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Amendement 1
Isabel Carvalhais

Voorstel voor een besluit
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(1) In haar mededeling van 
11 december 201915 beschrijft de 
Commissie een Europese Green Deal voor 
de Europese Unie en haar burgers. De 
Europese Green Deal omvat een nieuwe 
groeistrategie die de EU moet omvormen 
tot een eerlijke en welvarende samenleving 
met een moderne, hulpbronnenefficiënte en 
concurrerende economie, waar vanaf 2050 
netto geen broeikasgassen meer worden 
uitgestoten en de economische groei is 
losgekoppeld van het gebruik van 
hulpbronnen. In de Europese Green Deal 
wordt erkent dat een effectieve en 
vooruitstrevende respons noodzakelijk is 
om de snel toenemende bedreiging van 
klimaatverandering aan te pakken en dat 
de genomen maatregelen effect hebben.

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

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

Or. en

Amendement 2
Anna Deparnay-Grunenberg

Voorstel voor een besluit
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) In haar mededeling van 11 
december 201915 beschrijft de Commissie 

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

Commissie een Europese Green Deal voor 
de Europese Unie en haar burgers. De 
Europese Green Deal omvat een nieuwe 
geïntegreerde strategie die de grenzen van 
onze planeet respecteert en de EU moet 
omvormen tot een eerlijke en welvarende 
samenleving met een veerkrachtige, 
hulpbronnenefficiënte en concurrerende 
economie, waar vanaf 2050 netto geen 
broeikasgassen meer worden uitgestoten en 
de economische groei is losgekoppeld van 
het gebruik van hulpbronnen.

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

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

Or. en

Amendement 3
Elżbieta Kruk

Voorstel voor een besluit
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

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

Or. pl

Amendement 4
Isabel Benjumea Benjumea

Voorstel voor een besluit
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(1) In haar mededeling van 
11 december 201915 beschrijft de 
Commissie een Europese Green Deal voor 
de Europese Unie en haar burgers. De 
Europese Green Deal omvat een nieuwe 
groeistrategie die de EU moet omvormen 
tot een eerlijke en welvarende samenleving 
met een moderne, hulpbronnenefficiënte en 
concurrerende economie waarbij prioriteit 
wordt toegekend aan het scheppen van 
banen en kansen, waar vanaf 2050 netto 
geen broeikasgassen meer worden 
uitgestoten.

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

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

Or. es

Amendement 5
Isabel Benjumea Benjumea

Voorstel voor een besluit
Overweging 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Gezien de veranderingen die zich 
in de Europese samenleving hebben 
voorgedaan als gevolg van de COVID-19-
pandemie, de gezondheids- en 
economische effecten, en zelfs de 
mogelijke gevolgen voor de interne markt, 
wat het vrije verkeer van goederen en 
burgers beïnvloedt, moet aandacht 
worden besteed aan de verbetering van de 
communicatie die tijdens de pandemie is 
afgenomen en de mogelijke gevolgen 
daarvan.

Or. es

Amendement 6
Isabel Carvalhais

Voorstel voor een besluit
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

16 Conclusies van de Europese Raad van 
12 december 2019.

Or. en

Amendement 7
Isabel Carvalhais

Voorstel voor een besluit
Overweging 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(3) In zijn resolutie van 15 januari 
202017 toonde het Europees Parlement zich 
ingenomen met de mededeling van de 
Commissie over de Europese Green Deal, 
waarin wordt gewezen op de dringende 
noodzaak van ambitieuze maatregelen 
voor het aanpakken van de 
klimaatverandering en de milieu-
uitdagingen, om de opwarming van de 
aarde onder 1,5 °C te houden en een 
enorm verlies aan biodiversiteit te 
voorkomen, en erop wordt aangedrongen 
om uiterlijk 2050 over te gaan naar een 
klimaatneutrale samenleving. In zijn 
resolutie vroeg het Europees Parlement de 
EU ook om meer ambitie te tonen door de 
doelstelling voor vermindering van eigen 
broeikasgasemissies tegen 2030 te 
verhogen naar 55 % ten opzichte van het 
niveau van 1990.

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

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

Or. en

Amendement 8
Isabel Benjumea Benjumea

Voorstel voor een besluit
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(3) In zijn resolutie van 15 januari 
202017 toonde het Europees Parlement zich 
ingenomen met de mededeling van de 
Commissie over de Europese Green Deal 
en drong het aan om tegen 2050 over te 
gaan naar een klimaatneutrale 
samenleving.
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__________________ __________________
17 Resolutie van het Europees Parlement 
van 15 januari 2020 over de Europese 
Green Deal (2019/2956(RSP)).

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

Or. es

Amendement 9
Mathilde Androuët

Voorstel voor een besluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(4) Overeenkomstig de doelstellingen 
in de mededeling van de Commissie over 
de Europese Green Deal moet de economie 
van de Unie worden omgevormd en moet 
met name het beleid inzake vervoer en 
mobiliteit worden herzien om de 
verschuiving naar duurzame en slimme 
mobiliteit te versnellen. Vervoer is 
verantwoordelijk voor een kwart van de 
broeikasgasemissies van de EU en dat 
aandeel groeit nog. Om de EU 
klimaatneutraal te maken, moeten de 
vervoersemissies tegen 2050 met 90 % zijn 
afgenomen. Bij een duurzaam vervoer 
staan de gebruikers centraal: zij moeten 
goedkopere, beter toegankelijke, gezondere 
en schonere alternatieven voor hun huidige 
vervoerswijzen krijgen. Om die 
uitdagingen te kunnen aangaan, houdt de 
Europese Green Deal een snellere 
verschuiving naar duurzame en slimme 
mobiliteit in. Momenteel verloopt 75 % 
van het binnenlandse vrachtvervoer over de 
weg; een aanzienlijk deel daarvan moet in 
de toekomst via het spoor en de 
binnenwateren gebeuren. In 
overeenstemming met artikel 91, lid 2, van 
het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie moet bijzondere 
aandacht worden geschonken aan de 
economische en sociale gevolgen van de 
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in gang gezette hervormingen. Daarnaast 
moeten overeenkomstig ditzelfde artikel 
de schadelijke gevolgen van deze 
hervormingen voor de 
spoorweginfrastructuur worden 
onderzocht.

Or. fr

Amendement 10
Anna Deparnay-Grunenberg

Voorstel voor een besluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(4) Overeenkomstig de doelstellingen 
in de mededeling van de Commissie over 
de Europese Green Deal moet de economie 
van de Unie worden omgevormd en moet 
met name het beleid inzake vervoer en 
mobiliteit worden herzien om de 
verschuiving naar duurzame, intermodale 
en slimme mobiliteit te versnellen. Vervoer 
is verantwoordelijk voor een kwart van de 
broeikasgasemissies van de EU en dat 
aandeel groeit nog. Om de EU zo snel 
mogelijk klimaatneutraal te maken, moeten 
de vervoersemissies tegen 2040 met 90 % 
zijn afgenomen. Bij een duurzaam vervoer 
staan de gebruikers centraal: zij moeten 
goedkopere, beter toegankelijke, gezondere 
en schonere alternatieven voor hun huidige 
vervoerswijzen krijgen en diegenen die 
reeds duurzame vervoerswijzen 
gebruiken, zoals fietsen en lopen, moeten 
verder worden aangemoedigd. Om die 
uitdagingen te kunnen aangaan, houdt de 
Europese Green Deal een snellere 
verschuiving naar duurzame, intermodale 
en slimme mobiliteit in. Momenteel 
verloopt 75 % van het binnenlandse 
vrachtvervoer over de weg; een aanzienlijk 
deel daarvan moet in de toekomst via het 
spoor en de binnenwateren gebeuren 
zonder aanzet te geven tot verdere 
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kanalisatie of uitdieping van rivieren.

Or. en

Amendement 11
Isabel Benjumea Benjumea

Voorstel voor een besluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(4) Overeenkomstig de doelstellingen 
in de mededeling van de Commissie over 
de Europese Green Deal moet de economie 
van de Unie worden omgevormd en moet 
met name het beleid inzake vervoer en 
mobiliteit worden herzien om de 
verschuiving naar duurzame en slimme 
mobiliteit te versnellen. Vervoer is 
verantwoordelijk voor een kwart van de 
broeikasgasemissies van de EU en dat 
aandeel groeit nog. Om de EU 
klimaatneutraal te maken, moeten de 
vervoersemissies tegen 2050 met 90 % zijn 
afgenomen. Bij een duurzaam vervoer 
staan de gebruikers centraal: zij moeten 
alternatieven krijgen, zodat ze kunnen 
kiezen welke zij het meest geschikt achten 
voor hun doelstellingen. Om die 
uitdagingen te kunnen aangaan, houdt de 
Europese Green Deal een snellere 
verschuiving naar duurzame en slimme 
mobiliteit in.

Or. es

Amendement 12
Laurence Farreng
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Voorstel voor een besluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

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

Voorstel voor een besluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Overeenkomstig de doelstellingen 
in de mededeling van de Commissie over 
de Europese Green Deal moet de 

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

worden herzien om de verschuiving naar 
duurzame en slimme mobiliteit te 
versnellen. Vervoer is verantwoordelijk 
voor een kwart van de broeikasgasemissies 
van de EU en dat aandeel groeit nog. Om 
de EU klimaatneutraal te maken, moeten 
de vervoersemissies worden verminderd. 
Bij een duurzaam vervoer staan de 
gebruikers centraal: zij moeten 
goedkopere, beter toegankelijke, gezondere 
en schonere alternatieven voor hun huidige 
vervoerswijzen krijgen. Om die 
uitdagingen te kunnen aangaan, houdt de 
Europese Green Deal een snellere 
verschuiving naar duurzame en slimme 
mobiliteit in. Momenteel verloopt 75 % 
van het binnenlandse vrachtvervoer over de 
weg; een aanzienlijk deel daarvan moet in 
de toekomst via het spoor en de 
binnenwateren gebeuren. Dit moet worden 
gerealiseerd door het net in logistiek 
opzicht efficiënter te maken en 
mechanismen te ontwerpen om 
exploitanten in de sector door middel van 
prikkels aan te moedigen.

Or. it

Amendement 14
Isabel Carvalhais

Voorstel voor een besluit
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Partnerschappen tussen onderzoek 
en ontwikkeling, de industrie, de lidstaten 
en hun regio's zijn belangrijk om 
onderzoek en innovatie op het gebied van 
vervoer te ondersteunen, met inbegrip van 
batterijen, schone waterstof, koolstofarme 
staalproductie, circulaire, biogebaseerde 
sectoren en de gebouwde omgeving.

Or. en
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Amendement 15
Laurence Farreng

Voorstel voor een besluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Het spoor moet een baanbrekende 
rol spelen in het realiseren van 
klimaatneutraliteit tegen 2050. Het is een 
van de milieuvriendelijkste en energie-
efficiëntste vervoerswijzen. Het 
spoorvervoer is grotendeels 
geëlektrificeerd; bij een treinreis wordt 
veel minder CO2 uitgestoten dan bij een 
soortgelijke reis over de weg of door de 
lucht. Het is de enige vervoerswijze 
waarvan de uitstoot van broeikasgassen en 
CO2 sinds 1990 voortdurend is gedaald. 
Bovendien heeft het spoor in de periode 
1990-2016 zijn energieverbruik verlaagd18 
en maakt het steeds meer gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen.

(5) Het spoor moet een baanbrekende 
rol spelen in het realiseren van 
klimaatneutraliteit tegen 2050. Het is een 
van de milieuvriendelijkste en energie-
efficiëntste vervoerswijzen. Het 
spoorvervoer is grotendeels 
geëlektrificeerd; bij een treinreis wordt 
veel minder CO2 uitgestoten dan bij een 
soortgelijke reis over de weg of door de 
lucht. Het is de enige vervoerswijze 
waarvan de uitstoot van broeikasgassen en 
CO2 sinds 1990 voortdurend is gedaald. 
Bovendien heeft het spoor in de periode 
1990-2016 zijn energieverbruik verlaagd18 
en maakt het steeds meer gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen. Deze 
ontwikkeling moet dus worden 
ondersteund, met name door groene 
energie en vooral groene waterstof te 
promoten.

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

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

Or. fr

Amendement 16
Anna Deparnay-Grunenberg

Voorstel voor een besluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Het spoor moet een baanbrekende 
rol spelen in het realiseren van 

(5) Het spoor moet een baanbrekende 
rol spelen in het realiseren van 
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klimaatneutraliteit tegen 2050. Het is een 
van de milieuvriendelijkste en energie-
efficiëntste vervoerswijzen. Het 
spoorvervoer is grotendeels 
geëlektrificeerd; bij een treinreis wordt 
veel minder CO2 uitgestoten dan bij een 
soortgelijke reis over de weg of door de 
lucht. Het is de enige vervoerswijze 
waarvan de uitstoot van broeikasgassen en 
CO2 sinds 1990 voortdurend is gedaald. 
Bovendien heeft het spoor in de periode 
1990-2016 zijn energieverbruik verlaagd18 
en maakt het steeds meer gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen.

klimaatneutraliteit tegen 2040. Het is een 
van de milieuvriendelijkste en energie-
efficiëntste vervoerswijzen. Het 
spoorvervoer is grotendeels 
geëlektrificeerd; bij een treinreis wordt 
veel minder CO2 uitgestoten dan bij een 
soortgelijke reis over de weg of door de 
lucht. Het is de enige vervoerswijze 
waarvan de uitstoot van broeikasgassen en 
CO2 sinds 1990 voortdurend is gedaald. 
Bovendien heeft het spoor in de periode 
1990-2016 zijn energieverbruik verlaagd18 
en maakt het steeds meer gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen.

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

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

Or. en

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

Voorstel voor een besluit
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Grensoverschrijdend vervoer van 
passagiers en goederen heeft nog steeds te 
maken met zware uitdagingen die 
coördinatie en samenwerking tussen de 
Unie, de lidstaten en regionale en lokale 
autoriteiten vergen. Macroregionale 
strategieën spelen een cruciale rol voor 
het scheppen van bewustzijn, het 
verbeteren van de dialoog en het vinden 
van oplossingen in een bepaald 
geografisch gebied tussen actoren die 
actief zijn in de sector van 
grensoverschrijdend vervoer van 
passagiers en goederen.

Or. en
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Amendement 18
Isabel Carvalhais

Voorstel voor een besluit
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

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

Voorstel voor een besluit
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(6) Door de belangrijkste 
transportwegen in de EU te verbinden met 
de gebieden, ook op regionaal en lokaal 
niveau, draagt de spoorwegsector bij tot de 
sociale, economische en territoriale 
cohesie. De totstandbrenging van een 
functioneel spoornet in heel Europa kan 
een kans vormen voor het cohesiebeleid 
op een moment waarop de EU na de 
COVID-19-crisis concrete doelen en 
acties nodig heeft die de ontwikkeling van 
een collectieve, gedeelde en geïntegreerde 
mobiliteit bevorderen. Het Europees Jaar 
van de spoorwegen moet bovendien een 
gelegenheid zijn om mensen bewust te 
maken van de mogelijkheden van de 
spoorwegsector om het isolement van 
lokale gemeenschappen, berg- en 
kustgebieden en grensstreken te 
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doorbreken en om een sterkere integratie 
met stedelijke en regionale gebieden te 
bevorderen, en daarbij het milieu te 
beschermen en sociale inclusie te 
bevorderen.

Or. it

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

Voorstel voor een besluit
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(6) Door de belangrijkste 
transportwegen in de EU te verbinden met 
de perifere regio’s en gebieden, draagt de 
spoorwegsector bij tot de sociale, 
economische en territoriale cohesie en 
vormt het een structurerend element dat 
de bevolking verbindt en ertoe bijdraagt 
dat plattelandsgebieden van de Unie niet 
worden ontvolkt waar het spoor het 
belangrijkste middel van openbaar 
vervoer is dat beschikbaar is om de 
ontwikkeling en mobiliteit te garanderen.

Or. es

Amendement 21
Mathilde Androuët

Voorstel voor een besluit
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(6) Door de belangrijkste 
transportwegen in de EU te verbinden met 
de perifere regio’s en gebieden, draagt de 
spoorwegsector bij tot de sociale, 
economische en territoriale cohesie. In 
overeenstemming met artikel 91, lid 2, van 
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het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie mag deze sociale, 
economische en territoriale cohesie niet 
ten koste gaan van de levensstandaard, de 
werkgelegenheid en de 
vervoersfaciliteiten.

Or. fr

Amendement 22
Anna Deparnay-Grunenberg

Voorstel voor een besluit
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(6) Door de belangrijkste 
transportwegen in de EU te verbinden met 
de perifere regio’s en gebieden en 
grensoverschrijdende verbindingen te 
creëren waar deze ontbreken, draagt de 
spoorwegsector bij tot de sociale, 
economische en territoriale cohesie. Het is 
bovendien van belang het fijnmazige 
netwerk in stand te houden of nieuw leven 
in te blazen, met name in 
plattelandsgebieden, zodat niemand aan 
zijn lot wordt overgelaten.

Or. en

Amendement 23
Laurence Farreng

Voorstel voor een besluit
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 24
Isabel Carvalhais

Voorstel voor een besluit
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

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

Voorstel voor een besluit
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Het spoorwegnet is een belangrijk 
middel vanuit het oogpunt van het model 
voor duurzaam toerisme dat wordt 
bevorderd door de Green Deal. In die zin 
vormt het spoor een essentieel 
vervoersmiddel voor plattelands- en 
afgelegen gebieden van de Unie, 
waardoor ontvolking tegen wordt gegaan, 
de connectiviteit van deze bevolkte 
gebieden wordt bevorderd en dit model 
voor duurzaam toerisme interessant 
wordt. Er zijn echter plattelandsgebieden 
waar vervoersdiensten per spoor en het 
conventionele spoorwegnet geleidelijk in 
verval zijn geraakt, met onzekere diensten, 
slechte infrastructuur, onvoldoende 
investeringen en onderhoud, en in 
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bepaalde gevallen een geleidelijke sluiting 
van stations. In sommige gevallen hebben 
de verslechtering, het gebrek aan 
renovatie of de ontmanteling geleid tot 
geïsoleerde situaties en belemmering van 
de mobiliteit en economische 
ontwikkeling van deze gebieden, wat tot 
ongelijkheden heeft geleid.

Or. es

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

Voorstel voor een besluit
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) In de hele Europese Unie moeten 
nachttreinverbindingen worden gecreëerd 
of hersteld; deze dienst is een snelle en 
milieuvriendelijke manier om grote steden 
binnen de EU met elkaar te verbinden.

Or. en

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

Voorstel voor een besluit
Overweging 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 ter) In stedelijke gebieden van de EU 
moet in het kader van het Europees Jaar 
van de spoorwegen de invoering of 
herinvoering van lightrailsystemen zoals 
trams en bijbehorende stedelijke 
knooppunten worden gestimuleerd.

Or. en
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Amendement 28
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Voorstel voor een besluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Het aandeel van het 
passagiersvervoer per spoor in het vervoer 
over land in de EU is sinds 2007 maar licht 
gestegen. Het aandeel van het 
goederenvervoer is zelfs gedaald. Er zijn 
nog veel obstakels die één echte Europese 
spoorwegruimte in de weg staan, onder 
meer de noodzaak om het lawaai zoveel 
mogelijk te beperken. Als die obstakels uit 
de weg worden geruimd, de kosten worden 
verlaagd en de innovatie wordt versneld, 
zal het spoor zijn potentieel ten volle 
kunnen benutten. Daarom moet het spoor 
een nieuwe impuls krijgen en zowel voor 
reizigers als ondernemingen 
aantrekkelijker worden.

(7) Het aandeel van het 
passagiersvervoer per spoor in het vervoer 
over land in de EU is sinds 2007 maar licht 
gestegen. Het aandeel van het 
goederenvervoer is zelfs gedaald. Er zijn 
nog veel obstakels die één echte Europese 
spoorwegruimte in de weg staan, onder 
meer de noodzaak om het lawaai zoveel 
mogelijk te beperken. Als die obstakels uit 
de weg worden geruimd, de kosten worden 
verlaagd en de innovatie wordt versneld, 
zal het spoor zijn potentieel ten volle 
kunnen benutten. Daarom moet het spoor 
een nieuwe impuls krijgen en zowel voor 
reizigers als ondernemingen 
aantrekkelijker worden. Evenzo moet 
duidelijk worden ingezet op het 
bevorderen van verbeterings- en 
herstelplannen voor de bestaande en nog 
te realiseren verbindingen, en de 
renovatie, elektrificatie en modernisering 
van de treinen, vooral in gebieden waar 
het spoor geleidelijk in verval is geraakt 
en ontmanteld, met ernstige gevolgen voor 
de mobiliteit en het vervoer van goederen 
in deze gebieden.

Or. es

Amendement 29
Herbert Dorfmann

Voorstel voor een besluit
Overweging 7
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Het aandeel van het 
passagiersvervoer per spoor in het vervoer 
over land in de EU is sinds 2007 maar licht 
gestegen. Het aandeel van het 
goederenvervoer is zelfs gedaald. Er zijn 
nog veel obstakels die één echte Europese 
spoorwegruimte in de weg staan, onder 
meer de noodzaak om het lawaai zoveel 
mogelijk te beperken. Als die obstakels uit 
de weg worden geruimd, de kosten worden 
verlaagd en de innovatie wordt versneld, 
zal het spoor zijn potentieel ten volle 
kunnen benutten. Daarom moet het spoor 
een nieuwe impuls krijgen en zowel voor 
reizigers als ondernemingen 
aantrekkelijker worden.

(7) Het aandeel van het 
passagiersvervoer per spoor in het vervoer 
over land in de EU is sinds 2007 maar licht 
gestegen. Het aandeel van het 
goederenvervoer is zelfs gedaald. Om de 
doelstellingen van de modal shift zoals 
beschreven in het witboek over vervoer 
van 2011 van de Commissie te 
verwezenlijken, moet de concurrentie 
tussen vrachtvervoer over de weg en over 
het spoor in evenwicht worden gebracht, 
waarbij volledig rekening moet worden 
gehouden met de externe kosten van 
vervoer om de doelstellingen van de 
Europese Green Deal te behalen. Er zijn 
nog veel obstakels die één echte Europese 
spoorwegruimte in de weg staan, onder 
meer de noodzaak om het lawaai zoveel 
mogelijk te beperken. Als die obstakels uit 
de weg worden geruimd, de kosten worden 
verlaagd en de innovatie wordt versneld, 
zal het spoor zijn potentieel ten volle 
kunnen benutten. Daarom moet het spoor 
een nieuwe impuls krijgen en zowel voor 
reizigers als ondernemingen 
aantrekkelijker worden.

Or. en

Amendement 30
Elżbieta Kruk

Voorstel voor een besluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Het aandeel van het 
passagiersvervoer per spoor in het vervoer 
over land in de EU is sinds 2007 maar licht 
gestegen. Het aandeel van het 
goederenvervoer is zelfs gedaald. Er zijn 
nog veel obstakels die één echte Europese 
spoorwegruimte in de weg staan, onder 

(7) Het aandeel van het 
passagiersvervoer per spoor in het vervoer 
over land in de EU is sinds 2007 maar licht 
gestegen. Het aandeel van het 
goederenvervoer is zelfs gedaald. Er zijn 
nog veel obstakels die één echte Europese 
spoorwegruimte in de weg staan en die 
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meer de noodzaak om het lawaai zoveel 
mogelijk te beperken. Als die obstakels uit 
de weg worden geruimd, de kosten worden 
verlaagd en de innovatie wordt versneld, 
zal het spoor zijn potentieel ten volle 
kunnen benutten. Daarom moet het spoor 
een nieuwe impuls krijgen en zowel voor 
reizigers als ondernemingen 
aantrekkelijker worden.

echte en aanzienlijke gevolgen hebben 
voor het concurrentievermogen en de 
aantrekkelijkheid van spoorvervoer, onder 
meer de hoogte van de tarieven voor 
toegang tot de spoorinfrastructuur, 
barrières voor het starten van rollend 
materieel, de verscheidenheid aan 
controlesystemen en 
vervoersvoorschriften. Als die obstakels 
uit de weg worden geruimd, de kosten 
worden verlaagd en de innovatie wordt 
versneld, zal het spoor zijn potentieel ten 
volle kunnen benutten. Daarom moet het 
spoor een nieuwe impuls krijgen en zowel 
voor reizigers als ondernemingen 
aantrekkelijker worden.

Or. pl

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

Voorstel voor een besluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Het aandeel van het 
passagiersvervoer per spoor in het vervoer 
over land in de EU is sinds 2007 maar licht 
gestegen. Het aandeel van het 
goederenvervoer is zelfs gedaald. Er zijn 
nog veel obstakels die één echte Europese 
spoorwegruimte in de weg staan, onder 
meer de noodzaak om het lawaai zoveel 
mogelijk te beperken. Als die obstakels uit 
de weg worden geruimd, de kosten worden 
verlaagd en de innovatie wordt versneld, 
zal het spoor zijn potentieel ten volle 
kunnen benutten. Daarom moet het spoor 
een nieuwe impuls krijgen en zowel voor 
reizigers als ondernemingen 
aantrekkelijker worden.

(7) Het aandeel van het 
passagiersvervoer per spoor in het vervoer 
over land in de EU is sinds 2007 maar licht 
gestegen. Het aandeel van het 
goederenvervoer is zelfs gedaald. De hoge 
kosten van spoorvervoer en het ontbreken 
van eenvoudige verbindingen en 
rechtstreekse aansluitingen hebben het 
spoorvervoer minder aantrekkelijk 
gemaakt. Er zijn nog veel obstakels die één 
echte Europese spoorwegruimte in de weg 
staan, onder meer de noodzaak om het 
lawaai zoveel mogelijk te beperken. Als 
die obstakels uit de weg worden geruimd, 
de kosten worden verlaagd en de innovatie 
wordt versneld, zal het spoor zijn 
potentieel ten volle kunnen benutten. 
Daarom moet het spoor een nieuwe impuls 
krijgen en zowel voor reizigers als 
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ondernemingen aantrekkelijker worden.

Or. ro

Amendement 32
Mathilde Androuët

Voorstel voor een besluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Het aandeel van het 
passagiersvervoer per spoor in het vervoer 
over land in de EU is sinds 2007 maar licht 
gestegen. Het aandeel van het 
goederenvervoer is zelfs gedaald. Er zijn 
nog veel obstakels die één echte Europese 
spoorwegruimte in de weg staan, onder 
meer de noodzaak om het lawaai zoveel 
mogelijk te beperken. Als die obstakels uit 
de weg worden geruimd, de kosten worden 
verlaagd en de innovatie wordt versneld, 
zal het spoor zijn potentieel ten volle 
kunnen benutten. Daarom moet het spoor 
een nieuwe impuls krijgen en zowel voor 
reizigers als ondernemingen 
aantrekkelijker worden.

(7) Het aandeel van het 
passagiersvervoer per spoor in het vervoer 
over land in de EU is sinds 2007 maar licht 
gestegen. Het aandeel van het 
goederenvervoer is zelfs gedaald. Als het 
lawaai wordt beperkt, de kosten worden 
verlaagd en de innovatie wordt versneld, 
zal het spoor zijn potentieel ten volle 
kunnen benutten. Daarom moet het spoor 
een nieuwe impuls krijgen en zowel voor 
reizigers als ondernemingen 
aantrekkelijker worden.

Or. fr

Amendement 33
Isabel Carvalhais

Voorstel voor een besluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Het aandeel van het 
passagiersvervoer per spoor in het vervoer 
over land in de EU is sinds 2007 maar licht 
gestegen. Het aandeel van het 
goederenvervoer is zelfs gedaald. Er zijn 
nog veel obstakels die één echte Europese 

(7) Het aandeel van het 
passagiersvervoer per spoor in het vervoer 
over land in de EU is sinds 2007 maar licht 
gestegen. Het aandeel van het 
goederenvervoer is zelfs gedaald. Er zijn 
nog veel obstakels die één echte Europese 
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spoorwegruimte in de weg staan, onder 
meer de noodzaak om het lawaai zoveel 
mogelijk te beperken. Als die obstakels uit 
de weg worden geruimd, de kosten worden 
verlaagd en de innovatie wordt versneld, 
zal het spoor zijn potentieel ten volle 
kunnen benutten. Daarom moet het spoor 
een nieuwe impuls krijgen en zowel voor 
reizigers als ondernemingen 
aantrekkelijker worden.

spoorwegruimte in de weg staan, onder 
meer de noodzaak om het lawaai zoveel 
mogelijk te beperken. Als die obstakels uit 
de weg worden geruimd, de kosten worden 
verlaagd en de innovatie wordt versneld, 
zal het spoor zijn potentieel ten volle 
kunnen benutten. Daarom moet het spoor 
een nieuwe impuls krijgen en zowel voor 
reizigers, met name jongeren en inwoners 
van perifere en plattelandsgebieden, als 
ondernemingen aantrekkelijker en 
toegankelijker worden.

Or. en

Amendement 34
Laurence Farreng

Voorstel voor een besluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Het aandeel van het 
passagiersvervoer per spoor in het vervoer 
over land in de EU is sinds 2007 maar licht 
gestegen. Het aandeel van het 
goederenvervoer is zelfs gedaald. Er zijn 
nog veel obstakels die één echte Europese 
spoorwegruimte in de weg staan, onder 
meer de noodzaak om het lawaai zoveel 
mogelijk te beperken. Als die obstakels uit 
de weg worden geruimd, de kosten worden 
verlaagd en de innovatie wordt versneld, 
zal het spoor zijn potentieel ten volle 
kunnen benutten. Daarom moet het spoor 
een nieuwe impuls krijgen en zowel voor 
reizigers als ondernemingen 
aantrekkelijker worden.

(7) Het aandeel van het 
passagiersvervoer per spoor in het vervoer 
over land in de EU is sinds 2007 maar licht 
gestegen. Het aandeel van het 
goederenvervoer is zelfs gedaald. Er zijn 
nog veel obstakels die één echte Europese 
spoorwegruimte in de weg staan, onder 
meer de noodzaak om het lawaai zoveel 
mogelijk te beperken. Als die obstakels uit 
de weg worden geruimd, de kosten worden 
verlaagd, de innovatie wordt versneld en 
intermodaliteit sterker op Europees 
niveau wordt ondersteund, zal het spoor 
zijn potentieel ten volle kunnen benutten. 
Daarom moet het spoor een nieuwe impuls 
krijgen en zowel voor reizigers als 
ondernemingen aantrekkelijker worden.

Or. fr

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

Voorstel voor een besluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Het aandeel van het 
passagiersvervoer per spoor in het vervoer 
over land in de EU is sinds 2007 maar licht 
gestegen. Het aandeel van het 
goederenvervoer is zelfs gedaald. Er zijn 
nog veel obstakels die één echte Europese 
spoorwegruimte in de weg staan, onder 
meer de noodzaak om het lawaai zoveel 
mogelijk te beperken. Als die obstakels uit 
de weg worden geruimd, de kosten worden 
verlaagd en de innovatie wordt versneld, 
zal het spoor zijn potentieel ten volle 
kunnen benutten. Daarom moet het spoor 
een nieuwe impuls krijgen en zowel voor 
reizigers als ondernemingen 
aantrekkelijker worden.

(7) Het aandeel van het 
passagiersvervoer per spoor in het vervoer 
over land in de EU is sinds 2007 maar licht 
gestegen. Het aandeel van het 
goederenvervoer is zelfs gedaald. Er zijn 
nog veel obstakels die één echte Europese 
spoorwegruimte in de weg staan, onder 
meer de noodzaak om het lawaai zoveel 
mogelijk te beperken. Als die obstakels uit 
de weg worden geruimd, de kosten worden 
verlaagd en de innovatie wordt versneld, 
zal het spoor zijn potentieel ten volle 
kunnen benutten. Daarom moet het spoor 
een nieuwe impuls krijgen en voor 
reizigers, werkenden en ondernemingen 
aantrekkelijker worden.

Or. en

Amendement 36
Anna Deparnay-Grunenberg

Voorstel voor een besluit
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Aangezien de Unie via haar 
fondsen en instrumenten steun biedt voor 
investeringen in spoorweginfrastructuur, 
heeft zij rechtstreekse invloed op de 
bevordering van spoorwegvervoer, die ten 
volle moet worden benut. 
Financieringsmogelijkheden moeten 
worden gericht op duurzame, intermodale 
en slimme mobiliteit met de spoorwegen 
als kern van elke mobiliteitsstrategie of 
vervoersmasterplan als eerste voorwaarde 
voor EU-financiering.
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Or. en

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

Voorstel voor een besluit
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) De spoorwegsector is een 
belangrijke werkgever in de Europese 
Unie. Om het volledige potentieel ervan te 
bereiken, moet het personeel van de sector 
worden gediversifieerd en in het bijzonder 
vrouwen en jonge werknemers worden 
geworven. Het is van essentieel belang 
optimale vervoersdiensten te bieden die 
ten goede komen aan de gebruikers en 
degelijke arbeidsvoorwaarden voor het 
spoorwegpersoneel bieden.

Or. en

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

Voorstel voor een besluit
Overweging 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 ter) Het Europees Jaar van de 
spoorwegen is een kans om mensen 
bewust te maken van het belang van 
duurzaam, modern, gedigitaliseerd 
openbaar vervoer in het kader van het 
EU-beleid voor cohesie, regionale 
ontwikkeling en duurzame stedelijke 
ontwikkeling. Daarom moet, in 
overeenstemming met de centrale rol van 
de spoorwegsector binnen de Green Deal, 
de elektrificatie van de spoornetten voor 
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passagiers en goederen worden 
opgenomen in het kader van de 
thematische concentratie van het EFRO 
en het cohesiefonds in het volgende 
meerjarig financieel kader.

Or. en

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

Voorstel voor een besluit
Overweging 7 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 quater) Het Europees Jaar van de 
spoorwegen is een kans om bewustzijn te 
scheppen over de mogelijkheden die de 
spoorwegsector biedt om de integratie van 
lokale gemeenschappen, afgelegen of 
plattelandsgebieden en armere regio's met 
grotere functionele gebieden te 
bevorderen, en tegelijkertijd het milieu te 
beschermen en sociale inclusie te 
bevorderen. Daarom is het belangrijk om 
lokale, regionale en nationale autoriteiten 
te betrekken bij discussies over de 
meerjarige planning, over projecten voor 
digitalisering en modernisering van 
spoorweginfrastructuur en over de 
algemene verbetering van publieke en 
private investeringen in regio's, en om 
grensoverschrijdende samenwerking 
tussen lokale, regionale en nationale 
autoriteiten aan te moedigen. Duurzame, 
moderne en geëlektrificeerde 
spoordiensten kunnen in wezenlijke mate 
bijdragen aan lokale economische 
ontwikkeling.

Or. en
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Amendement 40
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Voorstel voor een besluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. ro

Amendement 41
Anna Deparnay-Grunenberg

Voorstel voor een besluit
Overweging 8
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 42
Isabel Carvalhais

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel van het Europees Jaar is de 
inspanningen van de Unie, de lidstaten, 
regionale en lokale autoriteiten en andere 
organisaties om het aandeel van het spoor 
in het reizigers- en goederenvervoer per 

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

en goederenvervoer per spoor te doen 
stijgen, te stimuleren en te ondersteunen. 
Het Europees Jaar zal in het bijzonder:

Or. en

Amendement 43
Isabel Carvalhais

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) het spoor bij het grote publiek en 
vooral bij jongeren en inwoners van 
perifere en plattelandsgebieden promoten 
als een duurzame, betaalbare, 
toegankelijke, innovatieve en veilige 
vervoerswijze, met name door de nadruk te 
leggen op de doorslaggevende rol van het 
spoor in het realiseren van EU-
klimaatneutraliteit tegen 2050, in 
overeenstemming met de doelstellingen 
van de Overeenkomst van Parijs;

Or. en

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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 45
Anna Deparnay-Grunenberg

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) het spoor bij het grote publiek en 
vooral bij jongeren promoten als een 
duurzame, innovatieve en veilige 
vervoerswijze en daarbij intermodale 
mobiliteitspatronen mogelijk te maken, 
met name door de nadruk te leggen op de 
doorslaggevende rol van het spoor in het 
realiseren van EU-klimaatneutraliteit tegen 
2040;

Or. en

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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Amendement 47
Raffaele Fitto
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Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – alinea 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. it

Amendement 48
Anna Deparnay-Grunenberg

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) de aandacht vestigen op de 
positieve rol die de spoorwegen kunnen 
spelen als duurzame en veilige 
vervoerswijze tijdens de COVID-19-
pandemie en als kans voor investering 
voor herstel na de crisis;

Or. en

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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de Europese, grensoverschrijdende 
dimensie van het spoor benadrukken, met 
de trein als verbindende factor die de 
Europeanen dichter bij elkaar brengt en de 

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

gelegenheid biedt de Unie in al haar 
diversiteit te ontdekken en waardoor de 
cohesie en de integratie van de interne EU-
markt worden bevorderd. Er moet ook 
bijzondere aandacht en steun uitgaan 
naar de regionale en lokale dimensie, 
waaronder plattelands-, berg-, insulaire 
en grensgebieden, waar de lokale 
spoornetten en de kleine stations gepaard 
gaan met sociale eisen en eisen in 
verband met mobiliteit met een hoge 
meerwaarde terwijl ze in economisch 
opzicht niet concurrerend zijn. Op 
regionaal niveau moet het belang van 
goederenvervoer per spoor worden 
benadrukt, dat bijvoorbeeld cruciaal is 
gebleken in de huidige gezondheidscrisis 
als onmisbare vervoerswijze voor een 
duurzaam milieu en veiligheid.

Or. it

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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 51
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. ro

Amendement 53
Isabel Carvalhais
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Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 54
Mathilde Androuët

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) een stimulans zijn om bestaande, 
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ongebruikte spoorverbindingen tussen 
grensregio's opnieuw in gebruik te nemen 
en gereed te maken voor vervoer van 
passagiers ofwel goederen;

Or. en

Amendement 56
Anna Deparnay-Grunenberg

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) ervoor zorgen dat EU-financiering 
wordt uitgetrokken voor steun aan 
spoorweginfrastructuur, met name voor 
regionale grensoverschrijdende 
verbindingen waar deze ontbreken;

Or. en

Amendement 57
Mathilde Androuët

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(c) de bijdrage van het spoor aan de 
economie, de industrie en de samenleving 
van de Unie versterken, met name wat 
betreft de aspecten die verband houden met 
regionale ontwikkeling, het industrieel 
concurrentievermogen, duurzaam toerisme, 
innovatie, werkgelegenheid, onderwijs, 
jeugd en cultuur, en een betere 
toegankelijkheid voor personen met een 
handicap, zonder negatieve gevolgen voor 
de levensstandaard, de werkgelegenheid 
en de exploitatie van de 
vervoersfaciliteiten, overeenkomstig 
artikel 91, lid 2, van het Verdrag 
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betreffende de werking van de Europese 
Unie;

Or. fr

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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(c) de bijdrage van het spoor aan de 
economie, de industrie en de samenleving 
van de Unie versterken, met name wat 
betreft de aspecten die verband houden met 
regionale ontwikkeling, ook in 
grensoverschrijdend verband, de 
industriële transitie, duurzaam toerisme, 
innovatie, werkgelegenheid, onderwijs, 
jeugd en cultuur, en een betere 
toegankelijkheid voor ouderen, 
kansarmen, personen met een handicap, en 
zodoende de mobiliteitssituatie van de vele 
forenzen verbeteren;

Or. it

Amendement 59
Isabel Carvalhais

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(c) de bijdrage van het spoor aan de 
economie, de industrie en de samenleving 
van de Unie versterken, met name wat 
betreft de aspecten die verband houden met 
lokale, regionale en grensoverschrijdende 
ontwikkeling, het industrieel 
concurrentievermogen, duurzaam toerisme, 
innovatie, werkgelegenheid, onderwijs, 



PE652.573v01-00 38/61 AM\1206483NL.docx

NL

toegankelijkheid voor personen met een 
handicap;

jeugd en cultuur, en een betere 
toegankelijkheid voor personen met een 
handicap;

Or. en

Amendement 60
Anna Deparnay-Grunenberg

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 64
Raffaele Fitto

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. it

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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) ervoor zorgen dat geplande of 
actieve industriegebieden (opnieuw) 
worden verbonden met het spoornet om 
vrachtvervoer over de weg te 
verminderen;

Or. en

Amendement 66
Raffaele Fitto

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

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

Or. it

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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(d) het spoorvervoer promoten als een 
belangrijk element in de betrekkingen 
tussen de Unie en haar buurlanden, 
voortbouwend op de belangen en behoeften 
van partnerlanden, zoals de Westelijke 
Balkan, Noorwegen, het Verenigd 
Koninkrijk en Zwitserland en op de 
deskundigheid van de EU op het gebied 
van spoorvervoer.

Or. it

Amendement 68
Isabel Carvalhais

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

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

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

Or. en

Amendement 69
Mathilde Androuët

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 70
Laurence Farreng

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) ervoor zorgen dat de Europese 
instellingen en de agentschappen, de 
spoorwegondernemingen, lokale 
overheden en de instanties die de 
Europese fondsen beheren in actie komen 
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om nieuwe spoorwegprojecten te 
ontwikkelen of vervoer per spoor en 
intermodaliteit te promoten in de jaren na 
het Europees Jaar, zodat het op lange 
termijn verankerd wordt en tot concrete 
projecten leidt.

Or. fr

Amendement 71
Isabel Carvalhais

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) bijdragen aan het promoten van de 
spoorwegen als mobiliteitswijze en voor 
tijdelijke verplaatsing van voorwerpen en 
instrumenten om samenwerking mogelijk 
te maken en lopende samenwerking 
tussen groepen op het gebied van cultuur 
en onderwijs eenvoudiger te maken, 
aangezien de tijdelijke mobiliteit van 
personen, voorwerpen en instrumenten 
een goede manier is om kansen voor 
samenwerking bloot te leggen en om 
goede praktijken en deskundigheid uit te 
wisselen.

Or. en

Amendement 72
Laurence Farreng

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) initiatieven en evenementen ter 
bevordering van het debat, de 
bewustmaking en het engagement van 
burgers, bedrijven en overheden om meer 

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

mensen en goederen via het spoor te 
vervoeren en zo de klimaatverandering 
tegen te gaan, regionale ontwikkeling na 
te streven en gebieden toegankelijk te 
maken voor toerisme, via verschillende 
kanalen en instrumenten, waaronder 
evenementen in de lidstaten, op lokale, 
regionale en nationale schaal, waarbij in 
grensoverschrijdende gebieden bijzondere 
aandacht moet uitgaan naar 
spoorweginitiatieven die door het 
programma Interreg worden gefinancierd 
en een sterk Europees karakter hebben, 
naar voorbeeld van 
spoorwegverbindingen, multimodale 
knooppunten of de invoering van 
internationale tickets en tarieven;

Or. fr

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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. ro

Amendement 74
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González
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Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) het Europees Jaar van de 
spoorwegen mag niet alleen een 
gelegenheid zijn voor grootschalige 
evenementen die op landelijk niveau in 
grote steden worden georganiseerd, maar 
moet de mogelijkheid bieden om regionale 
en lokale autoriteiten te betrekken bij de 
planning en het ontwerp van projecten 
voor modernisering en digitalisering van 
de spoorweginfrastructuren. In het 
bijzonder regio's waar toerisme en lokale 
economische ontwikkeling veel voordeel 
kunnen hebben van duurzame, moderne 
en geëlektrificeerde spoordiensten, 
moeten worden betrokken;

Or. it
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Amendement 76
Raffaele Fitto

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) gelegenheden om lokale en 
regionale autoriteiten te betrekken bij 
discussies over de meerjarige planning, 
over projecten voor digitalisering en 
modernisering van 
spoorweginfrastructuren en over de 
algemene verbetering van publieke en 
private investeringen in regio's waar 
kmo's en de lokale economische 
ontwikkeling veel voordeel kunnen 
hebben van duurzame, moderne en 
geëlektrificeerde spoordiensten;

Or. it

Amendement 77
Laurence Farreng

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(b) informatie, tentoonstellingen, 
ideeën, voorlichtings- en 
bewustmakingscampagnes om een 
gedragsverandering bij passagiers, 
consumenten en bedrijven te stimuleren en 
het grote publiek aan te moedigen om 
actief bij te dragen tot de verwezenlijking 
van de doelstellingen van een duurzamer 
en toegankelijk vervoer, waarbij de 
actieve ontdekking van het Europese 
continent moet worden aangemoedigd;

Or. fr
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Amendement 78
Elżbieta Kruk

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. pl

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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. ro

Amendement 80
Laurence Farreng
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Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(c) uitwisseling van ervaringen en 
goede praktijken van nationale, regionale 
en lokale autoriteiten, het maatschappelijk 
middenveld, het bedrijfsleven en scholen 
om het gebruik van het spoor te stimuleren 
en om een gedragsverandering op alle 
niveaus te bewerkstelligen, evenals 
uitwisseling van concrete en menselijke 
oplossingen voor optimale 
toegankelijkheid voor personen met een 
handicap en ouderen;

Or. fr

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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 82
Isabel Carvalhais

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



AM\1206483NL.docx 49/61 PE652.573v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 83
Anna Deparnay-Grunenberg

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) bewustmaking over de financiële 
steun van de EU aan spoorwegprojecten, 
met name ontbrekende 
grensoverschrijdende verbindingen, 
decentrale benaderingen en regionale 
verbindingen;

Or. en

Amendement 84
Elżbieta Kruk

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) grootschalige bevordering van de 
beginselen van een veiligheidscultuur 
onder gebruikers en werknemers van het 
spoorvervoer;

Or. pl
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Amendement 85
Laurence Farreng

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(d) studies en innovatieactiviteiten en 
de verspreiding van de resultaten daarvan 
op Europese of nationale en regionale 
schaal, waarbij een deel van deze studies 
betrekking moet hebben op Europese 
financieringen en hun synergieën op het 
gebied van projecten voor spoorlijnen, 
met name grensoverschrijdende lijnen;

Or. fr

Amendement 86
Andrey Novakov

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(d) studies en innovatieactiviteiten en 
de verspreiding van de resultaten daarvan 
op Europese, nationale en regionale 
schaal, met inbegrip van een Europees 
netwerk van hogesnelheidslijnen;

Or. en

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

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



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

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(d) studies en innovatieactiviteiten en 
de verspreiding van de resultaten daarvan 
op Europese, nationale en regionale 
schaal; en

Or. it

Amendement 88
Andrey Novakov

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) vaststelling van essentiële 
projecten en maatregelen en promotie op 
verschillende niveaus waarmee kan 
worden bijgedragen aan de doelstellingen 
op lange termijn, zoals een gezamenlijke 
Europese inspanning om investeringen in 
hogesnelheidslijnen, terminals en rollend 
materieel als optimale keuze voor de 
modal shift die zal bijdragen aan 
regionale cohesie en het koolstofvrij 
maken van vrachtvervoer;

Or. en

Amendement 89
Laurence Farreng

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) studies over het gebruik van 
vormen van groene energie voor 
spoorweginfrastructuren, alsook 
promotiecampagnes voor reeds 
ingevoerde groene oplossingen;
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Or. fr

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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(e) promotie van interactieve 
communicatie over projecten en netwerken 
die verband houden met het Europees Jaar, 
onder meer via de media, sociale 
netwerken en andere 
onlinegemeenschappen;

Or. ro

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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. ro

Amendement 92
Mathilde Androuët

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) de bevordering van 
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goederenvervoer en het verhinderen van 
sluiting van secundaire of lokale lijnen.

Or. fr

Amendement 93
Raffaele Fitto

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) evenementen om het historisch en 
cultureel erfgoed van de spoorwegen te 
profileren.

Or. it

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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

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

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

(e ter) campagnes voor de diversificatie 
van het spoorwegpersoneel door in het 
bijzonder vrouwen en jonge werknemers 
te werven.

Or. en

Amendement 96
Laurence Farreng

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 97
Isabel Carvalhais

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De instellingen en organen van de 
Unie en de lidstaten kunnen respectievelijk 
op Europees en nationaal niveau verwijzen 

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

en nationaal niveau te verwijzen naar het 
Europees Jaar en de visuele identiteit ervan 
gebruiken voor het promoten van 
activiteiten als bedoeld in lid 1.

Or. en

Amendement 98
Isabel Carvalhais

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

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

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De organisatie van de deelname aan het 
Europees Jaar op nationaal niveau is een 
zaak van de lidstaten. Daartoe benoemen 
de lidstaten nationale coördinatoren. De 
nationale coördinatoren zorgen in 
samenspraak met de regionale en lokale 
autoriteiten voor de coördinatie van 
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relevante activiteiten op nationaal niveau.

Or. it

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

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

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

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. ro

Amendement 102
Anna Deparnay-Grunenberg

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 103
Laurence Farreng

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 104
Isabel Carvalhais

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 105
Laurence Farreng

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr
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Amendement 106
Isabel Carvalhais

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. it
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Amendement 108
Raffaele Fitto

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. it

Amendement 109
Mathilde Androuët

Voorstel voor een besluit
Artikel 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie dient uiterlijk 31 december 
2022 een verslag in bij het Europees 
Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio’s over de uitvoering, 
de resultaten en de algehele beoordeling 
van de in dit besluit bedoelde initiatieven.

De Commissie dient uiterlijk 31 december 
2022 een verslag in bij het Europees 
Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio’s over de uitvoering, 
de resultaten en de algehele beoordeling 
van de in dit besluit bedoelde initiatieven 
en over de inachtneming van artikel 91, 
lid 2, van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie waarin 
wordt bepaald dat rekening moet worden 
gehouden met gevallen waarin de 
toepassing ervan ernstige gevolgen zou 
kunnen hebben voor de levensstandaard 
en de werkgelegenheid in bepaalde 
regio's, en voor de exploitatie van de 
vervoersfaciliteiten.
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Or. fr


