát képviselő személyeket e 
megbeszéléseken való részvételre meg kell 
hívni.
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Módosítás 41

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az európai év uniós szintű 
koordinációja a vasúti közlekedés területén 
projekteket finanszírozó vagy vasúti 
dimenzióval rendelkező különböző uniós 
programok és kezdeményezések közötti 
szinergiák teremtése céljából transzverzális 
megközelítést alkalmaz.

(2) Az európai év uniós szintű 
koordinációja a vasúti közlekedés területén 
projekteket finanszírozó vagy vasúti 
dimenzióval rendelkező különböző uniós 
programok és kezdeményezések közötti 
meglévő szinergiák azonosítása, továbbá 
újak és fenntarthatóak teremtése céljából 
transzverzális megközelítést alkalmaz, 
szem előtt tartva, hogy a kiegészítő 
szakpolitikai célkitűzések további 
forrásokat igényelnek, nem pusztán 
újraelosztást.

Módosítás 42

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság rendszeresen összehívja az 
érdekelt feleket és a vasúti közlekedés 
területén tevékeny szervezetek vagy 
testületek – köztük a meglévő 
transznacionális hálózatok és az érintett 
nem kormányzati szervezetek, valamint 
ifjúsági szervezetek és közösségek – 
képviselőit, hogy segítsék a Bizottságot az 
európai év uniós szintű végrehajtásában.

A Bizottság rendszeresen összehívja az 
érdekelt feleket és a vasúti közlekedés 
területén tevékeny szervezetek vagy 
testületek – köztük a meglévő 
transznacionális és transzregionális 
hálózatok és az érintett nem kormányzati 
szervezetek, szociális partnerek, valamint 
ifjúsági szervezetek és közösségek – 
képviselőit, hogy segítsék a Bizottságot az 
európai év uniós szintű végrehajtásában.
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