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BEKNOPTE MOTIVERING

Op 4 maart 2020 heeft de Commissie 2021 voorgesteld als Europees Jaar van de spoorwegen, 
om het spoor te promoten als duurzaam, innoverend en veilig vervoersmiddel, door de 
organisatie van evenementen, campagnes en initiatieven op nationaal, regionaal en lokaal 
niveau.

In haar mededeling van 11 december 2019 presenteerde de Commissie een Europese Green 
Deal, met het oog op het realiseren van klimaatneutraliteit uiterlijk in 2050. Aangezien 
vervoer goed is voor een kwart van de broeikasgasemissies van de EU, zal de spoorwegsector 
een cruciale rol spelen om deze doelstelling te verwezenlijken.

Daarom bestudeert de Commissie een strategie op basis van duurzame en slimme mobiliteit 
met als prioriteit om een aanzienlijk deel van de 75 % van de binnenlandse vracht die 
momenteel in Europa vervoerd wordt, te verplaatsen naar het spoor en de binnenwateren. 

De uitbraak van COVID-19 heeft de hele EU getroffen, met grote gevolgen voor het vervoer 
en de connectiviteit in de EU. Het Europees Jaar van de spoorwegen kan de gelegenheid 
bieden om een constructief debat op gang te brengen over de toekomstige uitdagingen waar 
alle vervoerswijzen mee te maken zullen krijgen en over de noodzakelijke maatregelen die 
moeten worden uitgevoerd ter bescherming van de gezondheid van werknemers in de 
vervoerssector en van passagiers.

De rapporteur is tevreden met het voorstel van de Commissie om 2021 uit te roepen tot 
Europees Jaar van de spoorwegen en met het doel ervan om de inspanningen aan te moedigen 
en te ondersteunen van de Unie, de lidstaten, regionale en lokale autoriteiten en andere 
organisaties om het aandeel van het spoor in het passagiers- en goederenvervoer te vergroten.

De rapporteur is van mening dat het creëren en verbeteren van duurzame, milieuvriendelijke 
en energiezuinige vervoerswijzen een cruciaal onderdeel is van de strategie van de EU voor 
het aanpakken van de klimaatverandering. In verband hiermee onderstreept de rapporteur de 
belangrijke rol die het cohesiebeleid speelt bij de verbetering van de interne en 
grensoverschrijdende spoornetten van de EU, met name in de minder ontwikkelde regio’s.

De rapporteur beschouwt het Europees Jaar van de spoorwegen als een belangrijke 
gelegenheid om strategieën te verkennen om het EU-beleid op het gebied van spoorwegen te 
versterken, met name in plattelands- en grensregio’s waar lokale spoornetten en treinstations 
nog steeds worden ontmanteld. Bijzondere aandacht moet uitgaan naar de toegankelijkheid 
voor ouderen en kansarmen en naar de verbetering van de passagiersrechten, een beter 
boekings- en ticketsysteem en investeringen in infrastructuur en diensten.

Volgens de rapporteur moet het spoorvervoer een reëel alternatief zijn voor 
geïndividualiseerde vormen van vervoer en voor korte- en middellangeafstandsvluchten. De 
grensoverschrijdende dimensie van het spoor brengt burgers dichter bij elkaar en biedt hun de 
mogelijkheid om de Unie in al haar diversiteit en culturele rijkdom te ontdekken. De 
grensoverschrijdende dimensie van het spoor moet ook de sociale, economische en territoriale 
cohesie bevorderen, met name in het kader van de doelstellingen voor het cohesiebeleid na 
2020 inzake een groener en meer verbonden Europa.
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De rapporteur is van mening dat het Europees Jaar van de spoorwegen in 2021 ook kan 
helpen om meer bekendheid te geven aan het feit dat het spoor, met inbegrip van zijn digitale 
infrastructuur en diensten, in alle lidstaten moet worden gemoderniseerd. 

De rapporteur stelt bijkomende concrete maatregelen voor om de doelstellingen van het 
Europees Jaar van de spoorwegen te verwezenlijken, bijvoorbeeld: de reactivering van lokale, 
regionale en interregionale passagiers- en goederenspoorlijnen, het opnieuw invoeren van een 
Europees netwerk van nachttreinen, dat reikt tot in alle lidstaten en buurlanden, en de 
ontwikkeling van een uniform boekingssysteem voor vervoersbewijzen dat gebruikt wordt in 
alle lidstaten en door alle spoorwegondernemingen die in de Unie actief zijn.

AMENDEMENTEN

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de bevoegde Commissie vervoer en toerisme 
onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een besluit
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) In haar mededeling van 11 
december 201915 beschrijft de Commissie 
een Europese Green Deal voor de Europese 
Unie en haar burgers. De Europese Green 
Deal omvat een nieuwe groeistrategie die 
de EU moet omvormen tot een eerlijke en 
welvarende samenleving met een moderne, 
hulpbronnenefficiënte en concurrerende 
economie, waar vanaf 2050 netto geen 
broeikasgassen meer worden uitgestoten en 
de economische groei is losgekoppeld van 
het gebruik van hulpbronnen.

(1) In haar mededeling van 11 
december 201915 beschrijft de Commissie 
een Europese Green Deal voor de Europese 
Unie en haar burgers. De Europese Green 
Deal omvat niet slechts een versterkt 
klimaatbeleid, maar een nieuwe 
geïntegreerde en inclusieve groeistrategie 
met aandacht voor het milieu om de 
economie en samenleving van de Unie om 
te vormen en daarbij in te zetten op een 
ecologisch traject dat de sociale rechten 
beschermt en het leven verbetert voor alle 
burgers van de Unie. Deze strategie is er 
verder op gericht om de Unie om te 
vormen tot een eerlijke en welvarende 
samenleving met een moderne, sociale, 
hulpbronnenefficiënte en concurrerende 
economie met als hoofddoel het creëren 
van banen en kansen, waarbij er vanaf 
2050 in de EU netto geen broeikasgassen 
meer worden uitgestoten en de 
economische en duurzame ontwikkeling is 
losgekoppeld van het gebruik van 
hulpbronnen. De Europese Green Deal 
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gaat ervan uit dat een effectieve en 
vooruitstrevende respons noodzakelijk is 
om de urgente bedreiging van 
klimaatverandering aan te pakken en dat 
de genomen maatregelen effect moeten 
hebben.

__________________ __________________
15 Mededeling van de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Europese Raad, de 
Raad, het Europees Economisch en Sociaal 
Comité en het Comité van de Regio’s van 
11 december 2019 – De Europese Green 
Deal (COM(2019) 640 final).

15 Mededeling van de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Europese Raad, de 
Raad, het Europees Economisch en Sociaal 
Comité en het Comité van de Regio’s van 
11 december 2019 – De Europese Green 
Deal (COM(2019) 640 final).

Amendement 2

Voorstel voor een besluit
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Gezien de veranderingen die zich 
in de Europese samenleving hebben 
voorgedaan als gevolg van de COVID-19-
pandemie, de gezondheids- en 
economische effecten ervan, waaronder 
de mogelijke gevolgen voor de interne 
markt die op hun beurt het vrije verkeer 
van goederen en burgers beïnvloeden, 
moet aandacht worden besteed aan de 
verbetering van de communicatiekanalen 
die tijdens de pandemie zijn verstoord en 
aan de mogelijke gevolgen van die 
verstoring op langere termijn.

Amendement 3

Voorstel voor een besluit
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) In zijn conclusies van 12 december 
201916 heeft de Europese Raad de 
doelstelling goedgekeurd om tegen 2050 
tot een klimaatneutrale Europese Unie te 

(2) In zijn conclusies van 12 december 
201916 heeft de Europese Raad de 
doelstelling goedgekeurd om tegen 2050 
tot een klimaatneutrale Europese Unie te 
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komen. komen, overeenkomstig de doelstellingen 
van de Overeenkomst van Parijs.

__________________ __________________
16 Conclusies van de Europese Raad van 12 
december 2019.

16 Conclusies van de Europese Raad van 12 
december 2019.

Amendement 4

Voorstel voor een besluit
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) In zijn resolutie van 15 januari 
202017 toonde het Europees Parlement zich 
ingenomen met de mededeling van de 
Commissie over de Europese Green Deal 
en drong het aan om uiterlijk 2050 over te 
gaan naar een klimaatneutrale 
samenleving.

(3) In zijn resolutie van 15 januari 
202017 toonde het Europees Parlement zich 
ingenomen met de mededeling van de 
Commissie over de Europese Green Deal 
naar aanleiding van de dringende 
noodzaak om ambitieuze maatregelen te 
nemen voor de aanpak van 
klimaatverandering en uitdagingen op 
milieugebied, om de wereldwijde 
opwarming te beperken tot 1,5oC, en 
drong het aan om uiterlijk 2050 over te 
gaan naar een klimaatneutrale 
samenleving, en riep het op tot een 
verhoging van de ambitie van de Unie op 
het gebied van de vermindering van de 
uitstoot van binnenlandse broeikasgassen 
tegen 2030.

__________________ __________________
17 Resolutie van het Europees Parlement 
van 15 januari 2020 over de Europese 
Green Deal (2019/2956(RSP))

17 Resolutie van het Europees Parlement 
van 15 januari 2020 over de Europese 
Green Deal (2019/2956(RSP))

Amendement 5

Voorstel voor een besluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Overeenkomstig de doelstellingen 
in de mededeling van de Commissie over 

(4) Overeenkomstig de doelstellingen 
in de mededeling van de Commissie over 
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de Europese Green Deal moet de economie 
van de Unie worden omgevormd en moet 
met name het beleid inzake vervoer en 
mobiliteit worden herzien om de 
verschuiving naar duurzame en slimme 
mobiliteit te versnellen. Vervoer is 
verantwoordelijk voor een kwart van de 
broeikasgasemissies van de EU en dat 
aandeel groeit nog. Om de EU 
klimaatneutraal te maken, moeten de 
vervoersemissies tegen 2050 met 90 % zijn 
afgenomen. Bij een duurzaam vervoer 
staan de gebruikers centraal: zij moeten 
goedkopere, beter toegankelijke, gezondere 
en schonere alternatieven voor hun huidige 
vervoerswijzen krijgen. Om die 
uitdagingen te kunnen aangaan, houdt de 
Europese Green Deal een snellere 
verschuiving naar duurzame en slimme 
mobiliteit in. Momenteel verloopt 75 % 
van het binnenlandse vrachtvervoer over de 
weg; een aanzienlijk deel daarvan moet in 
de toekomst via het spoor en de 
binnenwateren gebeuren.

de Europese Green Deal moet de economie 
en de industrie van de Unie worden 
omgevormd en moeten met name het 
beleid inzake en de investeringen in 
vervoer en mobiliteit worden herzien. Voor 
een dergelijke omvorming is een versnelde 
verschuiving nodig naar duurzame, 
uitstootloze, intermodale en slimme 
mobiliteit, met spoorwegvervoer als kern 
van de mobiliteits- of vervoersstrategie. 
Vervoer is verantwoordelijk voor een 
kwart van de broeikasgasemissies van de 
EU en dat aandeel groeit nog. Om de EU 
zo snel mogelijk klimaatneutraal te maken, 
moeten de vervoersemissies van de EU als 
geheel uiterlijk tegen 2050 met 90 % zijn 
afgenomen. Bij een duurzaam vervoer 
staan de gebruikers centraal: zij moeten 
goedkopere, algemeen toegankelijke, 
gezondere en schonere opties en 
alternatieven voor hun huidige 
vervoerswijzen krijgen en diegenen die 
reeds duurzame vervoerswijzen 
gebruiken, zoals fietsen en lopen, moeten 
verder worden aangemoedigd. Om die 
uitdagingen te kunnen aangaan, houdt de 
Europese Green Deal een snellere 
verschuiving naar duurzame, intermodale 
en slimme mobiliteit in. Momenteel 
verloopt 75 % van het binnenlandse 
vrachtvervoer over de weg; een aanzienlijk 
deel daarvan moet in de toekomst via het 
spoor en de binnenwateren gebeuren 
zonder aanzet te geven tot verdere 
kanalisatie of uitdieping van rivieren.

Amendement 6

Voorstel voor een besluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Het spoor moet een baanbrekende 
rol spelen in het realiseren van 
klimaatneutraliteit tegen 2050. Het is een 
van de milieuvriendelijkste en energie-
efficiëntste vervoerswijzen. Het 

(5) Mobiliteit is een van de 
belangrijkste pijlers van de Europese 
Green Deal en het spoor moet een 
baanbrekende rol spelen in het koolstofvrij 
maken van de economie van de Unie en 



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

NL

spoorvervoer is grotendeels 
geëlektrificeerd; bij een treinreis wordt 
veel minder CO2 uitgestoten dan bij een 
soortgelijke reis over de weg of door de 
lucht. Het is de enige vervoerswijze 
waarvan de uitstoot van broeikasgassen en 
CO2 sinds 1990 voortdurend is gedaald. 
Bovendien heeft het spoor in de periode 
1990-201618 zijn energieverbruik verlaagd 
en maakt het steeds meer gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen.

het realiseren van klimaatneutraliteit 
uiterlijk tegen 2050. Het is een van de 
milieuvriendelijkste en energie-efficiëntste 
vervoerswijzen. Het spoorvervoer is 
grotendeels geëlektrificeerd; bij een 
treinreis wordt veel minder CO2 uitgestoten 
dan bij een soortgelijke reis over de weg of 
door de lucht. Het is de enige 
vervoerswijze waarvan de uitstoot van 
broeikasgassen en CO2 sinds 1990 
voortdurend is gedaald. Bovendien heeft 
het spoor in de periode 1990-201618 zijn 
energieverbruik verlaagd en maakt het 
steeds meer gebruik van hernieuwbare 
energiebronnen. Deze ontwikkeling moet 
daarom worden ondersteund door groene 
energie te promoten.

__________________ __________________
18 DG MOVE Statistisch zakboekje 2019 
“EU-vervoer in cijfers” (bron: Eurostat).

18 DG MOVE Statistisch zakboekje 2019 
“EU-vervoer in cijfers” (bron: Eurostat).

Amendement 7

Voorstel voor een besluit
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Met betrekking tot de 
verplichtingen van de Unie in het kader 
van de Overeenkomst van Parijs en de 
Green Deal spelen de regionale en lokale 
overheden en de overheidsinstanties in 
samenwerking met de spoorwegsector een 
sleutelrol bij de uitvoering en de 
verwezenlijking van de gestelde doelen. 

Amendement 8

Voorstel voor een besluit
Overweging 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 ter) Met het oog op het toenemende 
gebruik van hernieuwbare 
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energiebronnen in de spoorwegsector 
moet een strategie voor deze rechtvaardige 
transitie worden ontworpen die rekening 
houdt met de behoefte aan hoogwaardige, 
betaalbare en toegankelijke 
vervoersverbindingen en de bescherming 
van werknemersrechten.

Amendement 9

Voorstel voor een besluit
Overweging 5 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 quater) Partnerschappen tussen 
onderzoek en ontwikkeling, de industrie, 
de lidstaten en hun regio’s zijn belangrijk 
om onderzoek en innovatie op het gebied 
van vervoer te ondersteunen.

Amendement 10

Voorstel voor een besluit
Paragraaf 5 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 quinquies) Het creëren en verbeteren 
van duurzame, milieuvriendelijke en 
energiezuinige vervoerswijzen is een 
cruciaal onderdeel van de inspanningen 
van de Unie voor het aanpakken van de 
klimaatverandering. Aangezien de Unie 
via haar fondsen en instrumenten steun 
biedt voor investeringen in 
spoorweginfrastructuur, heeft zij 
rechtstreekse invloed op de bevordering 
van het spoorwegvervoer, waar ten volle 
gebruik van moet worden gemaakt. 
Gezien de aanzienlijke verschillen tussen 
de lidstaten op het gebied van spoornetten 
en daarmee samenhangende 
infrastructuur, speelt het cohesiebeleid 
een belangrijke rol in alle regio’s, maar in 
het bijzonder in minder ontwikkelde 
regio’s en plattelandsgebieden, door de 
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binnenlandse en grensoverschrijdende 
spoornetten van de Unie te verbeteren. 
Het cohesiebeleid speelt ook een 
voortdurende en versterkte rol met 
betrekking tot investeringen in een 
groener Europa voor iedereen. Daarom is 
het belangrijk om lokale, regionale en 
nationale autoriteiten te betrekken bij 
discussies over de meerjarige planning, 
over projecten voor digitalisering en 
modernisering van 
spoorweginfrastructuur en over de 
algemene verbetering van publieke en 
private investeringen in regio’s, en om 
grensoverschrijdende samenwerking 
tussen lokale, regionale en nationale 
autoriteiten aan te moedigen. Duurzame, 
moderne en geëlektrificeerde 
spoordiensten kunnen in wezenlijke mate 
bijdragen aan lokale economische 
ontwikkeling. De modernisering van het 
spoorvervoer, met bijzondere aandacht 
voor de overheidsinvesteringen in de 
vervoersinfrastructuur, die zullen 
bijdragen tot de klimaatdoelstellingen van 
de Unie en tot innovatie, veiligheid, 
fatsoenlijke groene en moderne 
werkgelegenheid en efficiëntie, zal 
evenwel extra middelen vergen.

Amendement 11

Voorstel voor een besluit
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Door de belangrijkste 
transportwegen in de EU te verbinden met 
de perifere regio’s en gebieden, draagt de 
spoorwegsector bij tot de sociale, 
economische en territoriale cohesie.

(6) Door de belangrijkste en 
secundaire transportwegen in de EU te 
verbinden met de perifere regio’s en 
gebieden, de plattelandsgebieden 
onderling en met stedelijke centra te 
verbinden en door grensoverschrijdende 
verbindingen aan te leggen waar deze 
ontbreken, vormt de spoorwegsector een 
cruciale factor voor duurzaam vervoer en 
toerisme en draagt het bij tot de sociale, 
economische en territoriale cohesie. 
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Spoorwegen spelen een centrale rol voor 
de ontwikkeling en verbetering van 
mobiliteit, en dragen bij aan het 
tegengaan van ontvolking van 
plattelandsgebieden en minder 
ontwikkelde regio’s in de Unie, door een 
bruikbare vorm van vervoer te bieden. Het 
aanleggen van betere verbindingen voor 
en het verhogen van het aandeel in het 
vervoer van spoorwegen blijven echter een 
uitdaging. Minder rendabele lokale 
spoornetten en treinstations moet niet 
worden ontmanteld, met name niet in 
plattelands- en grensgebieden. 
Investeringen in het netwerk, het rollend 
materieel en de dienstverlening lopen 
sterk uiteen tussen de lidstaten. Daarom 
moeten strategieën en plannen om het 
spoorwegbeleid en de spoorwegnetten van 
de Unie verder te verbeteren, worden 
onderzocht en gestimuleerd teneinde het 
openbaar vervoer te digitaliseren en de 
verbindingen te herstellen, en om de 
ontbrekende schakels aan te vullen door 
vernieuwing, elektrificatie, modernisering 
van het rollend materieel en bevordering 
van de samenwerking tussen 
spoorwegmaatschappijen.

Amendement 12

Voorstel voor een besluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Het aandeel van het 
passagiersvervoer per spoor in het vervoer 
over land in de EU is sinds 2007 maar licht 
gestegen. Het aandeel van het 
goederenvervoer is zelfs gedaald. Er zijn 
nog veel obstakels die één echte Europese 
spoorwegruimte in de weg staan, onder 
meer de noodzaak om het lawaai zoveel 
mogelijk te beperken. Als die obstakels uit 
de weg worden geruimd, de kosten worden 
verlaagd en de innovatie wordt versneld, 

(7) Het aandeel van het 
passagiersvervoer per spoor in het vervoer 
over land in de EU is sinds 2007 maar licht 
gestegen. Het aandeel van het 
goederenvervoer is zelfs gedaald. Om de 
doelstellingen van de modal shift zoals 
beschreven in het witboek over vervoer 
van 2011 van de Commissie te 
verwezenlijken, moet de concurrentie 
tussen vrachtvervoer over de weg en over 
het spoor eerlijk en evenwichtig zijn, 



PE652.352v02-00 12/28 AD\1208175NL.docx

NL

zal het spoor zijn potentieel ten volle 
kunnen benutten. Daarom moet het spoor 
een nieuwe impuls krijgen en zowel voor 
reizigers als ondernemingen 
aantrekkelijker worden.

waarbij volledig rekening moet worden 
gehouden met de externe kosten van 
vervoer om de doelstellingen van de 
Europese Green Deal te behalen. Er zijn 
nog veel obstakels die één echte Europese 
spoorwegruimte in de weg staan en die 
echte en aanzienlijke gevolgen hebben 
voor het concurrentievermogen en de 
aantrekkelijkheid van spoorvervoer, onder 
meer de hoge kosten van het 
spoorwegvervoer, het ontbreken van 
verbindingen en rechtstreekse 
aansluitingen, de tarieven voor toegang 
tot de spoorinfrastructuur, barrières voor 
het in gebruik nemen van rollend 
materieel, de verscheidenheid aan 
controlesystemen en 
vervoersvoorschriften en de noodzaak om 
het lawaai zoveel mogelijk te beperken. 
Als die obstakels uit de weg worden 
geruimd, de kosten worden verlaagd, de 
innovatie wordt versneld en 
intermodaliteit sterker op Europees 
niveau wordt ondersteund, zal het spoor 
zijn potentieel ten volle kunnen benutten. 
Daarom moet het spoor een nieuwe impuls 
krijgen en zowel voor reizigers, met name 
jongeren, inwoners van perifere en 
plattelandsgebieden en werknemers, als 
ondernemingen aantrekkelijker worden. 
Om te zorgen voor een coherenter en 
aantrekkelijker spoorvervoer in heel 
Europa moet ook nadruk worden gelegd 
op een verbetering van de 
passagiersrechten, betere 
reserveringssystemen en ticketsystemen, 
investeringen in infrastructuur, meer 
nachttreinen die snelle en 
milieuvriendelijke verbindingen in de hele 
Unie bieden, op de herinvoering van 
lightrailsystemen, zoals trams in stedelijke 
gebieden, en op de toepassing van het 
beginsel “de vervuiler betaalt” op een 
sociaal evenwichtige manier.

Amendement 13

Voorstel voor een besluit
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Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Om het volledige potentieel van de 
spoorsector als belangrijke bron van 
werkgelegenheid in de Europese Unie te 
verwezenlijken, moet het personeel 
worden gediversifieerd en moeten in het 
bijzonder vrouwen en jonge werknemers 
worden aangeworven. Het is van 
essentieel belang optimale 
vervoersdiensten te bieden die ten goede 
komen aan de gebruikers en degelijke 
arbeidsvoorwaarden voor het 
spoorwegpersoneel bieden.

Amendement 14

Voorstel voor een besluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Om het spoorvervoer te promoten 
overeenkomstig de doelstellingen van de 
mededeling van de Commissie over de 
Europese Green Deal, onder meer wat 
duurzame en slimme mobiliteit betreft, 
moet 2021 worden uitgeroepen tot 
Europees Jaar van de spoorwegen. 2021 
wordt een belangrijk jaar voor het 
spoorwegbeleid van de Unie. Het is het 
eerste volledige jaar waarin de regels die in 
het kader van het vierde spoorwegpakket 
zijn overeengekomen, in de hele EU zullen 
worden toegepast, namelijk voor de 
openstelling van de markt voor 
binnenlandse passagierstreinen en voor een 
vermindering van de kosten en 
administratieve lasten voor 
spoorwegondernemingen die in de hele EU 
actief zijn. In sommige lidstaten is er 
steeds meer belangstelling voor het spoor, 
waaronder nachttreinen. Dat blijkt ook uit 
de populariteit van #DiscoverEU. 

(8) Om het spoorvervoer te promoten 
overeenkomstig de doelstellingen van de 
mededeling van de Commissie over de 
Europese Green Deal, onder meer wat 
duurzame, intermodale en slimme 
mobiliteit betreft, en om de verplichting 
van de Unie te ondersteunen met 
betrekking tot de Agenda 2030 van de 
Verenigde Naties en de doelstellingen 
voor duurzame ontwikkeling moet 2021 
worden uitgeroepen tot Europees Jaar van 
de spoorwegen. 2021 wordt een belangrijk 
jaar voor het spoorwegbeleid van de Unie. 
Het is het eerste volledige jaar waarin de 
regels die in het kader van het vierde 
spoorwegpakket zijn overeengekomen, in 
de hele EU zullen worden toegepast, 
namelijk voor de openstelling van de markt 
voor binnenlandse passagierstreinen en 
voor een vermindering van de kosten en 
administratieve lasten voor 
spoorwegondernemingen die in de hele EU 
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Bovendien is het internationale 
kunstenfestival Europalia in 2021 gewijd 
aan de invloed van het spoor op de kunst 
en de rol van het spoor als krachtige motor 
voor sociale, economische en industriële 
veranderingen,

actief zijn. Er is steeds meer belangstelling 
voor het spoor, waaronder interregionale 
en intraregionale verbindingen en 
nachttreinen, vooral onder jongeren, 
hetgeen ook blijkt uit de populariteit van 
#DiscoverEU. Bovendien is het 
internationale kunstenfestival Europalia in 
2021 gewijd aan de invloed van het spoor 
op de kunst en de rol van het spoor als 
krachtige motor voor sociale, economische 
en industriële veranderingen,

Amendement 15

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel van het Europees Jaar is de 
inspanningen van de Unie, de lidstaten, 
regionale en lokale autoriteiten en andere 
organisaties om het aandeel van het spoor 
in het reizigers- en goederenvervoer per 
spoor te doen stijgen, te stimuleren en te 
ondersteunen. Het Europees Jaar zal in het 
bijzonder:

Het doel van het Europees Jaar is de 
inspanningen van de Unie, de lidstaten, 
regionale en lokale autoriteiten, ngo’s en 
andere publieke en private organisaties om 
het aandeel van het spoor in het reizigers- 
en goederenvervoer per spoor te doen 
stijgen, te stimuleren en te ondersteunen. 
Het Europees Jaar zal in het bijzonder:

Amendement 16

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het spoor bij het grote publiek en 
vooral bij jongeren promoten als een 
duurzame, innovatieve en veilige 
vervoerswijze, met name door de nadruk te 
leggen op de doorslaggevende rol van het 
spoor in het realiseren van EU-
klimaatneutraliteit tegen 2050;

a) het spoor promoten als een 
duurzame, betaalbare, toegankelijke, 
innovatieve, veilige en verenigende 
vervoerswijze voor iedereen, met name 
door gebruik te maken van stiller, groener 
en energiezuiniger rollend materieel, door 
het stimuleren van een Europees debat 
over de ontwikkeling van het spoorvervoer 
als een reëel, toegankelijk en universeel 
alternatief voor geïndividualiseerde 
vormen van vervoer en voor korte- en 
middellangeafstandsvluchten, door 
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intermodale en regionale mobiliteit te 
waarborgen en de nadruk te leggen op de 
doorslaggevende rol van het spoor in het 
realiseren van EU-klimaatneutraliteit 
uiterlijk tegen 2050 en door te proberen 
het grote publiek te bereiken, vooral 
jongeren en burgers die in perifere en 
plattelandsgebieden wonen, alsook op de 
positieve rol die de spoorwegen kunnen 
spelen als instrument voor het herstel na 
COVID-19 en andere crisissituaties;

Amendement 17

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de Europese, grensoverschrijdende 
dimensie van het spoor benadrukken, met 
de trein als verbindende factor die de 
Europeanen dichter bij elkaar brengt en de 
gelegenheid biedt de Unie in al haar 
diversiteit te ontdekken en waardoor de 
cohesie en de integratie van de interne EU-
markt worden bevorderd;

b) de Europese, grensoverschrijdende 
dimensie van het spoor benadrukken, die 
een cruciale rol speelt bij de ontwikkeling 
van duurzaam, regionaal en lokaal 
vervoer en toerisme, die plattelands-, 
afgelegen en perifere gebieden beter 
bereikbaar maakt en die de burgers 
dichter bij elkaar brengt en de gelegenheid 
biedt de Unie in al haar diversiteit te 
ontdekken, die tot doel heeft ontbrekende 
verbindingen aan te vullen, die de sociale, 
economische en territoriale cohesie 
bevordert in het kader van de 
doelstellingen van het cohesiebeleid na 
2020 voor een groener en meer verbonden 
Europa, in nauwe samenwerking met de 
lokale en regionale overheden en de 
lokale gemeenschappen, en die bijdraagt 
aan de integratie van de interne EU-markt;

Amendement 18

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de dringende noodzaak en het 
belang van geëlektrificeerd vervoer voor 
zowel lange als korte afstanden 
benadrukken, alsmede de noodzaak om de 
infrastructuren en de vervoersdiensten 
voor alle reizigers toegankelijker te 
maken;

Amendement 19

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – alinea 1 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b ter) investeringen van de Unie 
besteden aan het reactiveren en 
verbeteren van de bestaande, gebruikte of 
ongebruikte spoorwegverbindingen en 
aan het completeren van ontbrekende 
verbindingen tussen grensregio’s voor 
zowel het passagiers- als het 
vrachtvervoer;

Amendement 20

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de bijdrage van het spoor aan de 
economie, de industrie en de samenleving 
van de Unie versterken, met name wat 
betreft de aspecten die verband houden met 
regionale ontwikkeling, het industrieel 
concurrentievermogen, duurzaam 
toerisme, innovatie, werkgelegenheid, 
onderwijs, jeugd en cultuur, en een betere 
toegankelijkheid voor personen met een 
handicap;

c) de bijdrage van het spoor aan de 
economie, de industrie en de samenleving 
van de Unie versterken, met name wat 
betreft de aspecten die verband houden met 
duurzame regionale, stedelijke/rurale en 
grensoverschrijdende lokale ontwikkeling, 
klimaatbescherming, industriële transitie, 
duurzaam toerisme, innovatie, sociale 
inclusie, sociaal duurzame 
werkgelegenheid, onderwijs, jeugd en 
cultuur, en een betere toegankelijkheid 
voor bejaarden, achtergestelde groepen en 
personen met een handicap en een 
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verminderde mobiliteit;

Amendement 21

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) het spoorvervoer promoten als een 
belangrijk element in de betrekkingen 
tussen de Unie en haar buurlanden, met 
name in de Westelijke Balkan, 
voortbouwend op de belangen en behoeften 
van partnerlanden en op de deskundigheid 
van de EU op het gebied van spoorvervoer.

d) het spoorvervoer promoten als een 
belangrijk element in de betrekkingen 
tussen de Unie en haar buurlanden, zoals 
de landen in de Westelijke Balkan, de 
landen van het Oostelijk Nabuurschap en 
het VK, voortbouwend op de belangen en 
behoeften van partnerlanden en 
grensregio’s en -gemeenten en op de 
uitwisseling van deskundigheid op het 
gebied van spoorvervoer.

Amendement 22

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – alinea 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) ervoor zorgen dat het Europees 
Jaar 2021 een langetermijneffect heeft in 
de vorm van specifieke projecten die in de 
daaropvolgende jaren moeten worden 
bevorderd en gerealiseerd met de 
voortdurende inzet van alle relevante 
belanghebbenden, zoals de Europese 
instellingen en hun agentschappen, 
spoorwegondernemingen, alsmede lokale, 
regionale en nationale autoriteiten die 
verantwoordelijk zijn voor het beheer van 
de Europese fondsen;

Amendement 23

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – alinea 1 – letter d ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d ter) bijdragen aan het promoten van de 
spoorwegen als manier om mobiliteit 
mogelijk te maken en voor tijdelijke 
verplaatsing van voorwerpen en 
uitrusting, om samenwerking mogelijk te 
maken en lopende samenwerking tussen 
groepen op het gebied van cultuur en 
onderwijs eenvoudiger te maken, 
gebruikmakend van het feit dat de 
tijdelijke mobiliteit van personen, 
voorwerpen en uitrusting een goede 
manier is om kansen voor samenwerking 
te identificeren en om goede praktijken en 
deskundigheid uit te wisselen;

Amendement 24

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) initiatieven en evenementen ter 
bevordering van het debat, de 
bewustmaking en het engagement van 
burgers, bedrijven en overheden om meer 
mensen en goederen via het spoor te 
vervoeren en zo de klimaatverandering 
tegen te gaan, via verschillende kanalen en 
instrumenten, waaronder evenementen in 
de lidstaten;

a) initiatieven en evenementen ter 
bevordering van het debat, de 
bewustmaking en het engagement van 
burgers, bedrijven en overheden om de 
omstandigheden van reizen per spoor te 
verbeteren en meer hulpbronnen aan te 
boren en mensen en goederen via het spoor 
te vervoeren en zo de klimaatverandering 
tegen te gaan, met inbegrip van het 
gebruik van groene energie voor de 
spoorweginfrastructuur, regionale 
ontwikkeling en territoriale verkenning. 
Deze initiatieven dragen ook bij aan de 
verbetering van de persoonlijke mobiliteit 
en aan de bevordering van culturele 
uitwisseling en duurzaam toerisme, via 
verschillende kanalen en instrumenten, 
waaronder evenementen in de lidstaten, op 
lokaal, regionaal en nationaal niveau, 
waaronder in grensgebieden, met 
betrekking tot door het INTERREG-
programma gefinancierde 
spoorweginitiatieven met hun intrinsieke 
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Europese karakter;

Amendement 25

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) initiatieven en evenementen om 
mensen meer bewust maken van de 
mogelijkheden van de spoorwegsector om 
te voorkomen dat lokale gemeenschappen, 
kustgebieden en afgelegen gebieden 
verder geïsoleerd raken en om hun 
integratie met grote stedelijke en 
regionale gebieden te bevorderen;

Amendement 26

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a ter) bewustmakingscampagnes om te 
wijzen op het potentieel van het TEN-T-
netwerk om cohesie te bevorderen en een 
impuls te geven aan industriële en 
economische ontwikkeling van de regio’s 
die geen deel uitmaken van de 
hoofdnetwerken, waar projecten en 
investeringen moeten bestaan uit 
hoogwaardige regionale spoordiensten en 
lokale lijnen die afgelegen gebieden met 
grotere trajecten en stedelijke 
ecosystemen verbinden, teneinde 
tegelijkertijd de modal shift en de sociale 
cohesie te verbeteren;

Amendement 27

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter a quater (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a quater) initiatieven om lokale en 
regionale autoriteiten te betrekken bij 
discussies over de meerjarige planning, 
over projecten voor digitalisering en 
modernisering van 
spoorweginfrastructuren en over de 
algemene verbetering van publieke en 
private investeringen in regio’s waar 
kleine en middelgrote ondernemingen en 
de lokale economische ontwikkeling veel 
voordeel kunnen hebben van duurzame, 
moderne en geëlektrificeerde 
spoordiensten;

Amendement 28

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) informatie, tentoonstellingen, 
ideeën, voorlichtings- en 
bewustmakingscampagnes om een 
gedragsverandering bij passagiers, 
consumenten en bedrijven te stimuleren en 
het grote publiek aan te moedigen om 
actief bij te dragen tot de verwezenlijking 
van de doelstellingen van een duurzamer 
vervoer;

b) informatie, tentoonstellingen, 
ideeën, trainingen, opleidingen, 
maatschappelijk werk en 
bewustmakingscampagnes om een 
gedragsverandering bij passagiers, 
consumenten en bedrijven te stimuleren, 
ook in de spoorwegsector, en het grote 
publiek aan te moedigen om actief bij te 
dragen tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen van een duurzamer, 
innovatiever, veiliger en beter 
toegankelijk vervoer, waarbij de mensen 
actief worden aangemoedigd om Europa 
te ontdekken;

Amendement 29

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) uitwisseling van ervaringen en c) uitwisseling van ervaringen en 
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goede praktijken van nationale, regionale 
en lokale autoriteiten, het maatschappelijk 
middenveld, het bedrijfsleven en scholen 
om het gebruik van het spoor te stimuleren 
en om een gedragsverandering op alle 
niveaus te bewerkstelligen;

goede praktijken van nationale, regionale 
en lokale autoriteiten, het maatschappelijk 
middenveld, ngo’s, het bedrijfsleven, 
vakbonden en scholen om het veilige 
gebruik van het spoor te stimuleren en om 
een gedragsverandering op alle niveaus 
van alle gebruikers en werknemers van 
vervoer te bewerkstelligen, evenals 
uitwisseling van concrete en menselijke 
oplossingen voor optimale 
toegankelijkheid voor personen met een 
handicap en ouderen; bewustmaking over 
de financiële steun van de Unie aan 
spoorwegprojecten, met name 
ontbrekende grensoverschrijdende 
verbindingen, decentrale benaderingen en 
regionale verbindingen;

Amendement 30

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) studies en innovatieactiviteiten en 
de verspreiding van de resultaten daarvan 
op Europese of nationale schaal; en

d) studies en innovatieactiviteiten en 
de verspreiding van de resultaten daarvan 
op Europese of nationale en regionale 
schaal, onder meer over een Europees 
netwerk van hogesnelheidslijnen, het 
gebruik van groene energie voor 
spoorweginfrastructuur en studies inzake 
Europese financieringsbronnen en de 
synergieën daartussen op het gebied van 
projecten voor spoorlijnen, met name 
grensoverschrijdende lijnen;

Amendement 31

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) promotie van projecten en 
netwerken die verband houden met het 
Europees Jaar, onder meer via de media, 

e) promotie van interactieve 
communicatie over projecten en netwerken 
die verband houden met het Europees Jaar, 
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sociale netwerken en andere 
onlinegemeenschappen.

onder meer via de media, sociale 
netwerken en andere 
onlinegemeenschappen;

Amendement 32

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) studies en enquêtes op regionaal 
niveau om de behoeften van burgers met 
betrekking tot spoorvervoer in kaart te 
brengen;

Amendement 33

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter e ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e ter) evenementen om het historisch en 
cultureel erfgoed van de spoorwegen 
onder de aandacht te brengen;

Amendement 34

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter e quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e quater) campagnes om het 
vertrouwen van burgers in het gebruik 
van openbaar vervoer per spoor te 
herstellen;

Amendement 35

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter e quinquies (nieuw)



AD\1208175NL.docx 23/28 PE652.352v02-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e quinquies) campagnes voor de 
diversificatie van het spoorwegpersoneel 
door in het bijzonder vrouwen en jonge 
werknemers te werven;

Amendement 36

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter e sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e sexies) promotiecampagnes voor 
reeds ingevoerde groene oplossingen;

Amendement 37

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De Unie identificeert en 
onderzoekt belangrijke projecten en 
maatregelen, zoals:
a) de reactivering en uitbreiding van 
lokale, regionale en interregionale 
passagiers- en goederenspoorlijnen, 
lokale treinstations en de aansluiting van 
lokale spoorlijnen op hogesnelheids- en 
langeafstandslijnen;
b) vaststelling van essentiële 
projecten en maatregelen en promotie op 
verschillende niveaus waarmee kan 
worden bijgedragen aan de doelstellingen 
op lange termijn, zoals een gezamenlijke 
Europese inspanning ter bevordering van 
investeringen in hogesnelheidslijnen, 
terminals en rollend materieel als 
optimale keuze voor de modal shift die zal 
bijdragen aan regionale cohesie en het 
koolstofvrij maken van vrachtvervoer;
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c) een gezamenlijke Europese 
inspanning om weer een netwerk in te 
voeren van moderne nachttreinen tegen 
betaalbare prijzen, dat reikt tot in alle 
lidstaten en tot in de buurlanden;
d) de ontwikkeling van een uniform 
systeem voor tickets en voordeelpassen 
voor de Europese spoorwegen, waardoor 
de consumenten in staat worden gesteld 
om, onafhankelijk van de 
spoorwegonderneming, één ticket te 
kopen van om het even welk Europees 
station naar elk ander, met gegarandeerde 
passagiersrechten en tegen de meest 
voordelige prijs;
e) duurzame langetermijnmodellen 
voor gratis lokaal openbaar vervoer;
f) bevordering van de spoorwegen 
door middel van preferentiële btw-
tarieven op nationaal niveau;
g) integratie van de doelstellingen 
van groene, innoverende, digitale, veilige 
en toegankelijke spoornetten en -diensten 
in de industriële strategie van de Unie, 
met inbegrip van de rol hiervan voor 
cohesie, gekwalificeerde en fatsoenlijke 
werkgelegenheid en culturele 
uitwisseling;

Amendement 38

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De instellingen en organen van de 
Unie en de lidstaten kunnen respectievelijk 
op Europees en nationaal niveau verwijzen 
naar het Europees Jaar en de visuele 
identiteit ervan gebruiken voor het 
promoten van activiteiten als bedoeld in lid 
1.

2. De instellingen en organen van de 
Unie en de lidstaten verwijzen 
respectievelijk op Europees en nationaal 
niveau naar het Europees Jaar en de visuele 
identiteit ervan gebruiken voor het 
promoten van activiteiten als bedoeld in lid 
1. De Commissie moet in alle 
promotiefasen ervoor waken dat bij de 
projecten en initiatieven die in het kader 
van het Europees Jaar worden 
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gefinancierd, op de juiste manier wordt 
vermeld dat ze door de Europese Unie 
worden gesteund;

Amendement 39

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De organisatie van de deelname aan het 
Europees Jaar op nationaal niveau is een 
zaak van de lidstaten. Daartoe benoemen 
de lidstaten nationale coördinatoren. De 
nationale coördinatoren zorgen voor de 
coördinatie van relevante activiteiten op 
nationaal niveau.

De organisatie van de deelname aan het 
Europees Jaar op nationaal niveau is een 
zaak van de lidstaten. Daartoe benoemen 
de lidstaten nationale coördinatoren en, 
waar nodig, regionale en lokale 
subcoördinatoren. De nationale 
coördinatoren zorgen in samenspraak met 
de subcoördinatoren, indien er een of 
meer zijn benoemd, voor de coördinatie 
van relevante activiteiten op nationaal 
niveau.

Amendement 40

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie belegt geregeld 
vergaderingen van de nationale 
coördinatoren om het verloop van het 
Europees Jaar te coördineren. Die 
vergaderingen zijn ook een gelegenheid om 
informatie over de uitvoering van het 
Europees Jaar op nationaal en Europees 
niveau uit te wisselen; vertegenwoordigers 
van het Europees Parlement kunnen 
daarbij aanwezig zijn als waarnemers.

1. De Commissie belegt geregeld 
vergaderingen van de nationale 
coördinatoren door regionale en lokale 
actoren daarbij te betrekken om het 
verloop van het Europees Jaar te 
coördineren. Die vergaderingen zijn ook 
een gelegenheid om informatie over de 
uitvoering van het Europees Jaar op 
regionaal, nationaal en Europees niveau 
uit te wisselen; vertegenwoordigers van het 
Europees Parlement, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Europees Comité van de Regio’s worden 
uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn.
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Amendement 41

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Op het niveau van de Unie wordt 
het Europees Jaar op transversale wijze 
gecoördineerd teneinde synergieën tot 
stand te brengen tussen de diverse EU-
programma’s en -initiatieven voor de 
financiering van projecten op het gebied 
van spoorvervoer of met een 
spoorwegaspect.

2. Op het niveau van de Unie wordt 
het Europees Jaar op transversale wijze 
gecoördineerd teneinde bestaande 
synergieën te identificeren en nieuwe en 
duurzame synergieën tot stand te brengen 
tussen de diverse EU-programma’s en -
initiatieven voor de financiering van 
projecten op het gebied van spoorvervoer 
of met een spoorwegaspect, met dien 
verstande dat bijkomende 
beleidsdoelstellingen extra middelen 
vereisen en niet louter herschikkingen.

Amendement 42

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om zich te laten bijstaan bij de uitvoering 
van het Europees Jaar op Unieniveau 
belegt de Commissie regelmatig 
vergaderingen met belanghebbenden en 
vertegenwoordigers van organisaties of 
organen die actief zijn in de 
spoorwegsector, waaronder bestaande 
transnationale netwerken en betrokken 
ngo’s, en vertegenwoordigers van 
jongerenorganisaties en -gemeenschappen.

Om zich te laten bijstaan bij de uitvoering 
van het Europees Jaar op Unieniveau 
belegt de Commissie regelmatig 
vergaderingen met belanghebbenden en 
vertegenwoordigers van organisaties of 
organen die actief zijn in de 
spoorwegsector, waaronder bestaande 
transnationale en transregionale 
netwerken, betrokken ngo’s, de sociale 
partners en vertegenwoordigers van 
jongerenorganisaties en -gemeenschappen.



AD\1208175NL.docx 27/28 PE652.352v02-00

NL

PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel Europees Jaar van de spoorwegen (2021)

Document- en procedurenummers COM(2020)0078 – C9-0076/2020 – 2020/0035(COD)

Bevoegde commissie
       Datum bekendmaking

TRAN
11.3.2020

Advies uitgebracht door
       Datum bekendmaking

REGI
11.3.2020

Rapporteur voor advies
       Datum benoeming

Martina Michels
11.5.2020

Datum goedkeuring 6.7.2020

Uitslag eindstemming +:
–:
0:

37
0
5

Bij de eindstemming aanwezige leden François Alfonsi, Mathilde Androuët, Pascal Arimont, Adrian-Dragoş 
Benea, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Erik Bergkvist, 
Stéphane Bijoux, Franc Bogovič, Andrea Cozzolino, Corina Crețu, 
Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Christian Doleschal, Francesca 
Donato, Raffaele Fitto, Chiara Gemma, Cristian Ghinea, Mircea-
Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Peter Jahr, Manolis Kefalogiannis, 
Ondřej Knotek, Constanze Krehl, Elżbieta Kruk, Cristina Maestre 
Martín De Almagro, Pedro Marques, Nora Mebarek, Martina Michels, 
Niklas Nienaß, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Alessandro Panza, 
Tsvetelina Penkova, Caroline Roose, André Rougé, Susana Solís Pérez, 
Irène Tolleret, Monika Vana

Bij de eindstemming aanwezige vaste 
plaatsvervangers

Vlad-Marius Botoş, Izabela-Helena Kloc, Stefania Zambelli



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

NL

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

37 +
ECR Raffaele Fitto, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

GUE/NGL Martina Michels, Younous Omarjee

NI Rosa D'Amato, Chiara Gemma

PPE Pascal Arimont, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Franc Bogovič, Tamás Deutsch, Christian 
Doleschal, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Peter Jahr, Manolis Kefalogiannis, Andrey Novakov

RENEW Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ondrej Knotek, Susana Solís Pérez, Irène Tolleret

S&D Adrian-Dragoş Benea, Erik Bergkvist, Andrea Cozzolino, Corina Crețu, Constanze Krehl, Cristina Maestre 
Martín De Almagro, Pedro Marques, Nora Mebarek, Tsvetelina Penkova

VERTS/ALE François Alfonsi, Niklas Nienaß, Caroline Roose, Monika Vana

0 -

5 0
ID Mathilde Androuët, Francesca Donato, Alessandro Panza, André Rougé, Stefania Zambelli

Verklaring van de gebruikte tekens:
+ : voor
- : tegen
0 : onthoudingen


