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Tarkistus 1
Isabel Carvalhais

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(1) Komissio vahvisti 11 päivänä 
joulukuuta 2019 antamassaan 
tiedonannossa15 Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman Euroopan unionia ja 
sen kansalaisia varten. Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelma on uusi kasvustrategia, 
jonka tavoitteena on tehdä unionista 
oikeudenmukainen ja vauras yhteiskunta, 
jonka talous on moderni, resurssitehokas ja 
kilpailukykyinen. Kasvihuonekaasujen 
nettopäästöistä pyritään eroon vuoteen 
2050 mennessä, ja kasvuun pyritään 
lisäämättä resurssien käyttöä. Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelmassa 
tunnustetaan tarve antaa tehokas ja 
vaiheittain etenevä vastaus akuutteihin 
uhkiin, joita ilmastonmuutos aiheuttaa, ja 
käsitellä jo toteutettujen toimenpiteiden 
vaikutuksia.

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

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

Or. en

Tarkistus 2
Anna Deparnay-Grunenberg

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 1 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

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

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

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

Or. en

Tarkistus 3
Elżbieta Kruk

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Komissio vahvisti 11 päivänä 
joulukuuta 2019 antamassaan 
tiedonannossa15 Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman Euroopan unionia ja 
sen kansalaisia varten. Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelma on uusi kasvustrategia, 
jonka tavoitteena on tehdä unionista 
oikeudenmukainen ja vauras yhteiskunta, 

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

yhteiskunta, jonka talous on moderni, 
resurssitehokas ja kilpailukykyinen. 
Kasvihuonekaasujen nettopäästöistä 
pyritään eroon vuoteen 2050 mennessä, ja 
kasvuun pyritään lisäämättä resurssien 
käyttöä.

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

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

Or. pl

Tarkistus 4
Isabel Benjumea

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

__________________ __________________
15 Komission tiedonanto Euroopan 
parlamentille, Eurooppa-neuvostolle, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – 

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

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma, 
annettu 11. joulukuuta 2019 
(COM/2019/640 final).

Or. es

Tarkistus 5
Isabel Benjumea

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. es

Tarkistus 6
Isabel Carvalhais

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(2) Eurooppa-neuvosto vahvisti 
12 päivänä joulukuuta 2019 antamissaan 
päätelmissä16 tavoitteen, jonka mukaan 
ilmastoneutraali Euroopan unioni pyritään 
luomaan vuoteen 2050 mennessä Pariisin 
ilmastosopimuksen tavoitteiden 
mukaisesti.
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__________________ __________________
16 Eurooppa-neuvoston päätelmät, 
12.12.2019.

16 Eurooppa-neuvoston päätelmät, 
12.12.2019.

Or. en

Tarkistus 7
Isabel Carvalhais

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(3) Euroopan parlamentti ilmaisi 
15 päivänä tammikuuta 2020 antamassaan 
päätöslauselmassa17suhtautuvansa 
myönteisesti Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmasta annettuun komission 
tiedonantoon, painotti, että on toimittava 
kiireesti ja kunnianhimoisesti, jotta 
voidaan torjua ilmastonmuutos ja 
ratkaista ilmastoon liittyvät haasteet, 
rajoittaa ilmaston lämpeneminen 
1,5 celsiusasteeseen ja välttää biologisen 
monimuotoisuuden laajamittainen 
häviäminen, ja kehotti toteuttamaan 
tarvittava siirtymä ilmastoneutraaliin 
yhteiskuntaan viimeistään vuonna 2050. 
Euroopan parlamentti kehotti 
päätöslauselmassaan myös nostamaan 
EU:n tavoitetasoa nostamalla EU:n 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennystavoitteen vuoteen 2030 
mennessä 55 prosenttiin vuoden 1990 
tasosta.

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

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

Or. en
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Tarkistus 8
Isabel Benjumea

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

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

Or. es

Tarkistus 9
Mathilde Androuët

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmasta annetun komission tiedonannon 
tavoitteiden mukaisesti on tarpeen uudistaa 
unionin taloutta ja määritellä uudelleen 
politiikkoja, erityisesti liikenteen ja 
liikkuvuuden alalla, mikä tarkoittaa 
kestävään ja älykkääseen liikkuvuuteen 
siirtymisen vauhdittamista. Liikenteen 
osuus unionin kasvihuonekaasupäästöistä 
on neljännes, ja se kasvaa koko ajan. 
Ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi 
liikenteen päästöjä on vähennettävä 
90 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. 
Kestävän liikenteen toteutuminen 
edellyttää, että käyttäjät asetetaan etusijalle 

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

ja heille tarjotaan edullisempia, 
helppokäyttöisempiä, terveellisempiä ja 
puhtaampia vaihtoehtoja nykyisille 
liikkumismuodoille. Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelmalla pyritään 
vauhdittamaan siirtymistä kestävään ja 
älykkääseen liikkuvuuteen sekä 
vastaamaan näihin haasteisiin. Unionin 
sisäisestä rahdista 75 prosenttia kuljetetaan 
maanteitse ja huomattava osa siitä olisikin 
siirrettävä rauta- ja vesiteitse 
kuljetettavaksi. Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
91 artiklan 2 kohdan mukaisesti olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
toteutettujen uudistusten taloudellisiin ja 
sosiaalisiin seurauksiin. Kyseisen artiklan 
mukaisesti olisi tarkasteltava myös näiden 
uudistusten kielteisiä vaikutuksia 
rautatieinfrastruktuuriin.

Or. fr

Tarkistus 10
Anna Deparnay-Grunenberg

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmasta annetun komission tiedonannon 
tavoitteiden mukaisesti on tarpeen uudistaa 
unionin taloutta ja määritellä uudelleen 
politiikkoja, erityisesti liikenteen ja 
liikkuvuuden alalla, mikä tarkoittaa 
kestävään ja älykkääseen liikkuvuuteen 
siirtymisen vauhdittamista. Liikenteen 
osuus unionin kasvihuonekaasupäästöistä 
on neljännes, ja se kasvaa koko ajan. 
Ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi 
liikenteen päästöjä on vähennettävä 90 
prosenttia vuoteen 2050 mennessä. 
Kestävän liikenteen toteutuminen 
edellyttää, että käyttäjät asetetaan etusijalle 
ja heille tarjotaan edullisempia, 

(4) Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmasta annetun komission tiedonannon 
tavoitteiden mukaisesti on tarpeen uudistaa 
unionin taloutta ja määritellä uudelleen 
politiikkoja, erityisesti liikenteen ja 
liikkuvuuden alalla, mikä tarkoittaa 
kestävään, intermodaaliseen ja 
älykkääseen liikkuvuuteen siirtymisen 
vauhdittamista. Liikenteen osuus unionin 
kasvihuonekaasupäästöistä on neljännes, ja 
se kasvaa koko ajan. Ilmastoneutraaliuden 
saavuttamiseksi mahdollisimman pian 
liikenteen päästöjä on vähennettävä 
90 prosenttia vuoteen 2040 mennessä. 
Kestävän liikenteen toteutuminen 
edellyttää, että käyttäjät asetetaan etusijalle 
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helppokäyttöisempiä, terveellisempiä ja 
puhtaampia vaihtoehtoja nykyisille 
liikkumismuodoille. Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelmalla pyritään 
vauhdittamaan siirtymistä kestävään ja 
älykkääseen liikkuvuuteen sekä 
vastaamaan näihin haasteisiin. Unionin 
sisäisestä rahdista 75 prosenttia kuljetetaan 
maanteitse ja huomattava osa siitä olisikin 
siirrettävä rauta- ja vesiteitse 
kuljetettavaksi.

ja heille tarjotaan edullisempia, 
helppokäyttöisempiä, terveellisempiä ja 
puhtaampia vaihtoehtoja nykyisille 
liikkumismuodoille, ja tuetaan niitä, jotka 
jo käyttävät kestäviä liikkuvuuden 
muotoja, kuten pyöräilyä ja kävelyä. 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelmalla 
pyritään vauhdittamaan siirtymistä 
kestävään, intermodaaliseen ja 
älykkääseen liikkuvuuteen sekä 
vastaamaan näihin haasteisiin. Unionin 
sisäisestä rahdista 75 prosenttia kuljetetaan 
maanteitse ja huomattava osa siitä olisikin 
siirrettävä rauta- ja vesiteitse 
kuljetettavaksi vaatimatta kanavien 
lisärakentamista tai jokien syventämistä.

Or. en

Tarkistus 11
Isabel Benjumea Benjumea

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmasta annetun komission tiedonannon 
tavoitteiden mukaisesti on tarpeen uudistaa 
unionin taloutta ja määritellä uudelleen 
politiikkoja, erityisesti liikenteen ja 
liikkuvuuden alalla, mikä tarkoittaa 
kestävään ja älykkääseen liikkuvuuteen 
siirtymisen vauhdittamista. Liikenteen 
osuus unionin kasvihuonekaasupäästöistä 
on neljännes, ja se kasvaa koko ajan. 
Ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi 
liikenteen päästöjä on vähennettävä 
90 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. 
Kestävän liikenteen toteutuminen 
edellyttää, että käyttäjät asetetaan etusijalle 
ja heille tarjotaan edullisempia, 
helppokäyttöisempiä, terveellisempiä ja 
puhtaampia vaihtoehtoja nykyisille 
liikkumismuodoille. Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelmalla pyritään 

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

kestävään ja älykkääseen liikkuvuuteen 
sekä vastaamaan näihin haasteisiin.

Or. es

Tarkistus 12
Laurence Farreng

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

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

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(4) On tarpeen uudistaa unionin 
taloutta ja määritellä uudelleen politiikkoja, 
erityisesti liikenteen ja liikkuvuuden alalla, 
mikä tarkoittaa kestävään ja älykkääseen 
liikkuvuuteen siirtymisen vauhdittamista. 
Liikenteen osuus unionin 
kasvihuonekaasupäästöistä on neljännes, ja 
se kasvaa koko ajan. Ilmastoneutraaliuden 
saavuttamiseksi liikenteen päästöjä on 
vähennettävä. Kestävän liikenteen 
toteutuminen edellyttää, että käyttäjät 
asetetaan etusijalle ja heille tarjotaan 
edullisempia, helppokäyttöisempiä, 
terveellisempiä ja puhtaampia vaihtoehtoja 
nykyisille liikkumismuodoille. Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelmalla pyritään 
vauhdittamaan siirtymistä kestävään ja 
älykkääseen liikkuvuuteen sekä 
vastaamaan näihin haasteisiin. Unionin 
sisäisestä rahdista 75 prosenttia kuljetetaan 
maanteitse ja huomattava osa siitä olisikin 
siirrettävä rauta- ja vesiteitse 
kuljetettavaksi. Tähän olisi kannustettava 
parantamalla verkkojen logistista 
tehokkuutta ja ottamalla käyttöön 
kannustimia alan toimijoille.

Or. it
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Tarkistus 14
Isabel Carvalhais

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Kumppanuudet tutkimuksen ja 
kehittämisen, teollisuuden, 
jäsenvaltioiden ja niiden alueiden välillä 
ovat tärkeitä tuettaessa liikennettä 
koskevaa tutkimusta ja innovointia, 
mukaan lukien akut, puhdas vety, 
vähähiilisen teräksen valmistus, 
kiertotalouteen perustuvat biopohjaiset 
alat ja rakennettu ympäristö.

Or. en

Tarkistus 15
Laurence Farreng

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

erityisesti vihreää vetyä.

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

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

Or. fr

Tarkistus 16
Anna Deparnay-Grunenberg

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(5) Rautatieliikenteen rooli 
ilmastoneutraaliuden saavuttamisessa 
vuoteen 2040 mennessä on merkittävä. Se 
on yksi ympäristöystävällisimmistä ja 
energiatehokkaimmista liikennemuodoista. 
Rautatiet ovat suureksi osaksi 
sähköistettyjä, ja niiden hiilidioksidipäästöt 
ovat reilusti pienemmät kuin lento- tai 
tieliikenteen vastaavalla matkalla 
aiheuttamat päästöt; rautatieliikenne on 
myös ainoa liikennemuoto, jonka 
kasvihuonekaasu- ja hiilidioksidipäästöt 
ovat laskeneet johdonmukaisesti vuodesta 
1990. Lisäksi rautatieliikenteen 
energiankulutus on vuosina 1990–2016 
laskenut18, ja siinä käytetään yhä enemmän 
uusiutuvia energialähteitä.

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

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

Or. en
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Tarkistus 17
Herbert Dorfmann, Alessandro Panza, Franc Bogovič, Christian Doleschal

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Rajat ylittävään rautateiden 
henkilö- ja tavaraliikenteeseen kohdistuu 
edelleen vakavia haasteita, jotka 
edellyttävät koordinointia ja yhteistyötä 
unionin, jäsenvaltioiden sekä alue- ja 
paikallisviranomaisten välillä. 
Makroaluestrategiat ovat keskeisessä 
asemassa pyrittäessä saavuttamaan 
tavoitteet, jotka koskevat tietoisuuden 
lisäämistä, vuoropuhelun parantamista ja 
ratkaisujen löytämistä rajatulla 
maantieteellisellä alueella rautateiden 
rajat ylittävän henkilö- ja tavaraliikenteen 
alalla toimivien toimijoiden välillä.

Or. en

Tarkistus 18
Isabel Carvalhais

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Uusiutuvien energialähteiden 
lisääntyvään käyttöön rautatiealalla on 
liityttävä oikeudenmukaista siirtymää 
koskeva strategia, jossa otetaan huomioon 
korkealaatuisten, kohtuuhintaisten ja 
esteettömien liikenneyhteyksien tarve sekä 
työntekijöiden oikeuksien suojelu.

Or. en
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Tarkistus 19
Alessandro Panza, Francesca Donato, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli, Rosanna Conte

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(6) Luomalla yhteyksiä unionin 
keskeisten liikennereittien ja sen alueiden 
välille myös alueellisella ja paikallisella 
tasolla rautatiesektori edistää sosiaalista, 
taloudellista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta. Koko Euroopan 
kattavan toimivan rautatieverkon 
luominen voi tarjota tilaisuuden lisätä 
poliittista yhteenkuuluvuutta aikana, 
jolloin EU tarvitsee covid-19-kriisin 
jälkeen erityisiä tavoitteita ja 
toimenpiteitä, joilla edistetään 
kollektiivisen, jaetun ja integroidun 
liikkuvuuden kehittämistä. Euroopan 
rautateiden teemavuoden olisi myös 
tarjottava tilaisuus lisätä tietoisuutta 
rautatiealan kyvystä estää 
paikallisyhteisöjen, vuoristo- ja 
rannikkoalueiden sekä raja-alueiden 
eristyneisyys ja edistää integroitumista 
kaupunkialueisiin ja laajempiin alueisiin, 
suojella ja ympäristöä ja edistää 
sosiaalista osallisuutta.

Or. it

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

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(6) Luomalla yhteyksiä unionin 
keskeisten liikennereittien ja sen syrjäisten 
alueiden välille rautatiesektori edistää 
sosiaalista, taloudellista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta ja toimii 
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yhteenkuuluvuutta. viestintäkanavana, joka auttaa 
säilyttämään väestön EU:n 
maaseutualueilla, joilla rautatiet ovat 
julkisen liikenteen tärkein väline, ja 
varmistaa siten kehityksen ja 
liikkuvuuden näillä alueilla.

Or. es

Tarkistus 21
Mathilde Androuët

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(6) Luomalla yhteyksiä unionin 
keskeisten liikennereittien ja sen syrjäisten 
alueiden välille rautatiesektori edistää 
sosiaalista, taloudellista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta. Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
91 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämän 
sosiaalisen, taloudellisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden saavuttaminen ei saa 
tapahtua elintason, työllisyyden tai 
kuljetusvälineiden toiminnan 
kustannuksella.

Or. fr

Tarkistus 22
Anna Deparnay-Grunenberg

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(6) Luomalla yhteyksiä unionin 
keskeisten liikennereittien ja sen syrjäisten 
alueiden välille ja lisäämällä puuttuvat 
rajat ylittävät yhteydet rautatiesektori 
edistää sosiaalista, taloudellista ja 
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yhteenkuuluvuutta. alueellista yhteenkuuluvuutta. On myös 
tärkeää ylläpitää tai elvyttää 
kapillaariverkkoa erityisesti 
maaseutualueilla, jotta kukaan ei jää 
jälkeen.

Or. en

Tarkistus 23
Laurence Farreng

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 24
Isabel Carvalhais

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 25
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Rautatieverkko on keskeinen 
voimavara vihreää kehitystä koskevassa 
ohjelmassa edistetyn kestävän matkailun 
mallin kannalta. Rautatieliikenne on 
olennainen liikenneväline EU:n 
maaseutualueilla ja syrjäisillä alueilla, 
sillä sen avulla kyseiset alueet voivat 
säilyttää väestönsä, edistää 
väestökeskusten yhteyksiä ja tehdä 
kestävän matkailun mallista 
kiinnostavamman. Joillain 
maaseutualueilla rautatiepalvelut ja 
perinteinen rautatieverkko ovat kuitenkin 
vähitellen heikentyneet, mikä on johtanut 
palvelujen epävarmuuteen, 
infrastruktuurin kunnon heikentymiseen, 
riittämättömiin investointeihin ja 
ylläpitoon sekä joissakin tapauksissa 
asemien asteittaiseen sulkemiseen. 
Verkon heikentyminen, uudistamisen 
puute ja asteittainen purkaminen ovat 
toisinaan saattaneet yhteisöjä eristyksiin 
ja vaikeuttaneet liikkuvuutta ja 
taloudellista kehitystä näillä alueilla, 
mikä on johtanut eriarvoisuuteen.

Or. es

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

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 a kappale [uusi]

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Olisi otettava tai palautettava 
käyttöön yöjunat kaikkialla Euroopan 
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unionissa; yöjunapalvelu on nopea ja 
ympäristöystävällinen keino yhdistää 
EU:n suuret kaupungit toisiinsa.

Or. en

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

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 b) EU:n kaupunkialueilla olisi 
edistettävä kevytraidejärjestelmien, kuten 
raitioteiden, ja vastaavien 
kaupunkisolmukohtien käyttöönottoa tai 
palauttamista osana Euroopan 
rautateiden teemavuotta.

Or. en

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

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Samalla kun rautateiden 
matkustajaliikenteen osuus unionin 
maaliikenteestä on kasvanut vain hieman 
vuodesta 2007, rahdin osuus on laskenut. 
Yhtenäisen eurooppalaisen rautatiealueen 
luomisen tiellä on vielä useita esteitä, on 
muun muassa minimoitava melua. Kun 
esteet voitetaan ja kustannuksia saadaan 
laskettua sekä innovointia nopeutettua, 
rautatieliikenteestä päästään hyödyntämään 
kaikki sen tarjoamat mahdollisuudet. 
Rautatieliikenteen vetovoimaisuuteen on 
sen vuoksi panostettava edelleen, jotta 

(7) Samalla kun rautateiden 
matkustajaliikenteen osuus unionin 
maaliikenteestä on kasvanut vain hieman 
vuodesta 2007, rahdin osuus on laskenut. 
Yhtenäisen eurooppalaisen rautatiealueen 
luomisen tiellä on vielä useita esteitä, on 
muun muassa minimoitava melua. Kun 
esteet voitetaan ja kustannuksia saadaan 
laskettua sekä innovointia nopeutettua, 
rautatieliikenteestä päästään hyödyntämään 
kaikki sen tarjoamat mahdollisuudet. 
Rautatieliikenteen vetovoimaisuuteen on 
sen vuoksi panostettava edelleen, jotta 
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matkustajat ja yritykset kiinnostuisivat 
siitä.

matkustajat ja yritykset kiinnostuisivat 
siitä. On myös sitouduttava selkeästi 
tehostamaan suunnitelmia yhteyksien 
parantamiseksi ja palauttamiseksi ja 
puuttuvien yhteyksien täydentämiseksi 
sekä uudistamaan, sähköistämään ja 
nykyaikaistamaan liikkuvaa kalustoa 
erityisesti alueilla, joilla rautatieverkko 
heikkenee vähitellen ja puretaan, mikä 
vaikuttaa vakavasti liikkuvuuteen ja 
tavaraliikenteeseen näillä alueilla.

Or. es

Tarkistus 29
Herbert Dorfmann

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Samalla kun rautateiden 
matkustajaliikenteen osuus unionin 
maaliikenteestä on kasvanut vain hieman 
vuodesta 2007, rahdin osuus on laskenut. 
Yhtenäisen eurooppalaisen rautatiealueen 
luomisen tiellä on vielä useita esteitä, on 
muun muassa minimoitava melua. Kun 
esteet voitetaan ja kustannuksia saadaan 
laskettua sekä innovointia nopeutettua, 
rautatieliikenteestä päästään hyödyntämään 
kaikki sen tarjoamat mahdollisuudet. 
Rautatieliikenteen vetovoimaisuuteen on 
sen vuoksi panostettava edelleen, jotta 
matkustajat ja yritykset kiinnostuisivat 
siitä.

(7) Samalla kun rautateiden 
matkustajaliikenteen osuus unionin 
maaliikenteestä on kasvanut vain hieman 
vuodesta 2007, rahdin osuus on laskenut. 
Liikennepolitiikasta vuonna 2011 
annetussa komission valkoisessa kirjassa 
esitettyjen liikennemuotosiirtymää 
koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi 
maanteiden ja rautateiden 
tavaraliikenteen välisen kilpailun on 
oltava tasapainossa ja siinä on otettava 
täysimääräisesti huomioon liikenteen 
ulkoiset kustannukset, jotta voidaan 
saavuttaa Euroopan vihreän kirjan 
tavoitteet. Yhtenäisen eurooppalaisen 
rautatiealueen luomisen tiellä on vielä 
useita esteitä, on muun muassa 
minimoitava melua. Kun esteet voitetaan ja 
kustannuksia saadaan laskettua sekä 
innovointia nopeutettua, 
rautatieliikenteestä päästään hyödyntämään 
kaikki sen tarjoamat mahdollisuudet. 
Rautatieliikenteen vetovoimaisuuteen on 
sen vuoksi panostettava edelleen, jotta 
matkustajat ja yritykset kiinnostuisivat 
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siitä.

Or. en

Tarkistus 30
Elżbieta Kruk

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Samalla kun rautateiden 
matkustajaliikenteen osuus unionin 
maaliikenteestä on kasvanut vain hieman 
vuodesta 2007, rahdin osuus on laskenut. 
Yhtenäisen eurooppalaisen rautatiealueen 
luomisen tiellä on vielä useita esteitä, on 
muun muassa minimoitava melua. Kun 
esteet voitetaan ja kustannuksia saadaan 
laskettua sekä innovointia nopeutettua, 
rautatieliikenteestä päästään hyödyntämään 
kaikki sen tarjoamat mahdollisuudet. 
Rautatieliikenteen vetovoimaisuuteen on 
sen vuoksi panostettava edelleen, jotta 
matkustajat ja yritykset kiinnostuisivat 
siitä.

(7) Samalla kun rautateiden 
matkustajaliikenteen osuus unionin 
maaliikenteestä on kasvanut vain hieman 
vuodesta 2007, rahdin osuus on laskenut. 
Yhtenäisen eurooppalaisen rautatiealueen 
luomisen tiellä on vielä useita esteitä, joilla 
on todellista ja merkittävää vaikutusta 
rautatieliikenteen kilpailukykyyn ja 
houkuttelevuuteen; tällaisia esteitä ovat 
muun muassa rautatieinfrastruktuurin 
käyttömaksujen taso, liikkuvan kaluston 
käyttöönoton esteet, valvontajärjestelmien 
moninaisuus ja käyttöä koskevat säännöt. 
Kun esteet voitetaan ja kustannuksia 
saadaan laskettua sekä innovointia 
nopeutettua, rautatieliikenteestä päästään 
hyödyntämään kaikki sen tarjoamat 
mahdollisuudet. Rautatieliikenteen 
vetovoimaisuuteen on sen vuoksi 
panostettava edelleen, jotta matkustajat ja 
yritykset kiinnostuisivat siitä.

Or. pl

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

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Samalla kun rautateiden (7) Samalla kun rautateiden 
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matkustajaliikenteen osuus unionin 
maaliikenteestä on kasvanut vain hieman 
vuodesta 2007, rahdin osuus on laskenut. 
Yhtenäisen eurooppalaisen rautatiealueen 
luomisen tiellä on vielä useita esteitä, on 
muun muassa minimoitava melua. Kun 
esteet voitetaan ja kustannuksia saadaan 
laskettua sekä innovointia nopeutettua, 
rautatieliikenteestä päästään hyödyntämään 
kaikki sen tarjoamat mahdollisuudet. 
Rautatieliikenteen vetovoimaisuuteen on 
sen vuoksi panostettava edelleen, jotta 
matkustajat ja yritykset kiinnostuisivat 
siitä.

matkustajaliikenteen osuus unionin 
maaliikenteestä on kasvanut vain hieman 
vuodesta 2007, rahdin osuus on laskenut. 
Rautatieliikenteen korkeat kustannukset 
sekä yksinkertaisten yhteyksien ja suorien 
yhteyksien puute ovat vähentäneet 
rautatieliikenteen houkuttelevuutta. 
Yhtenäisen eurooppalaisen rautatiealueen 
luomisen tiellä on vielä useita esteitä, on 
muun muassa minimoitava melua. Kun 
esteet voitetaan ja kustannuksia saadaan 
laskettua sekä innovointia nopeutettua, 
rautatieliikenteestä päästään hyödyntämään 
kaikki sen tarjoamat mahdollisuudet. 
Rautatieliikenteen vetovoimaisuuteen on 
sen vuoksi panostettava edelleen, jotta 
matkustajat ja yritykset kiinnostuisivat 
siitä.

Or. ro

Tarkistus 32
Mathilde Androuët

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Samalla kun rautateiden 
matkustajaliikenteen osuus unionin 
maaliikenteestä on kasvanut vain hieman 
vuodesta 2007, rahdin osuus on laskenut. 
Yhtenäisen eurooppalaisen rautatiealueen 
luomisen tiellä on vielä useita esteitä, on 
muun muassa minimoitava melua. Kun 
esteet voitetaan ja kustannuksia saadaan 
laskettua sekä innovointia nopeutettua, 
rautatieliikenteestä päästään hyödyntämään 
kaikki sen tarjoamat mahdollisuudet. 
Rautatieliikenteen vetovoimaisuuteen on 
sen vuoksi panostettava edelleen, jotta 
matkustajat ja yritykset kiinnostuisivat 
siitä.

(7) Samalla kun rautateiden 
matkustajaliikenteen osuus unionin 
maaliikenteestä on kasvanut vain hieman 
vuodesta 2007, rahdin osuus on laskenut. 
Kun melua vähennetään ja kustannuksia 
saadaan laskettua sekä innovointia 
nopeutettua, rautatieliikenteestä päästään 
hyödyntämään kaikki sen tarjoamat 
mahdollisuudet. Rautatieliikenteen 
vetovoimaisuuteen on sen vuoksi 
panostettava edelleen, jotta matkustajat ja 
yritykset kiinnostuisivat siitä.

Or. fr
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Tarkistus 33
Isabel Carvalhais

Ehdotus päätökseksi
Recital 7

Komission teksti Tarkistus

(7) Samalla kun rautateiden 
matkustajaliikenteen osuus unionin 
maaliikenteestä on kasvanut vain hieman 
vuodesta 2007, rahdin osuus on laskenut. 
Yhtenäisen eurooppalaisen rautatiealueen 
luomisen tiellä on vielä useita esteitä, on 
muun muassa minimoitava melua. Kun 
esteet voitetaan ja kustannuksia saadaan 
laskettua sekä innovointia nopeutettua, 
rautatieliikenteestä päästään hyödyntämään 
kaikki sen tarjoamat mahdollisuudet. 
Rautatieliikenteen vetovoimaisuuteen on 
sen vuoksi panostettava edelleen, jotta 
matkustajat ja yritykset kiinnostuisivat 
siitä.

(7) Samalla kun rautateiden 
matkustajaliikenteen osuus unionin 
maaliikenteestä on kasvanut vain hieman 
vuodesta 2007, rahdin osuus on laskenut. 
Yhtenäisen eurooppalaisen rautatiealueen 
luomisen tiellä on vielä useita esteitä, on 
muun muassa minimoitava melua. Kun 
esteet voitetaan ja kustannuksia saadaan 
laskettua sekä innovointia nopeutettua, 
rautatieliikenteestä päästään hyödyntämään 
kaikki sen tarjoamat mahdollisuudet. 
Rautatieliikenteen vetovoimaisuuteen ja 
parempaan saatavuuteen on sen vuoksi 
panostettava edelleen, jotta matkustajat, 
erityisesti nuoret ja syrjäisillä alueilla ja 
maaseutualueilla asuvat kansalaiset, sekä 
yritykset kiinnostuisivat siitä.

Or. en

Tarkistus 34
Laurence Farreng

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(7) Samalla kun rautateiden 
matkustajaliikenteen osuus unionin 
maaliikenteestä on kasvanut vain hieman 
vuodesta 2007, rahdin osuus on laskenut. 
Yhtenäisen eurooppalaisen rautatiealueen 
luomisen tiellä on vielä useita esteitä, on 
muun muassa minimoitava melua. Kun 
esteet voitetaan ja kustannuksia saadaan 
laskettua sekä innovointia nopeutettua ja 
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rautatieliikenteestä päästään hyödyntämään 
kaikki sen tarjoamat mahdollisuudet. 
Rautatieliikenteen vetovoimaisuuteen on 
sen vuoksi panostettava edelleen, jotta 
matkustajat ja yritykset kiinnostuisivat 
siitä.

saadaan enemmän unionin tukea 
intermodaalisuudelle, rautatieliikenteestä 
päästään hyödyntämään kaikki sen 
tarjoamat mahdollisuudet. 
Rautatieliikenteen vetovoimaisuuteen on 
sen vuoksi panostettava edelleen, jotta 
matkustajat ja yritykset kiinnostuisivat 
siitä.

Or. fr

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

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Samalla kun rautateiden 
matkustajaliikenteen osuus unionin 
maaliikenteestä on kasvanut vain hieman 
vuodesta 2007, rahdin osuus on laskenut. 
Yhtenäisen eurooppalaisen rautatiealueen 
luomisen tiellä on vielä useita esteitä, on 
muun muassa minimoitava melua. Kun 
esteet voitetaan ja kustannuksia saadaan 
laskettua sekä innovointia nopeutettua, 
rautatieliikenteestä päästään hyödyntämään 
kaikki sen tarjoamat mahdollisuudet. 
Rautatieliikenteen vetovoimaisuuteen on 
sen vuoksi panostettava edelleen, jotta 
matkustajat ja yritykset kiinnostuisivat 
siitä.

(7) Samalla kun rautateiden 
matkustajaliikenteen osuus unionin 
maaliikenteestä on kasvanut vain hieman 
vuodesta 2007, rahdin osuus on laskenut. 
Yhtenäisen eurooppalaisen rautatiealueen 
luomisen tiellä on vielä useita esteitä, on 
muun muassa minimoitava melua. Kun 
esteet voitetaan ja kustannuksia saadaan 
laskettua sekä innovointia nopeutettua, 
rautatieliikenteestä päästään hyödyntämään 
kaikki sen tarjoamat mahdollisuudet. 
Rautatieliikenteen vetovoimaisuuteen on 
sen vuoksi panostettava edelleen, jotta 
matkustajat, työntekijät ja yritykset 
kiinnostuisivat siitä.

Or. en

Tarkistus 36
Anna Deparnay-Grunenberg

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

(7 a) Koska unioni tarjoaa rahastojensa 
ja välineidensä kautta tukea 
rautatieinfrastruktuuriin tehtäviin 
investointeihin, sillä on suora vaikutus 
rautateiden edistämiseen, jota olisi 
hyödynnettävä täysimääräisesti. 
Rahoitusmahdollisuudet olisi suunnattava 
kestävään, intermodaaliseen ja 
älykkääseen liikkuvuuteen siten, että 
raideliikenne on kaikkien 
liikkuvuusstrategioiden tai liikenteen 
yleissuunnitelmien keskeinen edellytys 
EU:n rahoitukselle.

Or. en

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

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Rautatieala on tärkeä työllistäjä 
Euroopan unionissa; voidakseen 
hyödyntää koko potentiaaliaan sen on 
monipuolistettava työvoimaansa ja 
houkuteltava erityisesti naisia ja nuoria 
työntekijöitä. On olennaisen tärkeää 
tarjota optimaalisia liikennepalveluja 
käyttäjien hyödyksi siten, että rautatiealan 
työntekijät voivat nauttia laadukkaista 
työoloista.

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

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 b) Euroopan rautateiden teemavuosi 
tarjoaa tilaisuuden lisätä yleistä 
tietoisuutta kestävästä ja nykyaikaisesta 
digitalisoidusta julkisesta liikenteestä 
koheesiota, aluekehitystä ja kestävää 
kaupunkikehitystä koskevien EU:n 
politiikkojen yhteydessä ja tilaisuuden 
korostaa tällaisen liikenteen merkitystä. 
Sen vuoksi matkustaja- ja 
tavaraliikenneverkkojen sähköistäminen 
olisi otettava huomioon EAKR:n ja 
koheesiorahaston temaattisen 
keskittämisen yhteydessä seuraavassa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä, mikä 
olisi rautatiealan keskeisen roolin 
mukaista vihreän kehityksen ohjelmassa.

Or. en

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

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 c) Euroopan rautateiden teemavuosi 
tarjoaa tilaisuuden lisätä tietoisuutta 
rautatiealan kyvystä edistää 
paikallisyhteisöjen, eristyneiden alueiden, 
maaseutualueiden ja köyhien alueiden, 
joilla on merkittäviä toiminnallisia 
kaupunkialueita, integroitumista ja 
samalla suojella ympäristöä ja edistää 
sosiaalista osallisuutta. Näin ollen olisi 
tärkeää ottaa paikalliset, alueelliset ja 
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kansalliset viranomaiset mukaan 
keskusteluihin monivuotisesta 
suunnittelusta, rautatieinfrastruktuurin 
digitalisoinnista ja 
nykyaikaistamishankkeista sekä julkisten 
ja yksityisten investointien yleisestä 
parantamisesta alueilla ja kannustaa 
paikallisia, alueellisia ja kansallisia 
viranomaisia rajat ylittävään 
yhteistyöhön. Paikallinen talouskehitys 
voisi hyötyä suuresti kestävästä, 
nykyaikaisesta ja sähköistetystä 
rautatieliikenteestä.

Or. en

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

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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



AM\1206483FI.docx 29/61 PE652.573v01-00

FI

rautateiden vaikutus taiteisiin ja 
festivaalilla korostetaan rautateiden roolia 
sosiaalisen, taloudellisen ja teollisen 
muutoksen merkittävänä edistäjänä,

taidefestivaalin aiheena on vuonna 2021 
rautateiden vaikutus taiteisiin ja 
festivaalilla korostetaan rautateiden roolia 
sosiaalisen, taloudellisen ja teollisen 
muutoksen merkittävänä edistäjänä,

Or. ro

Tarkistus 41
Anna Deparnay-Grunenberg

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 42
Isabel Carvalhais

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 43
Isabel Carvalhais

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(a) edistää rautatieliikennettä 
kestävänä, kohtuuhintaisena, 
helppokäyttöisenä, innovatiivisena ja 
turvallisena liikennemuotona, erityisesti 
korostamalla rautateiden roolia 
merkittävänä tekijänä unionin 
ilmastoneutraaliutta koskevan tavoitteen 
saavuttamisessa vuoteen 2050 mennessä 
Pariisin sopimuksen tavoitteiden 
mukaisesti sekä tavoittelemalla laajempaa 
yleisöä, erityisesti nuorisoa ja syrjäisillä 
alueilla ja maaseutualueilla asuvia 
ihmisiä;

Or. en
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Tarkistus 44
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. ro

Tarkistus 45
Anna Deparnay-Grunenberg

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(a) edistää rautatieliikennettä 
intermodaalisia liikkuvuusmalleja 
tarjoavana kestävänä, innovatiivisena ja 
turvallisena liikennemuotona, erityisesti 
korostamalla rautateiden roolia 
merkittävänä tekijänä unionin 
ilmastoneutraaliutta koskevan tavoitteen 
saavuttamisessa vuoteen 2040 mennessä 
sekä tavoittelemalla laajempaa yleisöä, 
erityisesti nuorisoa;

Or. en
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Tarkistus 46
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Tarkistus 47
Raffaele Fitto

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. it

Tarkistus 48
Anna Deparnay-Grunenberg

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

(a a) korostaa myönteistä roolia, joka 
rautateillä voi olla kestävänä ja 
turvallisena liikennemuotona covid-19-
pandemian aikana ja 
investointimahdollisuutena kriisistä 
toipumisessa;

Or. en

Tarkistus 49
Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli, Francesca Donato, Rosanna Conte

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(b) korostaa rautateiden eurooppalaista, 
rajat ylittävää ulottuvuutta ja rautateitä 
tekijänä, joka tuo kansalaiset lähemmäksi 
toisiaan, antaa heille mahdollisuuden 
tutustua unioniin ja sen moninaisuuteen, 
nopeuttaa yhteenkuuluvuutta ja edistää 
unionin sisämarkkinoiden yhdentymistä; 
Erityistä huomiota ja tukea on annettava 
myös alueelliseen ja paikalliseen 
ulottuvuuteen, maaseutu-, vuoristo-, 
saari- ja raja-alueet mukaan luettuina, 
joissa paikalliset rautatieverkot ja pienet 
asemat vastaavat sosiaalisiin ja 
liikkuvuuteen liittyviin tarpeisiin ja 
tuottavat merkittävää lisäarvoa, joka on 
niiden heikkoa taloudellista suorituskykyä 
suurempi. Alueellisella tasolla on 
korostettava rautateiden tavaraliikenteen 
merkitystä, sillä se on osoittautunut 
ratkaisevan tärkeäksi esimerkiksi 
nykyisessä terveyteen liittyvässä 
hätätilanteessa, sillä se on ympäristön 
kestävyyden ja turvallisuuden kannalta 
keskeinen liikennemuoto.

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

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(b) korostaa rautateiden eurooppalaista, 
rajat ylittävää ulottuvuutta, joka on 
keskeisessä roolissa kestävän, alueellisen 
ja paikallisen matkailun kehittämisessä ja 
rautateitä tekijänä, joka tuo kansalaiset 
lähemmäksi toisiaan, antaa heille 
mahdollisuuden tutustua unioniin ja sen 
moninaisuuteen, vahvistaa 
yhteenkuuluvuutta ja edistää unionin 
sisämarkkinoiden yhdentymistä;

Or. en

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

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(b) korostaa rautateiden eurooppalaista, 
rajat ylittävää ulottuvuutta ja rautateitä 
tekijänä, joka tuo kansalaiset lähemmäksi 
toisiaan, antaa heille mahdollisuuden 
tutustua unioniin ja sen moninaisuuteen, 
nopeuttaa yhteenkuuluvuutta, tuo 
maaseutualueet ja syrjäiset alueet 
lähemmäs EU:n muita osia ja edistää 
unionin sisämarkkinoiden yhdentymistä;

Or. es
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Tarkistus 52
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. ro

Tarkistus 53
Isabel Carvalhais

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 54
Mathilde Androuët

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

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

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

Komission teksti Tarkistus

(b a) aktivoida uudelleen raja-alueiden 
väliset nykyiset käyttämättömät 
rautatieyhteydet ja parantaa niitä joko 
henkilö- tai tavaraliikennettä varten;

Or. en

Tarkistus 56
Anna Deparnay-Grunenberg

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

Komission teksti Tarkistus

(b a) kohdentaa EU:n rahoitusta 
rautatieinfrastruktuurin tukemiseen, 
erityisesti puuttuviin alueellisiin rajat 
ylittäviin yhteyksiin;

Or. en
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Tarkistus 57
Mathilde Androuët

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(c) tehostaa rautateiden vaikutusta 
unionin talouteen, teollisuuteen ja 
yhteiskuntaan ja ottaa huomioon erityisesti 
alueelliseen kehitykseen, teollisuuden 
kilpailukykyyn, kestävään matkailuun, 
innovointiin, työllisyyteen, koulutukseen, 
nuorisoon ja kulttuuriin liittyviä 
näkökulmia sekä parantaa esteettömyyttä 
vammaisten henkilöiden kannalta 
heikentämättä elintasoa, työllisyyden 
tasoa ja liikennejärjestelyjen toimintaa, 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 91 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti;

Or. fr

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

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(c) tehostaa rautateiden vaikutusta 
unionin talouteen, teollisuuteen ja 
yhteiskuntaan ja ottaa huomioon erityisesti 
alueelliseen, myös rajat ylittävään 
kehitykseen, teollisuuden 
muutosprosessiin, kestävään matkailuun, 
innovointiin, työllisyyteen, koulutukseen, 
nuorisoon ja kulttuuriin liittyviä 
näkökulmia sekä parantaa esteettömyyttä 
ikääntyneiden henkilöiden, muita 
heikommassa asemassa olevien 
henkilöiden ja vammaisten henkilöiden 
kannalta ja parantaa monien 
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työmatkalaisten liikkuvuutta;

Or. it

Tarkistus 59
Isabel Carvalhais

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 60
Anna Deparnay-Grunenberg

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 62
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es
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Tarkistus 63
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. ro

Tarkistus 64
Raffaele Fitto

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) lisätä tietoisuutta rautatiealan 
kyvystä estää paikallisyhteisöjen, 
rannikkoalueiden ja syrjäisten alueiden 
eristyneisyys sen sijaan, että edistettäisiin 
niiden integroitumista kaupunki- ja 
aluekohtaisempiin alueisiin;

Or. it

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

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

(c a) yhdistää tai uudelleen yhdistää 
teollisuusalueet niiden suunnittelussa ja 
toiminnassa rautateihin maanteiden 
tavaraliikenteen vähentämiseksi;

Or. en

Tarkistus 66
Raffaele Fitto

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

Komission teksti Tarkistus

(c b) lisätä yleistä tietoisuutta Euroopan 
laajuisen liikenneverkon 
mahdollisuuksista edistää 
yhteenkuuluvuutta ja teollisuuden 
kehitystä ja talouskasvua alueilla, jotka 
eivät kuulu keskeisiin verkkoihin ja joilla 
hankkeiden ja investointien olisi katettava 
korkealaatuisten alueellisten 
rautatieliikennepalvelujen sekä syrjäisten 
alueiden ja suurempien 
kaupunkipolkujen ja ekosysteemien 
välisten paikallisten yhteyksien 
tarjoaminen, jotta voidaan edistää 
samanaikaisesti sekä 
liikennemuotosiirtymää että sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta;

Or. it

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

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

(d) edistää rautateitä tärkeänä tekijänä 
unionin ja sen naapurimaiden välisissä 
suhteissa hyödyntäen kumppanimaiden, 
kuten Länsi-Balkanin maiden, Norjan, 
Yhdistyneen kuningaskunnan ja Sveitsin, 
kiinnostusta ja tarpeita sekä unionin 
asiantuntijuutta rautatieliikenteessä.

Or. it

Tarkistus 68
Isabel Carvalhais

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 69
Mathilde Androuët

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(d) edistää rautateitä tärkeänä tekijänä 
unionin ja sen naapurimaiden välisissä 
suhteissa hyödyntäen kumppanimaiden 
kiinnostusta ja tarpeita sekä unionin 
asiantuntijuutta rautatieliikenteessä.
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Or. fr

Tarkistus 70
Laurence Farreng

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

Komission teksti Tarkistus

(d a) mobilisoida Euroopan unionin 
toimielimiä ja niiden yksikköjä, 
rautatieyrityksiä, paikallisviranomaisia ja 
unionin varojen hallinnoinnista vastaavia 
viranomaisia uusien rautatiehankkeiden 
luomiseksi tai rautateiden ja 
intermodaalisuuden edistämiseksi 
eurooppalaisen teemavuoden jälkeisinä 
vuosina, jotta voidaan varmistaa, että sillä 
on pitkän aikavälin vaikutuksia ja että se 
toteutuu konkreettisten hankkeiden 
muodossa;

Or. fr

Tarkistus 71
Isabel Carvalhais

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

Komission teksti Tarkistus

(d a) edistää rautateiden liikkuvuutta ja 
esineiden ja laitteiden tilapäistä 
liikkumista, jotta mahdollistetaan 
yhteistyö ja helpotetaan jatkuvaa 
yhteistyötä kulttuuriin ja koulutukseen 
liittyvien ryhmien välillä, ja tunnustaa, 
että ihmisten, esineiden ja laitteiden 
tilapäinen liikkuvuus on hyvä tapa 
tunnistaa yhteistyömahdollisuuksia sekä 
jakaa hyviä käytäntöjä ja 
asiantuntemusta;
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Or. en

Tarkistus 72
Laurence Farreng

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(a) aloitteet ja tapahtumat, joilla 
edistetään keskustelua, lisätään tietoisuutta 
sekä edistetään kansalaisten, yritysten ja 
viranomaisten sitoutumista keinoihin (eri 
kanavia ja välineitä käyttäen, muun muassa 
jäsenvaltioissa paikallisella, alueellisella 
ja kansallisella tasolla järjestettävin 
tapahtumin), joilla matkustajia ja 
rahtiliikennettä saataisiin siirtymään 
enemmän rautateille ja torjutaan näin 
ilmastonmuutosta, edistetään alueiden 
kehitystä ja alueellista tutkimusta 
keskittymällä raja-alueilla Interreg-
ohjelmasta rahoitettaviin 
rautatiealoitteisiin ja niiden olennaisesti 
eurooppalaiseen luonteeseen, kuten 
rautatieyhteyksiin, multimodaalisten 
solmukohtien kehittämiseen ja rajat 
ylittävien matkalippujen ja tariffien 
käyttöönottoon;

Or. fr

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

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) aloitteet ja tapahtumat, joilla 
edistetään keskustelua, lisätään tietoisuutta 
sekä edistetään kansalaisten, yritysten ja 
viranomaisten sitoutumista keinoihin (eri 

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

rautatiematkustamisen edellytysten 
parantamiseen ja matkustajien ja 
rahtiliikenteen houkuttelemiseen 
siirtymään rautateille ja torjumaan näin 
ilmastonmuutosta käyttäen monia eri 
kanavia ja välineitä, kuten jäsenvaltioissa 
järjestettäviä tapahtumia;

Or. ro

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

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

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

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

Komission teksti Tarkistus

(a a) Euroopan rautateiden 
teemavuoden on tarjottava tilaisuus 
järjestää suuria valtakunnallisia 
tapahtumia suurkaupungeissa ja ottaa 
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alue- ja paikallisviranomaiset mukaan 
suunnittelemaan hankkeita 
rautatieinfrastruktuurin 
nykyaikaistamiseksi ja digitalisoimiseksi; 
erityisesti on otettava mukaan alueet, 
joilla matkailu ja paikallinen 
talouskehitys voisivat hyötyä suuresti 
kestävästä, nykyaikaisesta ja 
sähköistetystä rautatieliikenteestä;

Or. it

Tarkistus 76
Raffaele Fitto

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

Komission teksti Tarkistus

(a a) mahdollisuudet ottaa paikallis- ja 
alueviranomaiset mukaan keskusteluihin 
monivuotisesta suunnittelusta, 
rautatieinfrastruktuurin digitalisointia ja 
nykyaikaistamista koskevista 
suunnitelmista sekä julkisten ja 
yksityisten investointien laajasta 
parantamisesta alueilla, joilla pk-yritykset 
ja paikallinen talouskehitys voisivat 
hyötyä suuresti kestävästä, nykyaikaisesta 
ja sähköistetystä rautatieliikenteestä;

Or. it

Tarkistus 77
Laurence Farreng

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tiedotus-, opetus- ja 
valistuskampanjat sekä näyttelyt ja muut 
innostavat keinot, joilla kannustetaan 

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

matkustajia, kuluttajia ja yrityksiä 
muuttamaan käyttäytymistään ja edistetään 
kansalaisten aktiivista osallistumista 
kestävämpää ja helppokäyttöisempää 
liikennettä koskevien tavoitteiden 
saavuttamiseen samalla kun ihmisiä 
kannustetaan aktiivisesti tutustumaan 
Eurooppaan;

Or. fr

Tarkistus 78
Elżbieta Kruk

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(b) tiedotuskampanjat, ammatillisen ja 
yhteiskunnallisen opetuksen kampanjat ja 
valistuskampanjat sekä näyttelyt ja muut 
innostavat keinot, joilla kannustetaan 
matkustajia, kuluttajia ja yrityksiä 
muuttamaan käyttäytymistään ja edistetään 
kansalaisten aktiivista osallistumista 
kestävämpää, innovatiivisempaa ja 
turvallisempaa liikennettä koskevien 
tavoitteiden saavuttamiseen;

Or. pl

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

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tiedotus-, opetus- ja 
valistuskampanjat sekä näyttelyt ja muut 
innostavat keinot, joilla kannustetaan 
matkustajia, kuluttajia ja yrityksiä 
muuttamaan käyttäytymistään ja edistetään 

(b) tiedotus-, opetus- ja 
valistuskampanjat sekä näyttelyt ja muut 
innostavat keinot, joissa rautatieala on 
mukana ja joilla kannustetaan matkustajia, 
kuluttajia ja yrityksiä muuttamaan 



PE652.573v01-00 48/61 AM\1206483FI.docx

FI

kansalaisten aktiivista osallistumista 
kestävämpää liikennettä koskevien 
tavoitteiden saavuttamiseen;

käyttäytymistään ja edistetään kansalaisten 
aktiivista osallistumista kestävämpää 
liikennettä koskevien tavoitteiden 
saavuttamiseen;

Or. ro

Tarkistus 80
Laurence Farreng

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(c) kokemusten ja hyvien käytäntöjen 
vaihtoa rautateiden käytön edistämisestä 
sekä ihmisten käyttäytymisen 
muuttamisesta kaikilla tasoilla kansallisten, 
alueellisten ja paikallisten viranomaisten, 
kansalaisyhteiskunnan, liike-elämän ja 
koulujen kesken, ja vammaisten ja 
ikääntyneiden henkilöiden optimaalista 
pääsyä koskevien käytännöllisten ja 
ihmisläheisten ratkaisujen vaihtoa;

Or. fr

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

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 82
Isabel Carvalhais

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 83
Anna Deparnay-Grunenberg

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) EU:n rahoitustuen esittelyä 
rautatiehankkeille, erityisesti puuttuville 
rajat ylittäville yhteyksille, hajautetuille 
lähestymistavoille ja alueellisille 
yhteyksille;

Or. en
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Tarkistus 84
Elżbieta Kruk

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) turvallisuuskulttuurin 
periaatteiden laajamittainen edistäminen 
rautatieliikenteen käyttäjien ja 
työntekijöiden keskuudessa;

Or. pl

Tarkistus 85
Laurence Farreng

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(d) tutkimusten ja innovointitoimien 
toteuttaminen sekä niiden tulosten 
levittäminen unionissa tai kansallisella ja 
alueellisella tasolla siten, että osa näistä 
tutkimuksista keskittyy eurooppalaisiin 
rahoituslähteisiin ja niiden väliseen 
synergiaan rautatielinjoja koskevissa 
hankkeissa, erityisesti rajat ylittävillä 
osuuksilla;

Or. fr

Tarkistus 86
Andrey Novakov

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) tutkimusten ja innovointitoimien 
toteuttaminen sekä niiden tulosten 

(d) tutkimusten ja innovointitoimien 
toteuttaminen sekä niiden tulosten 



AM\1206483FI.docx 51/61 PE652.573v01-00

FI

levittäminen unionissa tai kansallisella 
tasolla sekä

levittäminen unionissa ja kansallisella ja 
alueellisella tasolla myös 
tavarankuljetusajoneuvojen 
eurooppalaisen rautatiekuljetusverkoston 
osalta sekä

Or. en

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

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it

Tarkistus 88
Andrey Novakov

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

Komission teksti Tarkistus

(d a) sellaisten keskeisten hankkeiden ja 
toimenpiteiden määrittely ja edistäminen 
eri tasoilla, jotka voivat auttaa 
saavuttamaan tavoitteet pitkällä 
aikavälillä, kuten yhteiset eurooppalaiset 
toimet, joilla kannustetaan investoimaan 
tavarankuljetusajoneuvojen 
rautatiekuljetukseen, terminaaleihin ja 
liikkuvaan kalustoon optimoituna 
liikennemuotosiirtymävaihtoehtona, jolla 
edistetään alueellista yhteenkuuluvuutta 
ja tavaraliikenteen hiilestä irtautumista;

Or. en
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Tarkistus 89
Laurence Farreng

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

Komission teksti Tarkistus

(d a) vihreän energian käyttöä 
rautatieinfrastruktuurissa koskevien 
tutkimusten tekeminen ja jo hyväksyttyjen 
vihreiden ratkaisujen 
edistämiskampanjat;

Or. fr

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

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. ro

Tarkistus 91
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

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

Komission teksti Tarkistus

(e a) alueellisen tason tutkimukset ja 
selvitykset kansalaisten 
rautatieliikennetarpeiden arvioimiseksi.
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Or. ro

Tarkistus 92
Mathilde Androuët

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

Komission teksti Tarkistus

(e a) rautateiden tavaraliikenteen 
edistäminen ja väli- tai paikallisten 
ratojen suojaaminen sulkemiselta.

Or. fr

Tarkistus 93
Raffaele Fitto

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. it

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

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

Komission teksti Tarkistus

(e a) kampanjat, joilla pyritään 
palauttamaan kansalaisten luottamus 
rautateiden julkisen henkilöliikenteen 
käyttöön;
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Or. en

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

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

Komission teksti Tarkistus

(e b) rautatiealan työvoiman 
monipuolistamiseen tähtäävät kampanjat, 
joissa houkutellaan erityisesti naisia ja 
nuoria työntekijöitä;

Or. en

Tarkistus 96
Laurence Farreng

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Unionin toimielinten ja elinten on 
unionin tasolla ja jäsenvaltioiden 
kansallisella tasolla viitattava 
teemavuoteen ja hyödynnettävä sen 
visuaalista ilmettä, kun ne edistävät 
1 kohdassa tarkoitettuja toimia, ja 
komission on varmistettava, että kaikissa 
edistämisvaiheissa viitataan 
asianmukaisesti Euroopan unionin 
tukeen teemavuoden puitteissa 
rahoitetuille hankkeille ja aloitteille.

Or. fr
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Tarkistus 97
Isabel Carvalhais

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Unionin toimielimiä ja elimiä 
kannustetaan unionin tasolla ja 
jäsenvaltioita puolestaan kansallisella 
tasolla viittaamaan teemavuoteen ja 
hyödyntämään sen visuaalista ilmettä, kun 
ne edistävät 1 kohdassa tarkoitettuja 
toimia.

Or. en

Tarkistus 98
Isabel Carvalhais

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

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

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltiot vastaavat teemavuoteen 
osallistumisen järjestämisestä kansallisella 
tasolla. Tätä varten jäsenvaltiot nimeävät 
kansallisia koordinaattoreita. Kansalliset 
koordinaattorit varmistavat alueellisten ja 
paikallisten viranomaisten kanssa 
sovittujen asiaan liittyvien toimien 
koordinoinnin kansallisella tasolla.

Or. it

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

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Tarkistus 101
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

koolle kansallisten koordinaattoreiden 
kokouksia, joihin otetaan mukaan 
paikallisia ja alueellisia toimijoita, 
teemavuoteen liittyvän toiminnan 
yhteensovittamiseksi. Kyseiset kokoukset 
tarjoavat lisäksi mahdollisuuksia vaihtaa 
tietoja eurooppalaisen teemavuoden 
täytäntöönpanosta alueellisella, 
kansallisella ja unionin tasolla; Euroopan 
parlamentin edustajat voivat osallistua 
tapaamisiin tarkkailijoina.

Or. ro

Tarkistus 102
Anna Deparnay-Grunenberg

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 103
Laurence Farreng

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio kutsuu säännöllisesti 
koolle kansallisten koordinaattoreiden 

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

kokouksia teemavuoteen liittyvän 
toiminnan yhteensovittamiseksi. Kyseiset 
kokoukset tarjoavat lisäksi mahdollisuuksia 
vaihtaa tietoja eurooppalaisen 
teemavuoden täytäntöönpanosta 
kansallisella ja unionin tasolla; Euroopan 
parlamentin edustajat kutsutaan 
osallistumaan tapaamisiin tarkkailijoina.

Or. fr

Tarkistus 104
Isabel Carvalhais

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 105
Laurence Farreng

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Teemavuoden koordinointiin 
unionin tasolla sovelletaan monialaista 
lähestymistapaa yhteisvaikutusten 
luomiseksi rautatieliikenteen alalla tai 

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

rautatieliikenteen alalla tai siihen liittyvällä 
alalla hankkeita rahoittavien unionin eri 
ohjelmien ja aloitteiden välillä.

Or. fr

Tarkistus 106
Isabel Carvalhais

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

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

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it

Tarkistus 108
Raffaele Fitto

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it

Tarkistus 109
Mathilde Androuët

Ehdotus päätökseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2022 Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle 
kertomuksen tässä päätöksessä säädettyjen 
aloitteiden täytäntöön panemisesta ja 
tuloksista sekä näitä aloitteita koskevan 
yleisarvion.

Komissio antaa viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2022 Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle 
kertomuksen tässä päätöksessä säädettyjen 
aloitteiden täytäntöön panemisesta ja 
tuloksista sekä näitä aloitteita koskevan 
yleisarvion ja arvion siitä, ovatko ne 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 91 artiklan 2 kohdan 
mukaisia, ja toteaa, että on otettava 
asianmukaisesti huomioon tapaukset, 
joissa soveltaminen vaikuttaisi vakavasti 
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elintasoon ja työllisyyteen tietyillä 
alueilla, sekä kuljetusvälineiden toiminta

Or. fr


