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Ændringsforslag 1
Isabel Carvalhais

Forslag til afgørelse
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Kommissionen lancerede i sin 
meddelelse af 11. december 201915 en 
europæisk grøn pagt for Den Europæiske 
Union og dens borgere. Den europæiske 
grønne pagt er en ny vækststrategi, der 
sigter mod at omstille Unionen til et 
retfærdigt og velstående samfund med en 
moderne, ressourceeffektiv og 
konkurrencedygtig økonomi, hvor der i 
2050 ikke længere er nogen 
nettoemissioner af drivhusgasser, og hvor 
den økonomiske vækst er afkoblet fra 
ressourceanvendelsen.

(1) Kommissionen lancerede i sin 
meddelelse af 11. december 201915 en 
europæisk grøn pagt for Den Europæiske 
Union og dens borgere. Den europæiske 
grønne pagt er en ny vækststrategi, der 
sigter mod at omstille Unionen til et 
retfærdigt og velstående samfund med en 
moderne, ressourceeffektiv og 
konkurrencedygtig økonomi, hvor der i 
2050 ikke længere er nogen 
nettoemissioner af drivhusgasser, og hvor 
den økonomiske vækst er afkoblet fra 
ressourceanvendelsen. Den europæiske 
grønne pagt anerkender behovet for en 
effektiv og progressiv reaktion på 
håndteringen af den umiddelbare trussel 
fra klimaforandringer og virkningerne af 
de foranstaltninger, der er truffet.

__________________ __________________
15 Meddelelse fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 11. 
december 2019, Den europæiske grønne 
pagt (COM(2019) 640 final/2).

15 Meddelelse fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 11. 
december 2019, Den europæiske grønne 
pagt (COM(2019) 640 final/2).

Or. en

Ændringsforslag 2
Anna Deparnay-Grunenberg

Forslag til afgørelse
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Kommissionen lancerede i sin 
meddelelse af 11. december 201915 en 

(1) Kommissionen lancerede i sin 
meddelelse af 11. december 201915 en 
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europæisk grøn pagt for Den Europæiske 
Union og dens borgere. Den europæiske 
grønne pagt er en ny vækststrategi, der 
sigter mod at omstille Unionen til et 
retfærdigt og velstående samfund med en 
moderne, ressourceeffektiv og 
konkurrencedygtig økonomi, hvor der i 
2050 ikke længere er nogen 
nettoemissioner af drivhusgasser, og hvor 
den økonomiske vækst er afkoblet fra 
ressourceanvendelsen.

europæisk grøn pagt for Den Europæiske 
Union og dens borgere. Den europæiske 
grønne pagt er en ny integreret strategi, 
der respekterer det atmosfæriske 
grænselag og sigter mod at omstille 
Unionen til et retfærdigt og velstående 
samfund med en fleksibel, 
ressourceeffektiv og konkurrencedygtig 
økonomi, hvor der i 2050 ikke længere er 
nogen nettoemissioner af drivhusgasser, og 
hvor den økonomiske vækst er afkoblet fra 
ressourceanvendelsen.

__________________ __________________
15 Meddelelse fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 11. 
december 2019, Den europæiske grønne 
pagt (COM(2019) 640 final/2).

15 Meddelelse fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 11. 
december 2019, Den europæiske grønne 
pagt (COM(2019) 640 final/2).

Or. en

Ændringsforslag 3
Elżbieta Kruk

Forslag til afgørelse
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Kommissionen lancerede i sin 
meddelelse af 11. december 201915 en 
europæisk grøn pagt for Den Europæiske 
Union og dens borgere. Den europæiske 
grønne pagt er en ny vækststrategi, der 
sigter mod at omstille Unionen til et 
retfærdigt og velstående samfund med en 
moderne, ressourceeffektiv og 
konkurrencedygtig økonomi, hvor der i 
2050 ikke længere er nogen 
nettoemissioner af drivhusgasser, og hvor 
den økonomiske vækst er afkoblet fra 
ressourceanvendelsen.

(1) Kommissionen lancerede i sin 
meddelelse af 11. december 201915 en 
europæisk grøn pagt for Den Europæiske 
Union og dens borgere. Den europæiske 
grønne pagt er en ny bæredygtig 
vækststrategi, der sigter mod at omstille 
Unionen til et retfærdigt og velstående 
samfund med en moderne, 
ressourceeffektiv og konkurrencedygtig 
økonomi, hvor der i 2050 ikke længere er 
nogen nettoemissioner af drivhusgasser, og 
hvor den økonomiske vækst er afkoblet fra 
ressourceanvendelsen.

__________________ __________________
15 Meddelelse fra Kommissionen til 15 Meddelelse fra Kommissionen til 
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Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 11. 
december 2019, Den europæiske grønne 
pagt (COM(2019) 640 final/2).

Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 11. 
december 2019, Den europæiske grønne 
pagt (COM(2019) 640 final/2).

Or. pl

Ændringsforslag 4
Isabel Benjumea Benjumea

Forslag til afgørelse
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Kommissionen lancerede i sin 
meddelelse af 11. december 201915 en 
europæisk grøn pagt for Den Europæiske 
Union og dens borgere. Den europæiske 
grønne pagt er en ny vækststrategi, der 
sigter mod at omstille Unionen til et 
retfærdigt og velstående samfund med en 
moderne, ressourceeffektiv og 
konkurrencedygtig økonomi, hvor der i 
2050 ikke længere er nogen 
nettoemissioner af drivhusgasser, og hvor 
den økonomiske vækst er afkoblet fra 
ressourceanvendelsen.

(1) Kommissionen lancerede i sin 
meddelelse af 11. december 201915 en 
europæisk grøn pagt for Den Europæiske 
Union og dens borgere. Den europæiske 
grønne pagt er en ny vækststrategi, der 
sigter mod at omstille Unionen til et 
retfærdigt og velstående samfund med en 
moderne, ressourceeffektiv og 
konkurrencedygtig økonomi, der som 
prioritet har skabelse af beskæftigelse og 
muligheder, og hvor der i 2050 ikke 
længere er nogen nettoemissioner af 
drivhusgasser. I sin beslutning opfordrede 
Europa-Parlamentet også til at øge EU’s 
ambitionsniveau, forhøje det interne 
2030-mål for reduktion af 
drivhusgasemissioner til 55 % i forhold til 
1990-niveauet.

__________________ __________________
15Meddelelse fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Den 
europæiske grønne pagt (COM(2019) 640 
final)

15Meddelelse fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Den 
europæiske grønne pagt (COM(2019) 640 
final)

Or. es
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Ændringsforslag 5
Isabel Benjumea Benjumea

Forslag til afgørelse
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) I betragtning af de ændringer, der 
er sket i det europæiske samfund som 
følge af covid-19-pandemien, og de 
sundhedsmæssige og økonomiske 
virkninger heraf, herunder mulige 
konsekvenser for det indre marked, der 
påvirker bevægeligheden for varer og 
borgere, skal man være opmærksom på at 
forbedre kommunikationen, der er blevet 
reduceret under pandemien, og de mulige 
efterfølgende virkninger.

Or. es

Ændringsforslag 6
Isabel Carvalhais

Forslag til afgørelse
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Det Europæiske Råd godkendte i 
sine konklusioner af 12. december 201916 
målet om at opnå en klimaneutral 
Europæisk Union senest i 2050.

(2) Det Europæiske Råd godkendte i 
sine konklusioner af 12. december 201916 
målsætningen om at opnå en klimaneutral 
Europæisk Union inden 2050 i 
overensstemmelse med målsætningerne i 
Parisaftalen.

__________________ __________________
16 Det Europæiske Råds konklusioner af 
12. december 2019.

16 Det Europæiske Råds konklusioner af 
12. december 2019.

Or. en

Ændringsforslag 7
Isabel Carvalhais
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Forslag til afgørelse
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Europa-Parlamentet udtrykte i sin 
beslutning af 15. januar 202017 tilfredshed 
med Kommissionens meddelelse om "den 
europæiske grønne pagt" og opfordrede til, 
at den nødvendige overgang til et 
klimaneutralt samfund sker senest i 2050.

(3) Europa-Parlamentet udtrykte i sin 
beslutning af 15. januar 202017 tilfredshed 
med Kommissionens meddelelse om "den 
europæiske grønne pagt", der understreger 
det umiddelbare behov for ambitiøs 
handling i forbindelse med håndtering af 
klimaforandringer og miljømæssige 
udfordringer for at begrænse den globale 
opvarmning til 1,5 °C og for at undgå 
massive tab af biodiversitet, og som 
kræver, at den nødvendige overgang til et 
klimaneutralt samfund sker senest i 2050.

__________________ __________________
17 Europa-Parlamentets beslutning af 15. 
januar 2020 om den europæiske grønne 
pagt (2019/2956(RSP)).

17 Europa-Parlamentets beslutning af 15. 
januar 2020 om den europæiske grønne 
pagt (2019/2956(RSP)).

Or. en

Ændringsforslag 8
Isabel Benjumea Benjumea

Forslag til afgørelse
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Europa-Parlamentet udtrykte i sin 
beslutning af 15. januar 202017 tilfredshed 
med Kommissionens meddelelse om "den 
europæiske grønne pagt" og opfordrede til, 
at den nødvendige overgang til et 
klimaneutralt samfund sker senest i 2050.

(3) Europa-Parlamentet udtrykte i sin 
beslutning af 15. januar 202017 tilfredshed 
med Kommissionens meddelelse om "den 
europæiske grønne pagt" og opfordrede til, 
at den nødvendige overgang til et 
klimaneutralt samfund sker inden 2050.

__________________ __________________
17Europa-Parlamentets beslutning af 15. 
januar 2020 om den europæiske grønne 
pagt (2019/2956(RSP)).

17Europa-Parlamentets beslutning af 15. 
januar 2020 om den europæiske grønne 
pagt (2019/2956(RSP)).

Or. es
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Ændringsforslag 9
Mathilde Androuët

Forslag til afgørelse
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) I overensstemmelse med de mål, 
der er fastsat i Kommissionens meddelelse 
om den europæiske grønne pagt, er der 
behov for at omstille Unionens økonomi og 
gentænke politikkerne, navnlig inden for 
transport og mobilitet, hvilket indebærer, at 
omstillingen til bæredygtig og intelligent 
mobilitet fremskyndes. Transport tegner 
sig for en fjerdedel af Unionens 
drivhusgasemissioner, og den andel vokser 
støt. For at opnå klimaneutralitet skal 
transportemissionerne reduceres med 90 % 
frem mod 2050. Hvis målsætningen om 
bæredygtig transport skal nås, skal 
brugerne sættes i første række og have 
lettere adgang til billigere, sundere og 
renere alternativer til deres nuværende 
mobilitetsvaner. Den europæiske grønne 
pagt indebærer, at omstillingen til en 
bæredygtig og intelligent mobilitet skal 
fremskyndes for at imødegå disse 
udfordringer. Nærmere bestemt bør en 
væsentlig andel af de 75 % af 
landtransporten, der i dag foretages på vej, 
flyttes over på jernbaner og indre vandveje.

(4) I overensstemmelse med de mål, 
der er fastsat i Kommissionens meddelelse 
om den europæiske grønne pagt, er der 
behov for at omstille Unionens økonomi og 
gentænke politikkerne, navnlig inden for 
transport og mobilitet, hvilket indebærer, at 
omstillingen til bæredygtig og intelligent 
mobilitet fremskyndes. Transport tegner 
sig for en fjerdedel af Unionens 
drivhusgasemissioner, og den andel vokser 
støt. For at opnå klimaneutralitet skal 
transportemissionerne reduceres med 90 % 
frem mod 2050. Hvis målsætningen om 
bæredygtig transport skal nås, skal 
brugerne sættes i første række og have 
lettere adgang til billigere, sundere og 
renere alternativer til deres nuværende 
mobilitetsvaner. Den europæiske grønne 
pagt indebærer, at omstillingen til en 
bæredygtig og intelligent mobilitet skal 
fremskyndes for at imødegå disse 
udfordringer. Nærmere bestemt bør en 
væsentlig andel af de 75 % af 
landtransporten, der i dag foretages på vej, 
flyttes over på jernbaner og indre vandveje. 
I overensstemmelse med artikel 91, stk. 2, 
i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde bør der rettes særlig 
opmærksomhed mod de økonomiske og 
sociale konsekvenser af de indledte 
reformer. Ifølge samme artikel bør disse 
reformers skadelige konsekvenser for 
jernbaneinfrastrukturen også undersøges.

Or. fr



AM\1206483DA.docx 9/59 PE652.573v01-00

DA

Ændringsforslag 10
Anna Deparnay-Grunenberg

Forslag til afgørelse
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) I overensstemmelse med de mål, 
der er fastsat i Kommissionens meddelelse 
om den europæiske grønne pagt, er der 
behov for at omstille Unionens økonomi og 
gentænke politikkerne, navnlig inden for 
transport og mobilitet, hvilket indebærer, at 
omstillingen til bæredygtig og intelligent 
mobilitet fremskyndes. Transport tegner 
sig for en fjerdedel af Unionens 
drivhusgasemissioner, og den andel vokser 
støt. For at opnå klimaneutralitet skal 
transportemissionerne reduceres med 90 % 
frem mod 2050. Hvis målsætningen om 
bæredygtig transport skal nås, skal 
brugerne sættes i første række og have 
lettere adgang til billigere, sundere og 
renere alternativer til deres nuværende 
mobilitetsvaner. Den europæiske grønne 
pagt indebærer, at omstillingen til en 
bæredygtig og intelligent mobilitet skal 
fremskyndes for at imødegå disse 
udfordringer. Nærmere bestemt bør en 
væsentlig andel af de 75 % af 
landtransporten, der i dag foretages på vej, 
flyttes over på jernbaner og indre vandveje.

(4) I overensstemmelse med de mål, 
der er fastsat i Kommissionens meddelelse 
om den europæiske grønne pagt, er der 
behov for at omstille Unionens økonomi og 
gentænke politikkerne, navnlig inden for 
transport og mobilitet, hvilket indebærer, at 
omstillingen til bæredygtig, intermodal og 
intelligent mobilitet fremskyndes. 
Transport tegner sig for en fjerdedel af 
Unionens drivhusgasemissioner, og den 
andel vokser støt. For at opnå 
klimaneutralitet så hurtigt som muligt skal 
transportemissionerne reduceres med 90 % 
frem mod 2040. Hvis målsætningen om 
bæredygtig transport skal nås, skal 
brugerne sættes i første række og have 
lettere adgang til billigere, sundere og 
renere alternativer til deres nuværende 
mobilitetsvaner, og de transportformer, 
som allerede er bæredygtige, herunder 
cykling og gang, skal konsolideres. Den 
europæiske grønne pagt indebærer, at 
omstillingen til en bæredygtig, intermodal 
og intelligent mobilitet skal fremskyndes 
for at imødegå disse udfordringer. 
Nærmere bestemt bør en væsentlig andel af 
de 75 % af landtransporten, der i dag 
foretages på vej, flyttes over på jernbaner 
og indre vandveje, uden at det skaber pres 
i retning af yderligere kanalisering, eller 
at floder gøres dybere.

Or. en

Ændringsforslag 11
Isabel Benjumea Benjumea

Forslag til afgørelse
Betragtning 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) I overensstemmelse med de mål, 
der er fastsat i Kommissionens meddelelse 
om den europæiske grønne pagt, er der 
behov for at omstille Unionens økonomi og 
gentænke politikkerne, navnlig inden for 
transport og mobilitet, hvilket indebærer, at 
omstillingen til bæredygtig og intelligent 
mobilitet fremskyndes. Transport tegner 
sig for en fjerdedel af Unionens 
drivhusgasemissioner, og den andel vokser 
støt. For at opnå klimaneutralitet skal 
transportemissionerne reduceres med 90 % 
frem mod 2050. Hvis målsætningen om 
bæredygtig transport skal nås, skal 
brugerne sættes i første række og have 
lettere adgang til billigere, sundere og 
renere alternativer til deres nuværende 
mobilitetsvaner. Den europæiske grønne 
pagt indebærer, at omstillingen til en 
bæredygtig og intelligent mobilitet skal 
fremskyndes for at imødegå disse 
udfordringer. Nærmere bestemt bør en 
væsentlig andel af de 75 % af 
landtransporten, der i dag foretages på 
vej, flyttes over på jernbaner og indre 
vandveje.

(4) I overensstemmelse med de mål, 
der er fastsat i Kommissionens meddelelse 
om den europæiske grønne pagt, er der 
behov for at omstille Unionens økonomi og 
gentænke politikkerne, navnlig inden for 
transport og mobilitet, hvilket indebærer, at 
omstillingen til bæredygtig og intelligent 
mobilitet fremskyndes. Transport tegner 
sig for en fjerdedel af Unionens 
drivhusgasemissioner, og den andel vokser 
støt. For at opnå klimaneutralitet skal 
transportemissionerne reduceres med 90 % 
frem mod 2050. Hvis målsætningen om 
bæredygtig transport skal nås, skal 
brugerne sættes i første række og have 
lettere adgang til alternativer, så de kan 
vælge dem, de finder bedst passende til 
deres mål. Den europæiske grønne pagt 
indebærer, at omstillingen til en 
bæredygtig og intelligent mobilitet skal 
fremskyndes for at imødegå disse 
udfordringer.

Or. es

Ændringsforslag 12
Laurence Farreng

Forslag til afgørelse
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) I overensstemmelse med de mål, 
der er fastsat i Kommissionens meddelelse 
om den europæiske grønne pagt, er der 
behov for at omstille Unionens økonomi og 
gentænke politikkerne, navnlig inden for 
transport og mobilitet, hvilket indebærer, at 
omstillingen til bæredygtig og intelligent 

(4) I overensstemmelse med de mål, 
der er fastsat i Kommissionens meddelelse 
om den europæiske grønne pagt, er der 
behov for at omstille Unionens økonomi og 
gentænke politikkerne, navnlig inden for 
transport og mobilitet, hvilket indebærer, at 
omstillingen til bæredygtig og intelligent 
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mobilitet fremskyndes. Transport tegner 
sig for en fjerdedel af Unionens 
drivhusgasemissioner, og den andel vokser 
støt. For at opnå klimaneutralitet skal 
transportemissionerne reduceres med 90 % 
frem mod 2050. Hvis målsætningen om 
bæredygtig transport skal nås, skal 
brugerne sættes i første række og have 
lettere adgang til billigere, sundere og 
renere alternativer til deres nuværende 
mobilitetsvaner. Den europæiske grønne 
pagt indebærer, at omstillingen til en 
bæredygtig og intelligent mobilitet skal 
fremskyndes for at imødegå disse 
udfordringer. Nærmere bestemt bør en 
væsentlig andel af de 75 % af 
landtransporten, der i dag foretages på vej, 
flyttes over på jernbaner og indre vandveje.

mobilitet fremskyndes. Transport tegner 
sig for en fjerdedel af Unionens 
drivhusgasemissioner, og den andel vokser 
støt. For at opnå klimaneutralitet skal 
transportemissionerne reduceres med 90 % 
frem mod 2050. Hvis målsætningen om 
bæredygtig transport skal nås, skal 
brugerne sættes i første række og alle have 
lettere adgang til billigere, sundere og 
renere alternativer til deres nuværende 
mobilitetsvaner. Den europæiske grønne 
pagt indebærer, at omstillingen til en 
bæredygtig og intelligent mobilitet skal 
fremskyndes for at imødegå disse 
udfordringer. Nærmere bestemt bør en 
væsentlig andel af de 75 % af 
landtransporten, der i dag foretages på vej, 
flyttes over på jernbaner og indre vandveje, 
og de intermodale løsninger bør 
understøttes.

Or. fr

Ændringsforslag 13
Alessandro Panza, Francesca Donato, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli, Rosanna Conte

Forslag til afgørelse
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) I overensstemmelse med de mål, 
der er fastsat i Kommissionens meddelelse 
om den europæiske grønne pagt, er der 
behov for at omstille Unionens økonomi og 
gentænke politikkerne, navnlig inden for 
transport og mobilitet, hvilket indebærer, at 
omstillingen til bæredygtig og intelligent 
mobilitet fremskyndes. Transport tegner 
sig for en fjerdedel af Unionens 
drivhusgasemissioner, og den andel vokser 
støt. For at opnå klimaneutralitet skal 
transportemissionerne reduceres med 90 % 
frem mod 2050. Hvis målsætningen om 
bæredygtig transport skal nås, skal 
brugerne sættes i første række og have 
lettere adgang til billigere, sundere og 

(4) Der er behov for at omstille 
Unionens økonomi og gentænke 
politikkerne, navnlig inden for transport og 
mobilitet, hvilket indebærer, at 
omstillingen til bæredygtig og intelligent 
mobilitet fremskyndes. Transport tegner 
sig for en fjerdedel af Unionens 
drivhusgasemissioner, og den andel vokser 
støt. For at opnå klimaneutralitet skal 
transportemissionerne reduceres. Hvis 
målsætningen om bæredygtig transport 
skal nås, skal brugerne sættes i første 
række og have lettere adgang til billigere, 
sundere og renere alternativer til deres 
nuværende mobilitetsvaner. Den 
europæiske grønne pagt indebærer, at 
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renere alternativer til deres nuværende 
mobilitetsvaner. Den europæiske grønne 
pagt indebærer, at omstillingen til en 
bæredygtig og intelligent mobilitet skal 
fremskyndes for at imødegå disse 
udfordringer. Nærmere bestemt bør en 
væsentlig andel af de 75 % af 
landtransporten, der i dag foretages på vej, 
flyttes over på jernbaner og indre vandveje.

omstillingen til en bæredygtig og 
intelligent mobilitet skal fremskyndes for 
at imødegå disse udfordringer. Nærmere 
bestemt bør en væsentlig andel af de 75 % 
af landtransporten, der i dag foretages på 
vej, flyttes over på jernbaner og indre 
vandveje gennem en forbedring af nettets 
logistiske effektivitet og 
incitamentordninger til sektorens 
erhvervsdrivende.

Or. it

Ændringsforslag 14
Isabel Carvalhais

Forslag til afgørelse
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Samarbejde mellem forskning og 
udvikling, erhvervslivet, medlemsstaterne 
og deres regioner er vigtigt for 
understøttelse af forskning og innovation 
på transportområdet, herunder batterier, 
ren hydrogen, CO2-fattig stålproduktion, 
cirkulære biobaserede sektorer og det 
byggede miljø.

Or. en

Ændringsforslag 15
Laurence Farreng

Forslag til afgørelse
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Jernbanetransport har en væsentlig 
rolle at spille som et afgørende vendepunkt 
i at sikre opfyldelsen af 
klimaneutralitetsmålet senest i 2050 og 
udgør en af de mest miljøvenlige og 

(5) Jernbanetransport har en væsentlig 
rolle at spille som et afgørende vendepunkt 
i at sikre opfyldelsen af 
klimaneutralitetsmålet senest i 2050 og 
udgør en af de mest miljøvenlige og 
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energieffektive transportformer. 
Jernbanetransport er stort set elektrificeret 
og udleder langt mindre CO2 end 
tilsvarende vej- eller lufttransport, og som 
den eneste transportform har 
jernbanetransporten reduceret sine 
drivhusgasemissioner og CO2-emissioner 
siden 1990. Dertil kommer, at 
energiforbruget til jernbanetransport er 
mindsket i perioden 1990-201618, og der 
anvendes i stigende grad vedvarende 
energikilder.

energieffektive transportformer. 
Jernbanetransport er stort set elektrificeret 
og udleder langt mindre CO2 end 
tilsvarende vej- eller lufttransport, og som 
den eneste transportform har 
jernbanetransporten reduceret sine 
drivhusgasemissioner og CO2-emissioner 
siden 1990. Dertil kommer, at 
energiforbruget til jernbanetransport er 
mindsket i perioden 1990-201618, og der 
anvendes i stigende grad vedvarende 
energikilder. Denne udvikling bør altså 
støttes, navnlig via fremme af grøn energi 
og navnlig grøn hydrogen.

__________________ __________________
18DG MOVE Statistical Pocketbook 2019 
"EU transport in figures" (kilde: Eurostat)

18DG MOVE Statistical Pocketbook 2019 
"EU transport in figures" (kilde: Eurostat)

Or. fr

Ændringsforslag 16
Anna Deparnay-Grunenberg

Forslag til afgørelse
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Jernbanetransport har en væsentlig 
rolle at spille som et afgørende vendepunkt 
i at sikre opfyldelsen af 
klimaneutralitetsmålet senest i 2050 og 
udgør en af de mest miljøvenlige og 
energieffektive transportformer. 
Jernbanetransport er stort set elektrificeret 
og udleder langt mindre CO2 end 
tilsvarende vej- eller lufttransport, og som 
den eneste transportform har 
jernbanetransporten reduceret sine 
drivhusgasemissioner og CO2-emissioner 
siden 1990. Dertil kommer, at 
energiforbruget til jernbanetransport er 
mindsket i perioden 1990-201618, og der 
anvendes i stigende grad vedvarende 
energikilder.

(5) Jernbanetransport har en væsentlig 
rolle at spille som et afgørende vendepunkt 
i at sikre opfyldelsen af 
klimaneutralitetsmålet senest i 2040 og 
udgør en af de mest miljøvenlige og 
energieffektive transportformer. 
Jernbanetransport er stort set elektrificeret 
og udleder langt mindre CO2 end 
tilsvarende vej- eller lufttransport, og som 
den eneste transportform har 
jernbanetransporten reduceret sine 
drivhusgasemissioner og CO2-emissioner 
siden 1990. Dertil kommer, at 
energiforbruget til jernbanetransport er 
mindsket i perioden 1990-201618, og der 
anvendes i stigende grad vedvarende 
energikilder.
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__________________ __________________
18 DG MOVE Statistical Pocketbook 2019 
"EU transport in figures" (kilde: Eurostat)

18 DG MOVE Statistical Pocketbook 2019 
"EU transport in figures" (kilde: Eurostat)

Or. en

Ændringsforslag 17
Herbert Dorfmann, Alessandro Panza, Franc Bogovič, Christian Doleschal

Forslag til afgørelse
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Passager- og godstransport med 
tog på tværs af grænser står over for 
alvorlige udfordringer, som kræver 
koordinering og samarbejde mellem 
Unionen, medlemsstater, regionale og 
lokale myndigheder. Makroregionale 
strategier spiller en vigtig rolle for 
opnåelsen af målsætningen om øget 
opmærksomhed, bedre dialog og 
udvikling af løsninger inden for et 
defineret geografisk område mellem 
aktører inden for transportsektoren for 
passager- og godstransport med tog.

Or. en

Ændringsforslag 18
Isabel Carvalhais

Forslag til afgørelse
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Den stadig mere udbredte 
anvendelse af vedvarende energikilder 
inden for jernbanesektoren skal suppleres 
med en strategi for denne retfærdige 
omstilling, som tager højde for behovet 
for øget kvalitet, prisbillige og 
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tilgængelige transportforbindelser samt 
for beskyttelsen af arbejdstagernes 
rettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 19
Alessandro Panza, Francesca Donato, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli, Rosanna Conte

Forslag til afgørelse
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Ved at forbinde Unionens vigtigste 
transportruter med dens regioner og 
områder i den yderste periferi bidrager 
jernbanesektoren til den sociale, 
økonomiske og territoriale samhørighed.

(6) Ved at forbinde Unionens vigtigste 
transportruter med dens områder, også på 
regionalt og lokalt plan, bidrager 
jernbanesektoren til den sociale, 
økonomiske og territoriale samhørighed. 
Indførelsen af et funktionelt jernbanenet i 
hele Europa kan være en mulighed for 
politisk samhørighed på et tidspunkt, hvor 
EU efter covid-19-krisen har brug for 
målsætninger og konkrete 
foranstaltninger, som fremmer 
udviklingen af en fælles og integreret 
kollektiv transport. Det europæiske år for 
jernbanetransport bør desuden være en 
lejlighed til at øge bevidstheden om 
jernbanesektorens evne til at hindre 
isolering af lokalsamfundene, bjerg- og 
kystområderne samt grænseområderne og 
fremme en større integration med 
byområderne og regionerne, alt imens 
man beskytter miljøet og fremmer den 
sociale inklusion.

Or. it

Ændringsforslag 20
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Forslag til afgørelse
Betragtning 6
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Ved at forbinde Unionens vigtigste 
transportruter med dens regioner og 
områder i den yderste periferi bidrager 
jernbanesektoren til den sociale, 
økonomiske og territoriale samhørighed.

(6) Ved at forbinde Unionens vigtigste 
transportruter med dens regioner og 
områder i den yderste periferi bidrager 
jernbanesektoren til den sociale, 
økonomiske og territoriale samhørighed, 
ligesom den er et bærende element, der 
sørger for forbindelser og bidrager til at 
fastholde befolkningen i Unionens 
landdistrikter, idet jernbanen er det 
vigtigste offentlige transportmiddel, det er 
til rådighed og kan sikre disses udvikling 
og mobilitet.

Or. es

Ændringsforslag 21
Mathilde Androuët

Forslag til afgørelse
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Ved at forbinde Unionens vigtigste 
transportruter med dens regioner og 
områder i den yderste periferi bidrager 
jernbanesektoren til den sociale, 
økonomiske og territoriale samhørighed.

(6) Ved at forbinde Unionens vigtigste 
transportruter med dens regioner og 
områder i den yderste periferi bidrager 
jernbanesektoren til den sociale, 
økonomiske og territoriale samhørighed. I 
overensstemmelse med artikel 91, stk. 2, i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde må denne sociale, 
økonomiske og territoriale samhørighed 
ikke skabes på bekostning af 
levestandarden, beskæftigelsen eller 
transportstrukturerne.

Or. fr

Ændringsforslag 22
Anna Deparnay-Grunenberg
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Forslag til afgørelse
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Ved at forbinde Unionens vigtigste 
transportruter med dens regioner og 
områder i den yderste periferi bidrager 
jernbanesektoren til den sociale, 
økonomiske og territoriale samhørighed.

(6) Ved at forbinde Unionens vigtigste 
transportruter med dens regioner og 
områder i den yderste periferi og ved at 
finde de manglende forbindelser på tværs 
af grænser bidrager jernbanesektoren til 
den sociale, økonomiske og territoriale 
samhørighed. Det er desuden vigtigt at 
fastholde eller opdatere 
kapillærnetværket, særligt i landområder, 
så ingen bliver forbigået.

Or. en

Ændringsforslag 23
Laurence Farreng

Forslag til afgørelse
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Ved at forbinde Unionens vigtigste 
transportruter med dens regioner og 
områder i den yderste periferi bidrager 
jernbanesektoren til den sociale, 
økonomiske og territoriale samhørighed.

(6) Ved at forbinde Unionens primære 
og sekundære transportruter med dens 
regioner og områder i den yderste periferi 
bidrager jernbanesektoren til den sociale, 
økonomiske og territoriale samhørighed.

Or. fr

Ændringsforslag 24
Isabel Carvalhais

Forslag til afgørelse
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Ved at forbinde Unionens vigtigste 
transportruter med dens regioner og 
områder i den yderste periferi bidrager 

(6) Ved at forbinde Unionens vigtigste 
transportruter med dens regioner og 
landområder i den yderste periferi bidrager 
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jernbanesektoren til den sociale, 
økonomiske og territoriale samhørighed.

jernbanesektoren til den sociale, 
økonomiske og territoriale samhørighed.

Or. en

Ændringsforslag 25
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Forslag til afgørelse
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Jernbanenettet er en basal 
ressource set ud fra den model for 
bæredygtig turisme, som den grønne pagt 
skal fremme. I den henseende er 
jernbanen struktureret som et essentielt 
transportmiddel for landdistrikter og 
fjerntliggende områder i Unionen, hvor 
den fastholder befolkningen, letter 
forbindelsesforholdene mellem disse 
befolkningscentre og tiltrækker den 
nævnte model for bæredygtig turisme. 
Imidlertid findes der landdistrikter, hvor 
jernbanetrafikken og det konventionelle 
jernbanenet har været udsat for en 
gradvis nedbrydningsproces med ustabil 
drift, dårlig infrastruktur, utilstrækkelige 
investeringer og vedligeholdelse og i visse 
tilfælde lukning af stadig flere stationer. 
Til tider har forringelsen, den manglende 
fornyelse og nedlæggelser ført til tilstande 
af isolation og har hindret mobilitet og 
økonomisk udvikling i disse områder, 
hvilket har ført til ulighed.

Or. es

Ændringsforslag 26
Vera Tax, Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nora Mebarek, 
Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Isabel Carvalhais, Hannes Heide, Rovana Plumb

Forslag til afgørelse
Betragtning 6 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Nattog bør indsættes eller 
genindsættes i hele den Europæiske 
Union. Denne tjeneste er en hurtig og 
miljøvenlig transportmåde mellem større 
byer i EU.

Or. en

Ændringsforslag 27
Vera Tax, Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nora Mebarek, 
Elisabetta Gualmini, Isabel Carvalhais, Hannes Heide, Rovana Plumb

Forslag til afgørelse
Betragtning 6 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6b) I byområder inden for EU bør 
indførelsen eller genindførelsen af 
letbaner, f.eks. sporveje og lignende, 
fremmes som led i "Det europæiske år for 
jernbanetransport".

Or. en

Ændringsforslag 28
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Forslag til afgørelse
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Andelen af passagerbefordring med 
jernbane i Unionen er kun steget en smule 
siden 2007, og til gengæld er 
godstransportens andel faldet. Der er stadig 
mange hindringer for at opnå et ægte fælles 
europæisk jernbaneområde, herunder mht. 
behovet for at minimere støj. 
Overvindelsen af disse hindringer vil tillige 
med omkostningsreduktion og hurtigere 

(7) Andelen af passagerbefordring med 
jernbane i Unionen er kun steget en smule 
siden 2007, og til gengæld er 
godstransportens andel faldet. Der er stadig 
mange hindringer for at opnå et ægte fælles 
europæisk jernbaneområde, herunder mht. 
behovet for at minimere støj. 
Overvindelsen af disse hindringer vil tillige 
med omkostningsreduktion og hurtigere 
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innovation gøre det muligt for 
jernbanesektoren at virkeliggøre sit fulde 
potentiale. Jernbanesektoren må derfor 
styrkes yderligere for at blive mere 
attraktiv for rejsende og virksomheder.

innovation gøre det muligt for 
jernbanesektoren at virkeliggøre sit fulde 
potentiale. Jernbanesektoren må derfor 
styrkes yderligere for at blive mere 
attraktiv for rejsende og virksomheder. 
Ligeledes er det nødvendigt at satse 
målrettet på at fremme forbedrings- og 
genopretningsplaner for eksisterende 
forbindelser og afventende strækninger 
samt fornyelse, elektrificering og 
modernisering af togene, især i områder, 
hvor jernbanen har gennemgået en 
gradvis nedbrydnings- og 
nedlæggelsesproces, der alvorligt påvirker 
mobiliteten og varetransporten i disse 
områder.

Or. es

Ændringsforslag 29
Herbert Dorfmann

Forslag til afgørelse
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Andelen af passagerbefordring med 
jernbane i Unionen er kun steget en smule 
siden 2007, og til gengæld er 
godstransportens andel faldet. Der er stadig 
mange hindringer for at opnå et ægte fælles 
europæisk jernbaneområde, herunder mht. 
behovet for at minimere støj. 
Overvindelsen af disse hindringer vil tillige 
med omkostningsreduktion og hurtigere 
innovation gøre det muligt for 
jernbanesektoren at virkeliggøre sit fulde 
potentiale. Jernbanesektoren må derfor 
styrkes yderligere for at blive mere 
attraktiv for rejsende og virksomheder.

(7) Andelen af passagerbefordring med 
jernbane i Unionen er kun steget en smule 
siden 2007, og til gengæld er 
godstransportens andel faldet. For at opnå 
målsætningen om en ændring af 
transportformerne, som fremgår af 
Kommissionens hvidbog om transport fra 
2011, skal der være balance i 
konkurrencen mellem vej- og 
jernbanegodstransport, så der fuldt ud 
tages højde for de eksterne omkostninger 
ved transport med henblik på opnåelse af 
målsætningerne i den europæiske grønne 
pagt. Der er stadig mange hindringer for at 
opnå et ægte fælles europæisk 
jernbaneområde, herunder mht. behovet for 
at minimere støj. Overvindelsen af disse 
hindringer vil tillige med 
omkostningsreduktion og hurtigere 
innovation gøre det muligt for 
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jernbanesektoren at virkeliggøre sit fulde 
potentiale. Jernbanesektoren må derfor 
styrkes yderligere for at blive mere 
attraktiv for rejsende og virksomheder.

Or. en

Ændringsforslag 30
Elżbieta Kruk

Forslag til afgørelse
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Andelen af passagerbefordring med 
jernbane i Unionen er kun steget en smule 
siden 2007, og til gengæld er 
godstransportens andel faldet. Der er stadig 
mange hindringer for at opnå et ægte fælles 
europæisk jernbaneområde, herunder mht. 
behovet for at minimere støj. 
Overvindelsen af disse hindringer vil tillige 
med omkostningsreduktion og hurtigere 
innovation gøre det muligt for 
jernbanesektoren at virkeliggøre sit fulde 
potentiale. Jernbanesektoren må derfor 
styrkes yderligere for at blive mere 
attraktiv for rejsende og virksomheder.

(7) Andelen af passagerbefordring med 
jernbane i Unionen er kun steget en smule 
siden 2007, og til gengæld er 
godstransportens andel faldet. Der er stadig 
mange hindringer for at opnå et ægte fælles 
europæisk jernbaneområde, som har en 
reel og betydelig indvirkning på 
jernbanetransportens 
konkurrencedygtighed og attraktivitet, 
herunder bl.a. omkostningsniveauet for 
adgang til jernbaneinfrastruktur, 
hindringer for ibrugtagning af 
transportsystemer kan tages i anvendelse, 
forskellige kontrolsystemer og 
driftsbestemmelser. Overvindelsen af disse 
hindringer vil tillige med 
omkostningsreduktion og hurtigere 
innovation gøre det muligt for 
jernbanesektoren at virkeliggøre sit fulde 
potentiale. Jernbanesektoren må derfor 
styrkes yderligere for at blive mere 
attraktiv for rejsende og virksomheder.

Or. pl

Ændringsforslag 31
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Forslag til afgørelse
Betragtning 7
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Andelen af passagerbefordring med 
jernbane i Unionen er kun steget en smule 
siden 2007, og til gengæld er 
godstransportens andel faldet. Der er stadig 
mange hindringer for at opnå et ægte fælles 
europæisk jernbaneområde, herunder mht. 
behovet for at minimere støj. 
Overvindelsen af disse hindringer vil tillige 
med omkostningsreduktion og hurtigere 
innovation gøre det muligt for 
jernbanesektoren at virkeliggøre sit fulde 
potentiale. Jernbanesektoren må derfor 
styrkes yderligere for at blive mere 
attraktiv for rejsende og virksomheder.

(7) Andelen af passagerbefordring med 
jernbane i Unionen er kun steget en smule 
siden 2007, og til gengæld er 
godstransportens andel faldet. Den høje 
pris for jernbanetransport og manglen på 
enkle tilslutninger og direkte forbindelser 
har gjort jernbanetjenester mindre 
attraktive. Der er stadig mange hindringer 
for at opnå et ægte fælles europæisk 
jernbaneområde, herunder mht. behovet for 
at minimere støj. Overvindelsen af disse 
hindringer vil tillige med 
omkostningsreduktion og hurtigere 
innovation gøre det muligt for 
jernbanesektoren at virkeliggøre sit fulde 
potentiale. Jernbanesektoren må derfor 
styrkes yderligere for at blive mere 
attraktiv for rejsende og virksomheder.

Or. ro

Ændringsforslag 32
Mathilde Androuët

Forslag til afgørelse
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Andelen af passagerbefordring med 
jernbane i Unionen er kun steget en smule 
siden 2007, og til gengæld er 
godstransportens andel faldet. Der er 
stadig mange hindringer for at opnå et 
ægte fælles europæisk jernbaneområde, 
herunder mht. behovet for at minimere 
støj. Overvindelsen af disse hindringer vil 
tillige med omkostningsreduktion og 
hurtigere innovation gøre det muligt for 
jernbanesektoren at virkeliggøre sit fulde 
potentiale. Jernbanesektoren må derfor 
styrkes yderligere for at blive mere 
attraktiv for rejsende og virksomheder.

(7) Andelen af passagerbefordring med 
jernbane i Unionen er kun steget en smule 
siden 2007, og til gengæld er 
godstransportens andel faldet. 
Reduktionen af støj vil tillige med 
omkostningsreduktion og hurtigere 
innovation gøre det muligt for 
jernbanesektoren at virkeliggøre sit fulde 
potentiale. Jernbanesektoren må derfor 
styrkes yderligere for at blive mere 
attraktiv for rejsende og virksomheder.
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Or. fr

Ændringsforslag 33
Isabel Carvalhais

Forslag til afgørelse
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Andelen af passagerbefordring med 
jernbane i Unionen er kun steget en smule 
siden 2007, og til gengæld er 
godstransportens andel faldet. Der er stadig 
mange hindringer for at opnå et ægte fælles 
europæisk jernbaneområde, herunder mht. 
behovet for at minimere støj. 
Overvindelsen af disse hindringer vil tillige 
med omkostningsreduktion og hurtigere 
innovation gøre det muligt for 
jernbanesektoren at virkeliggøre sit fulde 
potentiale. Jernbanesektoren må derfor 
styrkes yderligere for at blive mere 
attraktiv for rejsende og virksomheder.

(7) Andelen af passagerbefordring med 
jernbane i Unionen er kun steget en smule 
siden 2007, og til gengæld er 
godstransportens andel faldet. Der er stadig 
mange hindringer for at opnå et ægte fælles 
europæisk jernbaneområde, herunder mht. 
behovet for at minimere støj. 
Overvindelsen af disse hindringer vil tillige 
med omkostningsreduktion og hurtigere 
innovation gøre det muligt for 
jernbanesektoren at virkeliggøre sit fulde 
potentiale. Jernbanesektoren må derfor 
styrkes yderligere for at blive mere 
attraktiv og mere tilgængelig, både for 
rejsende, især unge og borgere i 
landområder, og virksomheder.

Or. en

Ændringsforslag 34
Laurence Farreng

Forslag til afgørelse
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Andelen af passagerbefordring med 
jernbane i Unionen er kun steget en smule 
siden 2007, og til gengæld er 
godstransportens andel faldet. Der er stadig 
mange hindringer for at opnå et ægte fælles 
europæisk jernbaneområde, herunder mht. 
behovet for at minimere støj. 
Overvindelsen af disse hindringer vil tillige 

(7) Andelen af passagerbefordring med 
jernbane i Unionen er kun steget en smule 
siden 2007, og til gengæld er 
godstransportens andel faldet. Der er stadig 
mange hindringer for at opnå et ægte fælles 
europæisk jernbaneområde, herunder mht. 
behovet for at minimere støj. 
Overvindelsen af disse hindringer vil tillige 
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med omkostningsreduktion og hurtigere 
innovation gøre det muligt for 
jernbanesektoren at virkeliggøre sit fulde 
potentiale. Jernbanesektoren må derfor 
styrkes yderligere for at blive mere 
attraktiv for rejsende og virksomheder.

med omkostningsreduktion og hurtigere 
innovation samt en øget europæisk støtte 
til intermodalitet gøre det muligt for 
jernbanesektoren at virkeliggøre sit fulde 
potentiale. Jernbanesektoren må derfor 
styrkes yderligere for at blive mere 
attraktiv for rejsende og virksomheder.

Or. fr

Ændringsforslag 35
Vera Tax, Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nora Mebarek, 
Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Isabel Carvalhais, Hannes Heide, Rovana Plumb

Forslag til afgørelse
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Andelen af passagerbefordring med 
jernbane i Unionen er kun steget en smule 
siden 2007, og til gengæld er 
godstransportens andel faldet. Der er stadig 
mange hindringer for at opnå et ægte fælles 
europæisk jernbaneområde, herunder mht. 
behovet for at minimere støj. 
Overvindelsen af disse hindringer vil tillige 
med omkostningsreduktion og hurtigere 
innovation gøre det muligt for 
jernbanesektoren at virkeliggøre sit fulde 
potentiale. Jernbanesektoren må derfor 
styrkes yderligere for at blive mere 
attraktiv for rejsende og virksomheder.

(7) Andelen af passagerbefordring med 
jernbane i Unionen er kun steget en smule 
siden 2007, og til gengæld er 
godstransportens andel faldet. Der er stadig 
mange hindringer for at opnå et ægte fælles 
europæisk jernbaneområde, herunder mht. 
behovet for at minimere støj. 
Overvindelsen af disse hindringer vil tillige 
med omkostningsreduktion og hurtigere 
innovation gøre det muligt for 
jernbanesektoren at virkeliggøre sit fulde 
potentiale. Jernbanesektoren må derfor 
styrkes yderligere for at blive mere 
attraktiv for rejsende, arbejdstagere og 
virksomheder.

Or. en

Ændringsforslag 36
Anna Deparnay-Grunenberg

Forslag til afgørelse
Betragtning 7 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Da Unionen yder støtte til 
investeringer i jernbaneinfrastruktur via 
sine midler og instrumenter, har den en 
direkte indflydelse på fremme af 
jernbaner, som bør udnyttes til fulde. 
Finansieringsmuligheder bør geares i 
retning af bæredygtig, intermodal og 
intelligent mobilitet med jernbanen i 
centrum for enhver mobilitetsstrategi eller 
transportmasterplan som en forudsætning 
for EU-finansiering.

Or. en

Ændringsforslag 37
Vera Tax, Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nora Mebarek, 
Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Isabel Carvalhais, Hannes Heide, Rovana Plumb

Forslag til afgørelse
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Jernbanesektoren er en vigtig 
arbejdsgiver i den Europæiske Union. For 
at kunne nå det fulde potentiale skal 
arbejdsstyrken diversificeres, og det er 
særligt vigtigt at tiltrække kvinder og 
yngre medarbejdere. Det er vigtigt at 
tilbyde optimale transporttjenester til 
fordel for brugerne, og arbejdsstyrken 
inden for jernbanesektoren skal have 
gode arbejdsforhold.

Or. en

Ændringsforslag 38
Vera Tax, Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nora Mebarek, 
Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Isabel Carvalhais, Hannes Heide, Rovana Plumb

Forslag til afgørelse
Betragtning 7 b (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7b) Det europæiske år for 
jernbanetransport er en mulighed for at 
øge den offentlige opmærksomhed og 
opmærksomheden omkring vigtigheden af 
at have et bæredygtigt, moderne, 
digitaliseret offentligt transportsystem 
inden for EU's politikker for 
samhørighed, regional udvikling og 
bæredygtig byudvikling. Derfor skal 
elektrificering af passager- og 
godstransportnetværket i 
overensstemmelse med jernbanesektorens 
centrale rolle i den grønne pagt, omfattes 
af den tematiske koncentration for EFRU 
og Samhøringhedsfonden i den næste 
flerårige finansielle ramme. 

Or. en

Ændringsforslag 39
Vera Tax, Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nora Mebarek, 
Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Isabel Carvalhais, Hannes Heide, Rovana Plumb

Forslag til afgørelse
Betragtning 7 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7c) Det europæiske år for 
jernbanetransport er en mulighed for at 
øge opmærksomheden omkring 
jernbanesektorens evne til at støtte 
integrationen af lokalsamfund, isolerede 
landområder og fattige regioner med 
større bymæssige funktionsområder, 
samtidig med at man beskytter miljøet og 
fremmer social inklusion. Som følge deraf 
er det vigtigt at engagere lokale, regionale 
og nationale myndigheder i diskussioner 
omkring flerårig planlægning, i projekter 
om digitalisering og modernisering af 
jernbaneinfrastrukturen og i den 
generelle forbedring af offentlige og 
private investeringer i regioner samt 
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tilskynde til grænseoverskridende 
samarbejde mellem lokale, regionale og 
nationale myndigheder. Lokal, økonomisk 
udvikling kan drage stor nytte af 
bæredygtige og moderne elektriske 
jernbanetjenester.

Or. en

Ændringsforslag 40
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Forslag til afgørelse
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) For at fremme jernbanetransport i 
tråd med de mål, der er fastsat i 
Kommissionens meddelelse om en 
europæisk grøn pagt, bl.a. med hensyn til 
bæredygtig og intelligent mobilitet bør 
2021 udpeges som europæisk år for 
jernbanetransport". 2021 vil blive et 
væsentligt år for Unionens jernbanepolitik, 
idet det bliver det første fulde år, hvor de 
regler, der er vedtaget i den fjerde 
jernbanepakke, dvs. om åbning af markedet 
for indenlandsk passagerbefordring og 
nedbringelse af omkostninger og 
administrative byrder for 
jernbanevirksomheder, der opererer i hele 
Unionen, vil blive gennemført i Unionen 
som helhed. Der er en voksende interesse i 
befolkningen for jernbanetransport, 
herunder med nattog, i en række 
medlemsstater, hvilket også fremgår af 
populariteten af #DiscoverEU. Desuden vil 
den internationale kunstfestival 
"Europalia" i 2021 fokusere på 
jernbanernes indflydelse på kunsten og 
fremhæve jernbanernes rolle som en stærk 
drivkraft for social, økonomisk og 
industriel forandring —

(8) For at fremme jernbanetransport i 
tråd med de mål, der er fastsat i 
Kommissionens meddelelse om en 
europæisk grøn pagt, bl.a. med hensyn til 
bæredygtig og intelligent mobilitet bør 
2021 udpeges som europæisk år for 
jernbanetransport". 2021 vil blive et 
væsentligt år for Unionens jernbanepolitik, 
idet det bliver det første fulde år, hvor de 
regler, der er vedtaget i den fjerde 
jernbanepakke, dvs. om åbning af markedet 
for indenlandsk passagerbefordring og 
nedbringelse af omkostninger og 
administrative byrder for 
jernbanevirksomheder, der opererer i hele 
Unionen, vil blive gennemført i Unionen 
som helhed. Der er en voksende interesse i 
befolkningen for jernbanetransport, 
herunder med interregionale og 
intraregionale forbindelser og nattog, i en 
række medlemsstater, hvilket også fremgår 
af populariteten af #DiscoverEU. Desuden 
vil den internationale kunstfestival 
"Europalia" i 2021 fokusere på 
jernbanernes indflydelse på kunsten og 
fremhæve jernbanernes rolle som en stærk 
drivkraft for social, økonomisk og 
industriel forandring —
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Or. ro

Ændringsforslag 41
Anna Deparnay-Grunenberg

Forslag til afgørelse
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) For at fremme jernbanetransport i 
tråd med de mål, der er fastsat i 
Kommissionens meddelelse om en 
europæisk grøn pagt, bl.a. med hensyn til 
bæredygtig og intelligent mobilitet bør 
2021 udpeges som europæisk år for 
jernbanetransport". 2021 vil blive et 
væsentligt år for Unionens jernbanepolitik, 
idet det bliver det første fulde år, hvor de 
regler, der er vedtaget i den fjerde 
jernbanepakke, dvs. om åbning af markedet 
for indenlandsk passagerbefordring og 
nedbringelse af omkostninger og 
administrative byrder for 
jernbanevirksomheder, der opererer i hele 
Unionen, vil blive gennemført i Unionen 
som helhed. Der er en voksende interesse i 
befolkningen for jernbanetransport, 
herunder med nattog, i en række 
medlemsstater, hvilket også fremgår af 
populariteten af #DiscoverEU. Desuden vil 
den internationale kunstfestival 
"Europalia" i 2021 fokusere på 
jernbanernes indflydelse på kunsten og 
fremhæve jernbanernes rolle som en stærk 
drivkraft for social, økonomisk og 
industriel forandring —

(8) For at fremme jernbanetransport i 
tråd med de mål, der er fastsat i 
Kommissionens meddelelse om en 
europæisk grøn pagt, bl.a. med hensyn til 
bæredygtig, intermodal og intelligent 
mobilitet bør 2021 udpeges som europæisk 
år for jernbanetransport". 2021 vil blive et 
væsentligt år for Unionens jernbanepolitik, 
idet det bliver det første fulde år, hvor de 
regler, der er vedtaget i den fjerde 
jernbanepakke, dvs. om åbning af markedet 
for indenlandsk passagerbefordring og 
nedbringelse af omkostninger og 
administrative byrder for 
jernbanevirksomheder, der opererer i hele 
Unionen, vil blive gennemført i Unionen 
som helhed. Der er en voksende interesse i 
befolkningen for jernbanetransport, 
herunder med nattog, i en række 
medlemsstater, hvilket også fremgår af 
populariteten af #DiscoverEU. Desuden vil 
den internationale kunstfestival 
"Europalia" i 2021 fokusere på 
jernbanernes indflydelse på kunsten og 
fremhæve jernbanernes rolle som en stærk 
drivkraft for social, økonomisk og 
industriel forandring —

Or. en

Ændringsforslag 42
Isabel Carvalhais

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formålet med det europæiske år er at 
fremme og støtte Unionens, 
medlemsstaternes samt regionale og lokale 
myndigheders og andre organisationers 
indsats for at øge andelen af passagerer og 
gods, der befordres/transporteres med 
jernbane. Nærmere bestemt skal det 
europæiske år:

Formålet med det europæiske år er at 
fremme og støtte Unionens, 
medlemsstaternes samt regionale og lokale 
myndigheders, NGO'ers og andre 
offentlige og private organisationers 
indsats for at øge andelen af passagerer og 
gods, der befordres/transporteres med 
jernbane. Nærmere bestemt skal det 
europæiske år:

Or. en

Ændringsforslag 43
Isabel Carvalhais

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fremme jernbanetransport som en 
bæredygtig, innovativ og sikker 
transportform, navnlig ved at fremhæve 
jernbanens rolle som en afgørende faktor 
for at bidrage til at nå Unionens mål om 
klimaneutralitet senest i 2050 og ved at 
tage kontakt til den brede offentlighed, især 
ungdommen

a) fremme jernbanetransport som en 
bæredygtig, prisoverkommelig, 
tilgængelig, innovativ og sikker 
transportform, navnlig ved at fremhæve 
jernbanens rolle som en afgørende faktor 
for at bidrage til at nå Unionens mål om 
klimaneutralitet senest i 2050 i 
overensstemmelse med målene for 
Parisaftalen, og ved at tage kontakt til den 
brede offentlighed, især ungdommen og 
borgere i perifere områder og 
landområder.

Or. en

Ændringsforslag 44
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fremme jernbanetransport som en 
bæredygtig, innovativ og sikker 
transportform, navnlig ved at fremhæve 
jernbanens rolle som en afgørende faktor 
for at bidrage til at nå Unionens mål om 
klimaneutralitet senest i 2050 og ved at 
tage kontakt til den brede offentlighed, især 
ungdommen

a) fremme jernbanetransport som en 
bæredygtig, innovativ og sikker 
transportform og sikre regional mobilitet, 
navnlig ved at fremhæve jernbanens rolle 
som en afgørende faktor for at bidrage til at 
nå Unionens mål om klimaneutralitet 
senest i 2050 og ved at tage kontakt til den 
brede offentlighed, især ungdommen

Or. ro

Ændringsforslag 45
Anna Deparnay-Grunenberg

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fremme jernbanetransport som en 
bæredygtig, innovativ og sikker 
transportform, navnlig ved at fremhæve 
jernbanens rolle som en afgørende faktor 
for at bidrage til at nå Unionens mål om 
klimaneutralitet senest i 2050 og ved at 
tage kontakt til den brede offentlighed, især 
ungdommen

a) fremme jernbanetransport som en 
bæredygtig, innovativ og sikker 
transportform, som muliggør intermodale 
mobilitetsmønstre, navnlig ved at 
fremhæve jernbanens rolle som en 
afgørende faktor for at bidrage til at nå 
Unionens mål om klimaneutralitet senest i 
2040 og ved at tage kontakt til den brede 
offentlighed, især ungdommen

Or. en

Ændringsforslag 46
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fremme jernbanetransport som en 
bæredygtig, innovativ og sikker 
transportform, navnlig ved at fremhæve 

a) fremme jernbanetransport som en 
bæredygtig, innovativ, sikker og bærende 
transportform, navnlig ved at fremhæve 
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jernbanens rolle som en afgørende faktor 
for at bidrage til at nå Unionens mål om 
klimaneutralitet senest i 2050 og ved at 
tage kontakt til den brede offentlighed, især 
ungdommen

jernbanens rolle som en afgørende faktor 
for at bidrage til at nå Unionens mål om 
klimaneutralitet senest i 2050 og ved at 
tage kontakt til den brede offentlighed, især 
ungdommen

Or. es

Ændringsforslag 47
Raffaele Fitto

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) fremhæve den tvingende 
nødvendige og vigtige karakter af 
elektrificeret transport på lange og korte 
strækninger samt behovet for at forbedre 
tilgængeligheden af infrastruktur og 
transporttjenester for alle passagerer

Or. it

Ændringsforslag 48
Anna Deparnay-Grunenberg

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) fremhæve den positive rolle, som 
jernbaner kan spille som en bæredygtig 
og sikker metode under covid-19-
pandemien og som investeringsmulighed i 
forbindelse med genopretning efter krisen

Or. en

Ændringsforslag 49
Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli, Francesca Donato, Rosanna Conte
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Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fremhæve jernbanetransportens 
europæiske, tværnationale dimension, som 
bringer borgerne tættere sammen, gør det 
muligt for dem at udforske Unionen i al 
dens mangfoldighed, fremmer 
samhørighed og bidrager til at integrere 
Unionens indre marked

b) fremhæve jernbanetransportens 
europæiske, tværnationale dimension, som 
bringer borgerne tættere sammen, gør det 
muligt for dem at udforske Unionen i al 
dens mangfoldighed, fremmer 
samhørighed og bidrager til at integrere 
Unionens indre marked. Der bør også 
rettes en særlig opmærksomhed mod og 
ydes støtte til den regionale og lokale 
dimension, herunder landdistrikterne, 
bjerg-, ø- og grænseområderne, som er 
områder, hvor de lokale jernbanenet og de 
små stationer opfylder sociale behov og 
mobilitetsbehov med stor merværdi og 
med et økonomisk udbytte, som ikke er 
konkurrencedygtigt. På regionalt plan er 
det nødvendigt at understrege vigtigheden 
af godstransport med jernbane, der f.eks. i 
den aktuelle sundhedskrise har vist sig at 
være en uundværlig transportform, der er 
afgørende for den miljømæssige 
bæredygtighed og sikkerheden.

Or. it

Ændringsforslag 50
Vera Tax, Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nora Mebarek, 
Elisabetta Gualmini, Isabel Carvalhais, Hannes Heide, Rovana Plumb

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fremhæve jernbanetransportens 
europæiske, tværnationale dimension, som 
bringer borgerne tættere sammen, gør det 
muligt for dem at udforske Unionen i al 
dens mangfoldighed, fremmer 
samhørighed og bidrager til at integrere 

b) fremhæve jernbanetransportens 
europæiske, tværnationale dimension, som 
spiller en vigtig rolle i udviklingen af 
bæredygtig, regional og lokal turisme, 
bringer borgerne tættere sammen, gør det 
muligt for dem at udforske Unionen i al 
dens mangfoldighed, fremmer 
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Unionens indre marked samhørighed og bidrager til at integrere 
Unionens indre marked

Or. en

Ændringsforslag 51
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fremhæve jernbanetransportens 
europæiske, tværnationale dimension, som 
bringer borgerne tættere sammen, gør det 
muligt for dem at udforske Unionen i al 
dens mangfoldighed, fremmer 
samhørighed og bidrager til at integrere 
Unionens indre marked

b) fremhæve jernbanetransportens 
europæiske, tværnationale dimension, som 
bringer borgerne tættere sammen, gør det 
muligt for dem at udforske Unionen i al 
dens mangfoldighed, fremmer 
samhørighed, bringer landdistrikter og 
fjerntliggende områder tættere på resten 
af det europæiske territorium og bidrager 
til at integrere Unionens indre marked

Or. es

Ændringsforslag 52
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fremhæve jernbanetransportens 
europæiske, tværnationale dimension, som 
bringer borgerne tættere sammen, gør det 
muligt for dem at udforske Unionen i al 
dens mangfoldighed, fremmer 
samhørighed og bidrager til at integrere 
Unionens indre marked

b) fremhæve jernbanetransportens 
europæiske, tværnationale dimension, som 
bringer borgerne tættere sammen, gør det 
muligt for dem at udforske Unionen i al 
dens mangfoldighed, udfylder manglende 
forbindelser, fremmer samhørighed og 
bidrager til at integrere Unionens indre 
marked

Or. ro
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Ændringsforslag 53
Isabel Carvalhais

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fremhæve jernbanetransportens 
europæiske, tværnationale dimension, som 
bringer borgerne tættere sammen, gør det 
muligt for dem at udforske Unionen i al 
dens mangfoldighed, fremmer 
samhørighed og bidrager til at integrere 
Unionens indre marked

b) fremhæve jernbanetransportens 
europæiske, tværnationale dimension, som 
kan bringe borgerne tættere sammen, gøre 
det muligt for dem at udforske Unionen i al 
dens mangfoldighed, fremme samhørighed 
og bidrage til at integrere Unionens indre 
marked

Or. en

Ændringsforslag 54
Mathilde Androuët

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fremhæve jernbanetransportens 
europæiske, tværnationale dimension, som 
bringer borgerne tættere sammen, gør det 
muligt for dem at udforske Unionen i al 
dens mangfoldighed, fremmer 
samhørighed og bidrager til at integrere 
Unionens indre marked

b) fremhæve jernbanetransportens 
europæiske dimension, som bringer 
borgerne tættere sammen, gør det muligt 
for dem at udforske de europæiske lande i 
al deres mangfoldighed, fremmer 
samhørighed og bidrager til at integrere 
Unionens indre marked

Or. fr

Ændringsforslag 55
Vera Tax, Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nora Mebarek, 
Elisabetta Gualmini, Isabel Carvalhais, Hannes Heide, Rovana Plumb

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra b a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) eksisterende - ubrugte - 
jernbanekonnektorer mellem 
grænseregioner bør genaktivers og 
opgraderes til enten passager- eller 
godstransport

Or. en

Ændringsforslag 56
Anna Deparnay-Grunenberg

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) gearing af EU-finansiering i 
retning af støtte til jernbaneinfrastruktur, 
særligt manglende regionale forbindelser 
over grænserne

Or. en

Ændringsforslag 57
Mathilde Androuët

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) øge jernbanetransportens bidrag til 
Unionens økonomi, industri og samfund, 
herunder navnlig aspekter vedrørende 
regionaludvikling, industriel 
konkurrenceevne, bæredygtig turisme, 
innovation, beskæftigelse, uddannelse, 
ungdom og kultur samt styrke 
tilgængeligheden for personer med 
handicap

c) øge jernbanetransportens bidrag til 
Unionens økonomi, industri og samfund, 
herunder navnlig aspekter vedrørende 
regionaludvikling, industriel 
konkurrenceevne, bæredygtig turisme, 
innovation, beskæftigelse, uddannelse, 
ungdom og kultur samt styrke 
tilgængeligheden for personer med 
handicap uden at påvirke levestandarden 
og beskæftigelsen samt udnyttelsen af 
transportudstyret i overensstemmelse med 
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artikel 91, stk. 2, i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde

Or. fr

Ændringsforslag 58
Alessandro Panza, Francesca Donato, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli, Rosanna Conte

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) øge jernbanetransportens bidrag til 
Unionens økonomi, industri og samfund, 
herunder navnlig aspekter vedrørende 
regionaludvikling, industriel 
konkurrenceevne, bæredygtig turisme, 
innovation, beskæftigelse, uddannelse, 
ungdom og kultur samt styrke 
tilgængeligheden for personer med 
handicap

c) øge jernbanetransportens bidrag til 
Unionens økonomi, industri og samfund, 
herunder navnlig aspekter vedrørende 
regionaludvikling, også på tværnationalt 
plan, industriel omstilling, bæredygtig 
turisme, innovation, beskæftigelse, 
uddannelse, ungdom og kultur samt styrke 
tilgængeligheden for ældre, ugunstigt 
stillede personer og personer med 
handicap og lette mobilitetsforholdene for 
de mange pendlere.

Or. it

Ændringsforslag 59
Isabel Carvalhais

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) øge jernbanetransportens bidrag til 
Unionens økonomi, industri og samfund, 
herunder navnlig aspekter vedrørende 
regionaludvikling, industriel 
konkurrenceevne, bæredygtig turisme, 
innovation, beskæftigelse, uddannelse, 
ungdom og kultur samt styrke 
tilgængeligheden for personer med 
handicap

c) øge jernbanetransportens bidrag til 
Unionens økonomi, industri og samfund, 
herunder navnlig aspekter vedrørende lokal 
og regional udvikling og udvikling på 
tværs af grænser, industriel 
konkurrenceevne, bæredygtig turisme, 
innovation, beskæftigelse, uddannelse, 
ungdom og kultur samt styrke 
tilgængeligheden for personer med 
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handicap

Or. en

Ændringsforslag 60
Anna Deparnay-Grunenberg

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) øge jernbanetransportens bidrag til 
Unionens økonomi, industri og samfund, 
herunder navnlig aspekter vedrørende 
regionaludvikling, industriel 
konkurrenceevne, bæredygtig turisme, 
innovation, beskæftigelse, uddannelse, 
ungdom og kultur samt styrke 
tilgængeligheden for personer med 
handicap

c) øge jernbanetransportens bidrag til 
Unionens økonomi, industri og samfund, 
herunder navnlig aspekter vedrørende 
regionaludvikling, industriel 
konkurrenceevne, bæredygtig turisme, 
innovation, beskæftigelse, uddannelse, 
ungdom og kultur samt styrke 
tilgængeligheden for personer med 
handicap og nedsat mobilitet

Or. en

Ændringsforslag 61
Vera Tax, Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nora Mebarek, 
Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Isabel Carvalhais, Hannes Heide

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) øge jernbanetransportens bidrag til 
Unionens økonomi, industri og samfund, 
herunder navnlig aspekter vedrørende 
regionaludvikling, industriel 
konkurrenceevne, bæredygtig turisme, 
innovation, beskæftigelse, uddannelse, 
ungdom og kultur samt styrke 
tilgængeligheden for personer med 
handicap

c) øge jernbanetransportens bidrag til 
Unionens økonomi, industri og samfund, 
herunder navnlig aspekter vedrørende 
regionaludvikling, industriel 
konkurrenceevne, bæredygtig turisme, 
innovation, socialt bæredygtig 
beskæftigelse, uddannelse, ungdom og 
kultur samt styrke tilgængeligheden for 
personer med handicap

Or. en
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Ændringsforslag 62
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) øge jernbanetransportens bidrag til 
Unionens økonomi, industri og samfund, 
herunder navnlig aspekter vedrørende 
regionaludvikling, industriel 
konkurrenceevne, bæredygtig turisme, 
innovation, beskæftigelse, uddannelse, 
ungdom og kultur samt styrke 
tilgængeligheden for personer med 
handicap

c) øge jernbanetransportens bidrag til 
Unionens økonomi, industri og samfund, 
herunder navnlig aspekter vedrørende 
regionaludvikling, udvikling af 
landdistrikter, industriel konkurrenceevne, 
bæredygtig turisme, innovation, 
beskæftigelse, uddannelse, ungdom og 
kultur samt styrke tilgængeligheden for 
personer med handicap

Or. es

Ændringsforslag 63
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) øge jernbanetransportens bidrag til 
Unionens økonomi, industri og samfund, 
herunder navnlig aspekter vedrørende 
regionaludvikling, industriel 
konkurrenceevne, bæredygtig turisme, 
innovation, beskæftigelse, uddannelse, 
ungdom og kultur samt styrke 
tilgængeligheden for personer med 
handicap

c) øge jernbanetransportens bidrag til 
Unionens økonomi, industri og samfund, 
herunder navnlig aspekter vedrørende 
regionaludvikling og landudvikling, 
industriel konkurrenceevne, bæredygtig 
turisme, innovation, beskæftigelse, 
uddannelse, ungdom og kultur samt styrke 
tilgængeligheden for personer med 
handicap

Or. ro

Ændringsforslag 64
Raffaele Fitto
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Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) styrke bevidstheden om 
jernbanesektorens evne til at hindre en 
yderligere isolering af lokalsamfundene, 
kystområderne og isolerede områder og 
tværtimod fremme deres integration med 
større byområder og regioner

Or. it

Ændringsforslag 65
Vera Tax, Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nora Mebarek, 
Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Isabel Carvalhais, Hannes Heide

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) industrizoner skal, i forbindelse 
med planlægning eller drift, forbindes 
eller genforbindes via jernbane for at 
reducere vejgodstransport

Or. en

Ændringsforslag 66
Raffaele Fitto

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) øge offentlighedens bevidsthed 
omkring TEN-T-nettets potentiale til at 
fremme samhørigheden og øge den 
industrielle udvikling og den økonomiske 
vækst i de regioner, der ikke indgår i 
hovednettene, hvor projekterne og 
investeringerne bør omfatte regionale 
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jernbanetransporttjenester af høj kvalitet 
og lokale forbindelser mellem isolerede 
områder og større bynet og -økosystemer 
med henblik på at styrke både skiftet i 
transportformer og den sociale 
samhørighed

Or. it

Ændringsforslag 67
Alessandro Panza, Francesca Donato, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli, Rosanna Conte

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) bidrage til at fremme 
jernbanetransport som et vigtigt element i 
forbindelserne mellem Unionen og 
nabolandene, navnlig landene i det 
vestlige Balkan, med udgangspunkt i 
partnerlandenes interesser og behov og 
Unionens ekspertise inden for 
jernbanetransport.

d) bidrage til at fremme 
jernbanetransport som et vigtigt element i 
forbindelserne mellem Unionen og 
nabolandene med udgangspunkt i 
partnerlandenes interesser og behov, f.eks. 
landene i det vestlige Balkan, Norge, Det 
Forenede Kongerige og Schweiz, og 
Unionens ekspertise inden for 
jernbanetransport.

Or. it

Ændringsforslag 68
Isabel Carvalhais

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) bidrage til at fremme 
jernbanetransport som et vigtigt element i 
forbindelserne mellem Unionen og 
nabolandene, navnlig landene i det vestlige 
Balkan, med udgangspunkt i 
partnerlandenes interesser og behov og 
Unionens ekspertise inden for 

d) bidrage til at fremme 
jernbanetransport som et vigtigt element i 
forbindelserne mellem Unionen og 
nabolandene, navnlig landene i det vestlige 
Balkan og Det Forenede Kongerige, med 
udgangspunkt i partnerlandenes interesser 
og behov og Unionens ekspertise inden for 
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jernbanetransport. jernbanetransport.

Or. en

Ændringsforslag 69
Mathilde Androuët

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) bidrage til at fremme 
jernbanetransport som et vigtigt element i 
forbindelserne mellem Unionen og 
nabolandene, navnlig landene i det 
vestlige Balkan, med udgangspunkt i 
partnerlandenes interesser og behov og 
Unionens ekspertise inden for 
jernbanetransport.

d) bidrage til at fremme 
jernbanetransport som et vigtigt element i 
forbindelserne mellem Unionen og 
nabolandene med udgangspunkt i 
partnerlandenes interesser og behov og 
Unionens ekspertise inden for 
jernbanetransport.

Or. fr

Ændringsforslag 70
Laurence Farreng

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) mobilisere EU-institutionerne og 
deres agenturer, 
jernbanevirksomhederne, de lokale 
myndigheder og 
forvaltningsmyndighederne for de 
europæiske fonde med henblik på at 
skabe nye jernbaneprojekter eller fremme 
jernbanetransport og intermodalitet i 
årene efter det europæiske år for at 
forankre dette på lang sigt og lade det 
resultere i konkrete projekter.

Or. fr
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Ændringsforslag 71
Isabel Carvalhais

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) bidrage til at fremme jernbanen 
som et middel til mobilitet og midlertidig 
flytning af genstande og udstyr for at 
muliggøre samarbejde og facilitere 
løbende samarbejde mellem grupper, som 
er forbundet via kultur og uddannelse, 
idet den midlertidige mobilitet af 
personer, genstande og udstyr er en god 
måde at afdække samarbejdsmuligheder 
og dele bedste fremgangsmåder og 
ekspertise på.

Or. en

Ændringsforslag 72
Laurence Farreng

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) initiativer og arrangementer for at 
fremme debat og bevidstgørelse og 
muliggøre borgernes, virksomhedernes og 
de offentlige myndigheders engagement i 
at tiltrække flere rejsende og gods til 
jernbaner med henblik på at bekæmpe 
klimaændringer med en vifte af forskellige 
kanaler og værktøjer, herunder 
arrangementer i medlemsstaterne

a) initiativer og arrangementer for at 
fremme debat og bevidstgørelse og 
muliggøre borgernes, virksomhedernes og 
de offentlige myndigheders engagement i 
at tiltrække flere rejsende og gods til 
jernbaner med henblik på at bekæmpe 
klimaændringer og fremme regional 
udvikling og opdagelse af lokalområder 
med en vifte af forskellige kanaler og 
værktøjer, herunder arrangementer i 
medlemsstaterne på lokalt, regionalt og 
nationalt plan, idet der i 
grænseområderne lægges vægt på 
jernbaneinitiativer, som er finansieret af 
Interregprogrammet, og deres iboende 
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europæiske karakter såsom 
jernbaneforbindelser, udformningen af 
multimodale terminaler eller indførelsen 
af billetter og priser på tværs af grænser

Or. fr

Ændringsforslag 73
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) initiativer og arrangementer for at 
fremme debat og bevidstgørelse og 
muliggøre borgernes, virksomhedernes og 
de offentlige myndigheders engagement i 
at tiltrække flere rejsende og gods til 
jernbaner med henblik på at bekæmpe 
klimaændringer med en vifte af forskellige 
kanaler og værktøjer, herunder 
arrangementer i medlemsstaterne

a) initiativer og arrangementer for at 
fremme debat og bevidstgørelse og 
muliggøre borgernes, virksomhedernes og 
de offentlige myndigheders engagement i 
at forbedre betingelserne for togtransport 
og tiltrække flere rejsende og gods til 
jernbaner med henblik på at bekæmpe 
klimaændringer med en vifte af forskellige 
kanaler og værktøjer, herunder 
arrangementer i medlemsstaterne

Or. ro

Ændringsforslag 74
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) initiativer og arrangementer for at 
fremme debat og bevidstgørelse og 
muliggøre borgernes, virksomhedernes og 
de offentlige myndigheders engagement i 
at tiltrække flere rejsende og gods til 
jernbaner med henblik på at bekæmpe 
klimaændringer med en vifte af forskellige 
kanaler og værktøjer, herunder 

a) initiativer og arrangementer for at 
fremme debat og bevidstgørelse og 
muliggøre borgernes, virksomhedernes og 
de offentlige myndigheders engagement i 
at tiltrække flere ressourcer, rejsende og 
gods til jernbaner med henblik på at 
bekæmpe klimaændringer og forbedre 
menneskers mobilitet med en vifte af 
forskellige kanaler og værktøjer, herunder 
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arrangementer i medlemsstaterne arrangementer i medlemsstaterne

Or. es

Ændringsforslag 75
Alessandro Panza, Francesca Donato, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli, Rosanna Conte

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Det europæiske år for 
jernbanetransport bør ikke kun være en 
lejlighed til omfattende fejringer på 
nationalt plan i de store byer, men også 
gøre det muligt at inddrage de regionale 
og lokale myndigheder i planlægningen 
og udarbejdelsen af moderniserings- og 
digitaliseringsprojekter for 
jernbaneinfrastrukturerne. Man bør 
navnlig inddrage de regioner, hvor 
turismen og den lokale økonomiske 
udvikling kunne drage stor fordel af 
bæredygtige, moderne og elektrificerede 
jernbanetjenester.

Or. it

Ændringsforslag 76
Raffaele Fitto

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) lejligheder til at inddrage de lokale 
og regionale myndigheder i drøftelserne 
om den flerårige planlægning, 
digitaliserings- og 
moderniseringsprojekterne for 
jernbaneinfrastrukturerne og den 
generelle forbedring af de offentlige og 
private investeringer i de regioner, hvor 
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SMV'erne og den lokale økonomiske 
udvikling kunne drage stor fordel af 
bæredygtige, moderne og elektrificerede 
jernbanetjenester

Or. it

Ændringsforslag 77
Laurence Farreng

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) information, udstillinger, 
inspiration, uddannelse og 
opmærksomhedsskabende kampagner for 
at opmuntre til at ændre passagerernes, 
forbrugernes og virksomhedernes adfærd 
og for at tilskynde den brede offentlighed 
til at bidrage aktivt til at opfylde målene 
om en mere bæredygtig transport

b) information, udstillinger, 
inspiration, uddannelse og 
opmærksomhedsskabende kampagner for 
at opmuntre til at ændre passagerernes, 
forbrugernes og virksomhedernes adfærd 
og for at tilskynde den brede offentlighed 
til at bidrage aktivt til at opfylde målene 
om en mere bæredygtig og tilgængelig 
transport, idet der tilskyndes til en aktiv 
undersøgelse af de europæiske områder

Or. fr

Ændringsforslag 78
Elżbieta Kruk

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) information, udstillinger, 
inspiration, uddannelse og 
opmærksomhedsskabende kampagner for 
at opmuntre til at ændre passagerernes, 
forbrugernes og virksomhedernes adfærd 
og for at tilskynde den brede offentlighed 
til at bidrage aktivt til at opfylde målene 
om en mere bæredygtig transport

b) information, udstillinger, 
inspiration, erhvervsmæssig og social 
uddannelse og opmærksomhedsskabende 
kampagner for at opmuntre til at ændre 
passagerernes, forbrugernes og 
virksomhedernes adfærd og for at tilskynde 
den brede offentlighed til at bidrage aktivt 
til at opfylde målene om en mere 
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bæredygtig transport

Or. pl

Ændringsforslag 79
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) information, udstillinger, 
inspiration, uddannelse og 
opmærksomhedsskabende kampagner for 
at opmuntre til at ændre passagerernes, 
forbrugernes og virksomhedernes adfærd 
og for at tilskynde den brede offentlighed 
til at bidrage aktivt til at opfylde målene 
om en mere bæredygtig transport

b) information, udstillinger, 
inspiration, uddannelse og 
opmærksomhedsskabende kampagner for 
at opmuntre til at ændre passagerernes, 
forbrugernes og virksomhedernes adfærd, 
ved at involvere jernbanesektoren og for 
at tilskynde den brede offentlighed til at 
bidrage aktivt til at opfylde målene om en 
mere bæredygtig transport

Or. ro

Ændringsforslag 80
Laurence Farreng

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) udveksling af erfaringer og god 
praksis mellem nationale, regionale og 
lokale myndigheder, civilsamfundet, 
erhvervslivet og skolerne om at fremme 
anvendelsen af jernbanetransport og om, 
hvordan adfærdsændringer kan 
gennemføres på alle niveauer

c) udveksling af erfaringer og god 
praksis mellem nationale, regionale og 
lokale myndigheder, civilsamfundet, 
erhvervslivet og skolerne om at fremme 
anvendelsen af jernbanetransport og om, 
hvordan adfærdsændringer kan 
gennemføres på alle niveauer, samt en 
deling af konkrete og menneskelige 
løsninger til optimal tilgængelighed for 
personer med handicap og ældre

Or. fr
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Ændringsforslag 81
Vera Tax, Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nora Mebarek, 
Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Isabel Carvalhais, Hannes Heide, Rovana Plumb

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) udveksling af erfaringer og god 
praksis mellem nationale, regionale og 
lokale myndigheder, civilsamfundet, 
erhvervslivet og skolerne om at fremme 
anvendelsen af jernbanetransport og om, 
hvordan adfærdsændringer kan 
gennemføres på alle niveauer

c) udveksling af erfaringer og god 
praksis mellem nationale, regionale og 
lokale myndigheder, civilsamfundet, 
erhvervslivet, fagforeninger og skolerne 
om at fremme anvendelsen af 
jernbanetransport og om, hvordan 
adfærdsændringer kan gennemføres på alle 
niveauer

Or. en

Ændringsforslag 82
Isabel Carvalhais

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) udveksling af erfaringer og god 
praksis mellem nationale, regionale og 
lokale myndigheder, civilsamfundet, 
erhvervslivet og skolerne om at fremme 
anvendelsen af jernbanetransport og om, 
hvordan adfærdsændringer kan 
gennemføres på alle niveauer

c) udveksling af erfaringer og god 
praksis mellem nationale, regionale og 
lokale myndigheder, civilsamfundet, 
NGO'er, erhvervslivet og skolerne om at 
fremme anvendelsen af jernbanetransport 
og om, hvordan adfærdsændringer kan 
gennemføres på alle niveauer

Or. en

Ændringsforslag 83
Anna Deparnay-Grunenberg

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra c a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) fremvisning af økonomisk EU-
støtte til jernbaneprojekter, særligt 
manglende forbindelser på tværs af 
grænser, decentraliserede tilgange og 
regionale forbindelser

Or. en

Ændringsforslag 84
Elżbieta Kruk

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) kraftig fremhævelse af 
principperne for en sikkerhedskultur 
blandt brugere af jernbanetransport og 
ansatte

Or. pl

Ændringsforslag 85
Laurence Farreng

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) gennemførelse af undersøgelser og 
innovationsaktiviteter og formidling af 
resultaterne af dem på europæisk eller 
nationalt plan og

d) gennemførelse af undersøgelser og 
innovationsaktiviteter og formidling af 
resultaterne af dem på europæisk plan eller 
nationalt og regionalt, og en del af disse 
undersøgelser bør omfatte EU-
finansiering og deres synergier i 
projekterne vedrørende 
jernbanestrækninger, navnlig på tværs af 
grænser

Or. fr
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Ændringsforslag 86
Andrey Novakov

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) gennemførelse af undersøgelser og 
innovationsaktiviteter og formidling af 
resultaterne af dem på europæisk eller 
nationalt plan og 

d) gennemførelse af undersøgelser og 
innovationsaktiviteter og formidling af 
resultaterne af dem på europæisk, nationalt 
og regionalt plan, herunder på et 
europæisk jernbanetransportsystem og

Or. en

Ændringsforslag 87
Alessandro Panza, Francesca Donato, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli, Rosanna Conte

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) gennemførelse af undersøgelser, 
forsknings- og innovationsaktiviteter og 
formidling af resultaterne af dem på 
europæisk eller nationalt plan og

d) gennemførelse af undersøgelser, 
forsknings- og innovationsaktiviteter og 
formidling af resultaterne af dem på 
europæisk, nationalt og regionalt plan

Or. it

Ændringsforslag 88
Andrey Novakov

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) fastlæggelse af nøgleprojekter og 
mål samt fremme heraf på forskellige 
niveauer, som kan bidrage til opfyldelse af 
målsætningerne på lang sigt, f.eks. som 
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fælles europæisk indsats til fremskyndelse 
af investeringer i 
jernbanetransportsystemer, terminaler og 
jernbanekøretøjer samt mulighed for 
optimeret modalt skift, der vil bidrage til 
regional samhørighed og dekarbonisering 
af godstransport

Or. en

Ændringsforslag 89
Laurence Farreng

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) gennemførelse af undersøgelser af 
anvendelsen af grøn energi til 
jernbaneinfrastrukturen samt kampagner 
til fremme af allerede indførte grønne 
løsninger

Or. fr

Ændringsforslag 90
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) fremme af projekter og netværk i 
forbindelse med det europæiske år, 
herunder via medierne, sociale netværk og 
andre onlinefællesskaber.

e) fremme af interaktiv 
kommunikation på projekter og netværk i 
forbindelse med det europæiske år, 
herunder via medierne, sociale netværk og 
andre onlinefællesskaber.

Or. ro
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Ændringsforslag 91
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) regionale undersøgelser og 
meningsmålinger for at afdække 
borgernes behov i forbindelse med 
jernbanetransport.

Or. ro

Ændringsforslag 92
Mathilde Androuët

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) fremme af varetransport og 
beskyttelse af transitlinjer og lokale linjer 
mod enhver form for lukning.

Or. fr

Ændringsforslag 93
Raffaele Fitto

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) udnytte jernbanernes historiske og 
kulturelle arv gennem tilrettelæggelsen af 
arrangementer

Or. it
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Ændringsforslag 94
Vera Tax, Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nora Mebarek, 
Elisabetta Gualmini, Isabel Carvalhais, Hannes Heide, Rovana Plumb

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) kampagner for at reetablere 
borgernes tillid til brug af 
passagertransport via tog

Or. en

Ændringsforslag 95
Vera Tax, Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nora Mebarek, 
Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Isabel Carvalhais, Hannes Heide, Rovana Plumb

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra e b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eb) kampagner, som skal diversificere 
jernbanesektorens arbejdsstyrke ved at 
tiltrække særligt kvinder og yngre 
mennesker

Or. en

Ændringsforslag 96
Laurence Farreng

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. EU-institutioner og -organer såvel 
som medlemsstaterne kan på henholdsvis 
EU-plan og nationalt plan henvise til det 
europæiske år og benytte dettes visuelle 
identitet i forbindelse med fremme af de 
aktiviteter, der er omhandlet i stk. 1.

2. EU-institutioner og -organer såvel 
som medlemsstaterne skal på henholdsvis 
EU-plan og nationalt plan henvise til det 
europæiske år og benytte dettes visuelle 
identitet i forbindelse med fremme af de 
aktiviteter, der er omhandlet i stk. 1., og 
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Kommissionen bør sikre alle faser i disse 
fremmende bestræbelser med passende 
angivelse af EU-støtten til projekter og 
initiativer, der er finansieret inden for 
rammerne af det europæiske år.

Or. fr

Ændringsforslag 97
Isabel Carvalhais

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. EU-institutioner og -organer såvel 
som medlemsstaterne kan på henholdsvis 
EU-plan og nationalt plan henvise til det 
europæiske år og benytte dettes visuelle 
identitet i forbindelse med fremme af de 
aktiviteter, der er omhandlet i stk. 1.

2. EU-institutioner og -organer såvel 
som medlemsstaterne på henholdsvis EU-
plan og nationalt plan opfordres til at 
henvise til det europæiske år og benytte 
dettes visuelle identitet i forbindelse med 
fremme af de aktiviteter, der er omhandlet i 
stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 98
Isabel Carvalhais

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilrettelæggelsen på nationalt plan af 
deltagelse i det europæiske år er 
medlemsstaternes ansvar. Med henblik 
herpå udnævner medlemsstaterne nationale 
koordinatorer. De nationale koordinatorer 
sikrer koordineringen af relevante 
aktiviteter på nationalt plan.

Tilrettelæggelsen på nationalt plan af 
deltagelse i det europæiske år er 
medlemsstaternes ansvar. Med henblik 
herpå udnævner medlemsstaterne nationale 
koordinatorer og, efter behov, regionale og 
lokale underordnede koordinatorer. De 
nationale koordinatorer skal, i henhold til 
underordnede koordinatorer, hvis en eller 
flere udpeges, sikre koordineringen af 
relevante aktiviteter på nationalt plan.
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Or. en

Ændringsforslag 99
Alessandro Panza, Francesca Donato, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli, Rosanna Conte

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilrettelæggelsen på nationalt plan af 
deltagelse i det europæiske år er 
medlemsstaternes ansvar. Med henblik 
herpå udnævner medlemsstaterne nationale 
koordinatorer. De nationale koordinatorer 
sikrer koordineringen af relevante 
aktiviteter på nationalt plan.

Tilrettelæggelsen på nationalt plan af 
deltagelse i det europæiske år er 
medlemsstaternes ansvar. Med henblik 
herpå udnævner medlemsstaterne nationale 
koordinatorer. De nationale koordinatorer 
sikrer koordineringen af relevante 
aktiviteter på nationalt plan i samråd med 
de regionale og lokale myndigheder.

Or. it

Ændringsforslag 100
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen indkalder 
regelmæssigt de nationale koordinatorer til 
møder for at koordinere afviklingen af det 
europæiske år. Disse møder giver også 
mulighed for at udveksle oplysninger om 
gennemførelsen af det europæiske år på 
nationalt plan og EU-plan; repræsentanter 
for Europa-Parlamentet kan deltage i disse 
møder som observatører.

1. Kommissionen indkalder 
regelmæssigt de nationale koordinatorer til 
møder for at koordinere afviklingen af det 
europæiske år. Disse møder giver også 
mulighed for at udveksle oplysninger om 
gennemførelsen af det europæiske år på 
nationalt plan og EU-plan; repræsentanter 
for Europa-Parlamentet kan deltage i disse 
møder som observatører, hvilket også 
gælder de repræsentanter, der bliver 
udpeget af Regionsudvalget.

Or. es
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Ændringsforslag 101
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen indkalder 
regelmæssigt de nationale koordinatorer til 
møder for at koordinere afviklingen af det 
europæiske år. Disse møder giver også 
mulighed for at udveksle oplysninger om 
gennemførelsen af det europæiske år på 
nationalt plan og EU-plan; repræsentanter 
for Europa-Parlamentet kan deltage i disse 
møder som observatører.

1. Kommissionen indkalder 
regelmæssigt de nationale koordinatorer, 
ved at involvere lokale og regionale 
spillere, til møder for at koordinere 
afviklingen af det europæiske år. 

 Disse møder giver også mulighed for at 
udveksle oplysninger om gennemførelsen 
af det europæiske år på regionalt, nationalt 
plan og EU-plan; repræsentanter for 
Europa-Parlamentet kan deltage i disse 
møder som observatører.

Or. ro

Ændringsforslag 102
Anna Deparnay-Grunenberg

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen indkalder 
regelmæssigt de nationale koordinatorer til 
møder for at koordinere afviklingen af det 
europæiske år. Disse møder giver også 
mulighed for at udveksle oplysninger om 
gennemførelsen af det europæiske år på 
nationalt plan og EU-plan; repræsentanter 
for Europa-Parlamentet kan deltage i disse 
møder som observatører.

1. Kommissionen indkalder 
regelmæssigt de nationale koordinatorer til 
møder for at koordinere afviklingen af det 
europæiske år. Disse møder giver også 
mulighed for at udveksle oplysninger om 
gennemførelsen af det europæiske år på 
nationalt plan og EU-plan; repræsentanter 
for Europa-Parlamentet deltager i disse 
møder som observatører.

Or. en

Ændringsforslag 103
Laurence Farreng
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Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen indkalder 
regelmæssigt de nationale koordinatorer til 
møder for at koordinere afviklingen af det 
europæiske år. Disse møder giver også 
mulighed for at udveksle oplysninger om 
gennemførelsen af det europæiske år på 
nationalt plan og EU-plan; repræsentanter 
for Europa-Parlamentet kan deltage i disse 
møder som observatører.

1. Kommissionen indkalder 
regelmæssigt de nationale koordinatorer til 
møder for at koordinere afviklingen af det 
europæiske år. Disse møder giver også 
mulighed for at udveksle oplysninger om 
gennemførelsen af det europæiske år på 
nationalt plan og EU-plan; repræsentanter 
for Europa-Parlamentet indbydes til disse 
møder som observatører.

Or. fr

Ændringsforslag 104
Isabel Carvalhais

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen indkalder 
regelmæssigt de nationale koordinatorer til 
møder for at koordinere afviklingen af det 
europæiske år. Disse møder giver også 
mulighed for at udveksle oplysninger om 
gennemførelsen af det europæiske år på 
nationalt plan og EU-plan; repræsentanter 
for Europa-Parlamentet kan deltage i disse 
møder som observatører.

1. Kommissionen indkalder 
regelmæssigt de nationale koordinatorer til 
møder for at koordinere afviklingen af det 
europæiske år. Disse møder giver også 
mulighed for at udveksle oplysninger om 
gennemførelsen af det europæiske år på 
nationalt plan og EU-plan; repræsentanter 
for Europa-Parlamentet deltager i disse 
møder.

Or. en

Ændringsforslag 105
Laurence Farreng

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Koordineringen på EU-plan af det 
europæiske år skal have en tværgående 
tilgang for at skabe synergier mellem de 
forskellige EU-programmer og -initiativer, 
som finansierer projekter inden for 
jernbanetransport, eller som har tilknytning 
til jernbaner.

2. Koordineringen på EU-plan af det 
europæiske år skal have en tværgående 
tilgang for at skabe bæredygtige synergier 
mellem de forskellige EU-programmer og -
initiativer, som finansierer projekter inden 
for jernbanetransport, eller som har 
tilknytning til jernbaner.

Or. fr

Ændringsforslag 106
Isabel Carvalhais

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen indkalder regelmæssigt 
interessenter og repræsentanter for 
organisationer og organer, der er aktive på 
jernbanetransportområdet, herunder 
eksisterende tværnationale kulturelle 
netværk og relevante NGO'er, samt 
ungdomsorganisationer og -fællesskaber, 
til møder for at bistå Kommissionen i 
gennemførelsen af det europæiske år på 
EU-plan.

Kommissionen indkalder regelmæssigt 
interessenter og repræsentanter for 
organisationer og organer, der er aktive på 
jernbanetransportområdet, herunder 
eksisterende tværnationale og 
transregionale netværk, civile 
organisationer og relevante NGO'er, samt 
ungdomsorganisationer og -fællesskaber, 
til møder for at bistå Kommissionen i 
gennemførelsen af det europæiske år på 
EU-plan.

Or. en

Ændringsforslag 107
Alessandro Panza, Francesca Donato, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli, Rosanna Conte

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen indkalder regelmæssigt 
interessenter og repræsentanter for 

Kommissionen indkalder regelmæssigt 
interessenter og repræsentanter for 
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organisationer og organer, der er aktive på 
jernbanetransportområdet, herunder 
eksisterende tværnationale kulturelle 
netværk og relevante NGO'er, samt 
ungdomsorganisationer og -fællesskaber, 
til møder for at bistå Kommissionen i 
gennemførelsen af det europæiske år på 
EU-plan.

organisationer og organer, der er aktive på 
jernbanetransportområdet, herunder 
eksisterende tværnationale og 
tværregionale netværk og strengt relevante 
NGO'er, samt ungdomsorganisationer og -
fællesskaber, til møder for at bistå 
Kommissionen i gennemførelsen af det 
europæiske år på EU-plan.

Or. it

Ændringsforslag 108
Raffaele Fitto

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen indkalder regelmæssigt 
interessenter og repræsentanter for 
organisationer og organer, der er aktive på 
jernbanetransportområdet, herunder 
eksisterende tværnationale kulturelle 
netværk og relevante NGO'er, samt 
ungdomsorganisationer og -fællesskaber, 
til møder for at bistå Kommissionen i 
gennemførelsen af det europæiske år på 
EU-plan.

Kommissionen indkalder regelmæssigt 
interessenter og repræsentanter for 
organisationer og organer, der er aktive på 
jernbanetransportområdet, herunder 
eksisterende tværnationale kulturelle 
netværk og relevante 
ungdomsorganisationer og -fællesskaber, 
til møder for at bistå Kommissionen i 
gennemførelsen af det europæiske år på 
EU-plan.

Or. it

Ændringsforslag 109
Mathilde Androuët

Forslag til afgørelse
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen forelægger senest den 31. 
december 2022 Europa-Parlamentet, Rådet, 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget en rapport om 
gennemførelsen, resultaterne og den 

Kommissionen forelægger senest den 31. 
december 2022 Europa-Parlamentet, Rådet, 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget en rapport om 
gennemførelsen, resultaterne og den 
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samlede evaluering af de initiativer, der er 
omhandlet i denne afgørelse.

samlede evaluering af de initiativer, der er 
omhandlet i denne afgørelse, samt 
overensstemmelsen med artikel 91, stk. 2, 
i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, og det skal fremgå, at der 
er taget hensyn til tilfælde, hvor 
anvendelsen i alvorlig grad vil kunne 
påvirke levestandarden og beskæftigelsen 
i visse områder samt udnyttelsen af 
transportmateriellet.

Or. fr


