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Poprawka 1
Isabel Carvalhais

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W swoim komunikacie z dnia 11 
grudnia 2019 r.15 Komisja przedstawiła 
Europejski Zielony Ład dla Unii 
Europejskiej i jej obywateli. Europejski 
Zielony Ład to nowa strategia na rzecz 
wzrostu, której celem jest przekształcenie 
Unii w sprawiedliwe i prosperujące 
społeczeństwo żyjące w nowoczesnej, 
zasobooszczędnej i konkurencyjnej 
gospodarce, która w 2050 r. osiągnie 
zerowy poziom emisji gazów 
cieplarnianych netto i w ramach której 
wzrost gospodarczy będzie oddzielony od 
wykorzystania zasobów naturalnych.

(1) W swoim komunikacie z dnia 11 
grudnia 2019 r.15 Komisja przedstawiła 
Europejski Zielony Ład dla Unii 
Europejskiej i jej obywateli. Europejski 
Zielony Ład to nowa strategia na rzecz 
wzrostu, której celem jest przekształcenie 
Unii w sprawiedliwe i prosperujące 
społeczeństwo żyjące w nowoczesnej, 
zasobooszczędnej i konkurencyjnej 
gospodarce, która w 2050 r. osiągnie 
zerowy poziom emisji gazów 
cieplarnianych netto i w ramach której 
wzrost gospodarczy będzie oddzielony od 
wykorzystania zasobów naturalnych. W 
ramach Europejskiego Zielonego Ładu 
dostrzega się potrzebę skutecznej i 
stopniowej reakcji w celu 
przeciwdziałania bezpośredniemu 
zagrożeniu zmianą klimatu i skutkami 
podjętych środków.

__________________ __________________
15 Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 
11 grudnia 2019 r. „Europejski Zielony 
Ład” (COM(2019) 640 final).

15 Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 
11 grudnia 2019 r. „Europejski Zielony 
Ład” (COM(2019) 640 final).

Or. en

Poprawka 2
Anna Deparnay-Grunenberg

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 1



PE652.573v01-00 4/61 AM\1206483PL.docx

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W swoim komunikacie z dnia 11 
grudnia 2019 r.15 Komisja przedstawiła 
Europejski Zielony Ład dla Unii 
Europejskiej i jej obywateli. Europejski 
Zielony Ład to nowa strategia na rzecz 
wzrostu, której celem jest przekształcenie 
Unii w sprawiedliwe i prosperujące 
społeczeństwo żyjące w nowoczesnej, 
zasobooszczędnej i konkurencyjnej 
gospodarce, która w 2050 r. osiągnie 
zerowy poziom emisji gazów 
cieplarnianych netto i w ramach której 
wzrost gospodarczy będzie oddzielony od 
wykorzystania zasobów naturalnych.

(1) W swoim komunikacie z dnia 11 
grudnia 2019 r.15 Komisja przedstawiła 
Europejski Zielony Ład dla Unii 
Europejskiej i jej obywateli. Europejski 
Zielony Ład to nowa zintegrowana 
strategia, która szanuje ograniczenia 
naszej planety i której celem jest 
przekształcenie Unii w sprawiedliwe i 
prosperujące społeczeństwo żyjące w 
prężnej, zasobooszczędnej i 
konkurencyjnej gospodarce, która w 2050 
r. osiągnie zerowy poziom emisji gazów 
cieplarnianych netto i w ramach której 
wzrost gospodarczy będzie oddzielony od 
wykorzystania zasobów naturalnych.

__________________ __________________
15 Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 
11 grudnia 2019 r. „Europejski Zielony 
Ład” (COM(2019) 640 final).

15 Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 
11 grudnia 2019 r. „Europejski Zielony 
Ład” (COM(2019) 640 final).

Or. en

Poprawka 3
Elżbieta Kruk

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W swoim komunikacie z dnia 11 
grudnia 2019 r.15 Komisja przedstawiła 
Europejski Zielony Ład dla Unii 
Europejskiej i jej obywateli. Europejski 
Zielony Ład to nowa strategia na rzecz 
wzrostu, której celem jest przekształcenie 
Unii w sprawiedliwe i prosperujące 
społeczeństwo żyjące w nowoczesnej, 
zasobooszczędnej i konkurencyjnej 
gospodarce, która w 2050 r. osiągnie 

(1) W swoim komunikacie z dnia 11 
grudnia 2019 r.15 Komisja przedstawiła 
Europejski Zielony Ład dla Unii 
Europejskiej i jej obywateli. Europejski 
Zielony Ład to nowa strategia na rzecz 
zrównoważonego wzrostu, której celem 
jest przekształcenie Unii w sprawiedliwe i 
prosperujące społeczeństwo żyjące w 
nowoczesnej, zasobooszczędnej i 
konkurencyjnej gospodarce, która w 2050 
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zerowy poziom emisji gazów 
cieplarnianych netto i w ramach której 
wzrost gospodarczy będzie oddzielony od 
wykorzystania zasobów naturalnych.

r. osiągnie zerowy poziom emisji gazów 
cieplarnianych netto i w ramach której 
wzrost gospodarczy będzie oddzielony od 
wykorzystania zasobów naturalnych.

__________________ __________________
15 Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 
11 grudnia 2019 r. „Europejski Zielony 
Ład” (COM(2019) 640 final).

15 Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 
11 grudnia 2019 r. „Europejski Zielony 
Ład” (COM(2019) 640 final).

Or. pl

Poprawka 4
Isabel Benjumea Benjumea

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W swoim komunikacie z dnia 11 
grudnia 2019 r. 15 Komisja przedstawiła 
Europejski Zielony Ład dla Unii 
Europejskiej i jej obywateli. Europejski 
Zielony Ład to nowa strategia na rzecz 
wzrostu, której celem jest przekształcenie 
Unii w sprawiedliwe i prosperujące 
społeczeństwo żyjące w nowoczesnej, 
zasobooszczędnej i konkurencyjnej 
gospodarce, która w 2050 r. osiągnie 
zerowy poziom emisji gazów 
cieplarnianych netto i w ramach której 
wzrost gospodarczy będzie oddzielony od 
wykorzystania zasobów naturalnych.

(1) W swoim komunikacie z dnia 11 
grudnia 2019 r. 15 Komisja przedstawiła 
Europejski Zielony Ład dla Unii 
Europejskiej i jej obywateli. Europejski 
Zielony Ład to nowa strategia na rzecz 
wzrostu, której celem jest przekształcenie 
Unii w sprawiedliwe i prosperujące 
społeczeństwo żyjące w nowoczesnej, 
zasobooszczędnej i konkurencyjnej 
gospodarce ukierunkowanej przede 
wszystkim na tworzenie miejsc pracy i 
możliwości, która w 2050 r. osiągnie 
zerowy poziom emisji gazów 
cieplarnianych netto.

__________________ __________________
15 Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 
11 grudnia 2019 r. „Europejski Zielony 
Ład” (COM(2019) 640 final).

15 Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 
11 grudnia 2019 r. „Europejski Zielony 
Ład” (COM(2019) 640 final).

Or. es
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Poprawka 5
Isabel Benjumea Benjumea

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Z uwagi na zmiany, które zaszły w 
europejskim społeczeństwie w wyniku 
pandemii COVID-19, oraz jej skutki 
sanitarne i gospodarcze, a także możliwy 
wpływ na rynek wewnętrzny, jeśli chodzi o 
swobodny przepływ towarów i usług, 
należy skupić się na poprawie 
komunikacji, która została zablokowana 
na czas pandemii, oraz na możliwych 
skutkach na przyszłość.

Or. es

Poprawka 6
Isabel Carvalhais

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W swoich konkluzjach z dnia 12 
grudnia 2019 r.16 Rada Europejska 
zatwierdziła cel, jakim jest osiągnięcie 
neutralności klimatycznej przez Unię 
Europejską do 2050 r.

2. W swoich konkluzjach z dnia 12 
grudnia 2019 r.16 Rada Europejska 
zatwierdziła cel, jakim jest osiągnięcie 
neutralności klimatycznej przez Unię 
Europejską do 2050 r., zgodnie z celami 
porozumienia paryskiego.

__________________ __________________
16 Konkluzje Rady Europejskiej z dnia 12 
grudnia 2019 r.

16 Konkluzje Rady Europejskiej z dnia 12 
grudnia 2019 r.

Or. en
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Poprawka 7
Isabel Carvalhais

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W swojej rezolucji z dnia 15 
stycznia 2020 r.17 Parlament Europejski z 
zadowoleniem przyjął komunikat Komisji 
w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu i 
wezwał do niezbędnej transformacji 
społeczeństwa w społeczeństwo neutralne 
dla klimatu najpóźniej do 2050 r.

(3) W swojej rezolucji z dnia 15 
stycznia 2020 r.17 Parlament Europejski z 
zadowoleniem przyjął komunikat Komisji 
w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu, 
w którym podkreśla się pilną potrzebę 
podjęcia ambitnych działań w celu 
przeciwdziałania zmianie klimatu i 
wyzwaniom środowiskowym, aby 
utrzymać globalne ocieplenie na poziomie 
poniżej 1,5 °C, a także aby uniknąć 
masowych strat w różnorodności 
biologicznej, i wzywa się do niezbędnej 
transformacji społeczeństwa w 
społeczeństwo neutralne dla klimatu 
najpóźniej do 2050 r. W swojej rezolucji 
Parlament Europejski wezwał również do 
zwiększenia ambicji UE przez 
podwyższenie krajowego celu 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
do 2030 r. do 55 % w porównaniu z 
poziomem z 1990 r.

__________________ __________________
17 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 
15 stycznia 2020 r. w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu 
(2019/2956(RSP)).

17 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 
15 stycznia 2020 r. w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu 
(2019/2956(RSP)).

Or. en

Poprawka 8
Isabel Benjumea Benjumea

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W swojej rezolucji z dnia 15 (3) W swojej rezolucji z dnia 15 



PE652.573v01-00 8/61 AM\1206483PL.docx

PL

stycznia 2020 r. 17 Parlament Europejski z 
zadowoleniem przyjął komunikat Komisji 
w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu i 
wezwał do niezbędnej transformacji 
społeczeństwa w społeczeństwo neutralne 
dla klimatu najpóźniej do 2050 r.

stycznia 2020 r. 17 Parlament Europejski z 
zadowoleniem przyjął komunikat Komisji 
w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu i 
wezwał do niezbędnej transformacji 
społeczeństwa w społeczeństwo neutralne 
dla klimatu do 2050 r.

__________________ __________________
17 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 
15 stycznia 2020 r. w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu 
(2019/2956(RSP)).

17 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 
15 stycznia 2020 r. w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu 
(2019/2956(RSP)).

Or. es

Poprawka 9
Mathilde Androuët

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Zgodnie z celami określonymi w 
komunikacie Komisji w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu istnieje 
potrzeba transformacji unijnej gospodarki i 
przemyślenia polityk, w szczególności w 
dziedzinie transportu i mobilności, co 
oznacza przyspieszenie przejścia na 
zrównoważoną i inteligentną mobilność. 
Transport odpowiada za jedną czwartą 
emisji gazów cieplarnianych w Unii, a 
wartość ta wciąż rośnie. Aby osiągnąć 
neutralność klimatyczną, konieczne będzie 
ograniczenie emisji w sektorze transportu o 
90 % do 2050 r. Droga do 
zrównoważonego transportu wiedzie przez 
postawienie na pierwszym miejscu potrzeb 
użytkowników: trzeba zaoferować im 
tańsze, bardziej dostępne, zdrowsze i 
czystsze opcje od tych, z których obecnie 
najczęściej korzystają. Europejski Zielony 
Ład oznacza przyspieszenie przejścia na 
zrównoważoną i inteligentną mobilność w 
celu sprostania tym wyzwaniom. W 
szczególności należy znacznie zwiększyć 

(4) Zgodnie z celami określonymi w 
komunikacie Komisji w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu istnieje 
potrzeba transformacji unijnej gospodarki i 
przemyślenia polityk, w szczególności w 
dziedzinie transportu i mobilności, co 
oznacza przyspieszenie przejścia na 
zrównoważoną i inteligentną mobilność. 
Transport odpowiada za jedną czwartą 
emisji gazów cieplarnianych w Unii, a 
wartość ta wciąż rośnie. Aby osiągnąć 
neutralność klimatyczną, konieczne będzie 
ograniczenie emisji w sektorze transportu o 
90 % do 2050 r. Droga do 
zrównoważonego transportu wiedzie przez 
postawienie na pierwszym miejscu potrzeb 
użytkowników: trzeba zaoferować im 
tańsze, bardziej dostępne, zdrowsze i 
czystsze opcje od tych, z których obecnie 
najczęściej korzystają. Europejski Zielony 
Ład oznacza przyspieszenie przejścia na 
zrównoważoną i inteligentną mobilność w 
celu sprostania tym wyzwaniom. W 
szczególności należy znacznie zwiększyć 
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rolę kolei i śródlądowych dróg wodnych w 
śródlądowym transporcie towarów, którego 
75 % stanowi dziś transport drogowy.

rolę kolei i śródlądowych dróg wodnych w 
śródlądowym transporcie towarów, którego 
75 % stanowi dziś transport drogowy. 
Zgodnie z art. 91 ust. 2 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
szczególną uwagę należy zwrócić na 
gospodarcze i społeczne skutki 
podejmowanych reform; zgodnie z tym 
samym artykułem należy również 
przeanalizować negatywne skutki tych 
reform dla infrastruktury kolejowej.

Or. fr

Poprawka 10
Anna Deparnay-Grunenberg

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Zgodnie z celami określonymi w 
komunikacie Komisji w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu istnieje 
potrzeba transformacji unijnej gospodarki i 
przemyślenia polityk, w szczególności w 
dziedzinie transportu i mobilności, co 
oznacza przyspieszenie przejścia na 
zrównoważoną i inteligentną mobilność. 
Transport odpowiada za jedną czwartą 
emisji gazów cieplarnianych w Unii, a 
wartość ta wciąż rośnie. Aby osiągnąć 
neutralność klimatyczną, konieczne będzie 
ograniczenie emisji w sektorze transportu o 
90 % do 2050 r. Droga do 
zrównoważonego transportu wiedzie przez 
postawienie na pierwszym miejscu potrzeb 
użytkowników: trzeba zaoferować im 
tańsze, bardziej dostępne, zdrowsze i 
czystsze opcje od tych, z których obecnie 
najczęściej korzystają. Europejski Zielony 
Ład oznacza przyspieszenie przejścia na 
zrównoważoną i inteligentną mobilność w 
celu sprostania tym wyzwaniom. W 
szczególności należy znacznie zwiększyć 
rolę kolei i śródlądowych dróg wodnych w 

(4) Zgodnie z celami określonymi w 
komunikacie Komisji w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu istnieje 
potrzeba transformacji unijnej gospodarki i 
przemyślenia polityk, w szczególności w 
dziedzinie transportu i mobilności, co 
oznacza przyspieszenie przejścia na 
zrównoważoną, intermodalną i 
inteligentną mobilność. Transport 
odpowiada za jedną czwartą emisji gazów 
cieplarnianych w Unii, a wartość ta wciąż 
rośnie. Aby jak najszybciej osiągnąć 
neutralność klimatyczną, konieczne będzie 
ograniczenie emisji w sektorze transportu o 
90 % do 2040 r. Droga do 
zrównoważonego transportu wiedzie przez 
postawienie na pierwszym miejscu potrzeb 
użytkowników: trzeba zaoferować im 
tańsze, bardziej dostępne, zdrowsze i 
czystsze opcje od tych, z których obecnie 
najczęściej korzystają i wspierać tych, 
którzy już korzystają ze zrównoważonych 
środków transportu, w tym poruszają się 
na rowerze lub pieszo. Europejski Zielony 
Ład oznacza przyspieszenie przejścia na 
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śródlądowym transporcie towarów, którego 
75 % stanowi dziś transport drogowy.

zrównoważoną, intermodalną i 
inteligentną mobilność w celu sprostania 
tym wyzwaniom. W szczególności należy 
znacznie zwiększyć rolę kolei i 
śródlądowych dróg wodnych, bez 
wywierania nacisku na dalsze 
kanalizowanie lub pogłębianie rzek, w 
śródlądowym transporcie towarów, którego 
75 % stanowi dziś transport drogowy.

Or. en

Poprawka 11
Isabel Benjumea Benjumea

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Zgodnie z celami określonymi w 
komunikacie Komisji w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu istnieje 
potrzeba transformacji unijnej gospodarki i 
przemyślenia polityk, w szczególności w 
dziedzinie transportu i mobilności, co 
oznacza przyspieszenie przejścia na 
zrównoważoną i inteligentną mobilność. 
Transport odpowiada za jedną czwartą 
emisji gazów cieplarnianych w Unii, a 
wartość ta wciąż rośnie. Aby osiągnąć 
neutralność klimatyczną, konieczne będzie 
ograniczenie emisji w sektorze transportu o 
90 % do 2050 r. Droga do 
zrównoważonego transportu wiedzie przez 
postawienie na pierwszym miejscu potrzeb 
użytkowników: trzeba zaoferować im 
tańsze, bardziej dostępne, zdrowsze i 
czystsze opcje od tych, z których obecnie 
najczęściej korzystają. Europejski Zielony 
Ład oznacza przyspieszenie przejścia na 
zrównoważoną i inteligentną mobilność w 
celu sprostania tym wyzwaniom. W 
szczególności należy znacznie zwiększyć 
rolę kolei i śródlądowych dróg wodnych w 
śródlądowym transporcie towarów, 
którego 75 % stanowi dziś transport 

(4) Zgodnie z celami określonymi w 
komunikacie Komisji w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu istnieje 
potrzeba transformacji unijnej gospodarki i 
przemyślenia polityk, w szczególności w 
dziedzinie transportu i mobilności, co 
oznacza przyspieszenie przejścia na 
zrównoważoną i inteligentną mobilność. 
Transport odpowiada za jedną czwartą 
emisji gazów cieplarnianych w Unii, a 
wartość ta wciąż rośnie. Aby osiągnąć 
neutralność klimatyczną, konieczne będzie 
ograniczenie emisji w sektorze transportu o 
90 % do 2050 r. Droga do 
zrównoważonego transportu wiedzie przez 
postawienie na pierwszym miejscu potrzeb 
pasażerów: trzeba zaoferować im do 
wyboru opcje bardziej dostosowane do ich 
celów. Europejski Zielony Ład oznacza 
przyspieszenie przejścia na zrównoważoną 
i inteligentną mobilność w celu sprostania 
tym wyzwaniom.
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drogowy.

Or. es

Poprawka 12
Laurence Farreng

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Zgodnie z celami określonymi w 
komunikacie Komisji w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu istnieje 
potrzeba transformacji unijnej gospodarki i 
przemyślenia polityk, w szczególności w 
dziedzinie transportu i mobilności, co 
oznacza przyspieszenie przejścia na 
zrównoważoną i inteligentną mobilność. 
Transport odpowiada za jedną czwartą 
emisji gazów cieplarnianych w Unii, a 
wartość ta wciąż rośnie. Aby osiągnąć 
neutralność klimatyczną, konieczne będzie 
ograniczenie emisji w sektorze transportu o 
90 % do 2050 r. Droga do 
zrównoważonego transportu wiedzie przez 
postawienie na pierwszym miejscu potrzeb 
użytkowników: trzeba zaoferować im 
tańsze, bardziej dostępne, zdrowsze i 
czystsze opcje od tych, z których obecnie 
najczęściej korzystają. Europejski Zielony 
Ład oznacza przyspieszenie przejścia na 
zrównoważoną i inteligentną mobilność w 
celu sprostania tym wyzwaniom. W 
szczególności należy znacznie zwiększyć 
rolę kolei i śródlądowych dróg wodnych w 
śródlądowym transporcie towarów, którego 
75 % stanowi dziś transport drogowy.

(4) Zgodnie z celami określonymi w 
komunikacie Komisji w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu istnieje 
potrzeba transformacji unijnej gospodarki i 
przemyślenia polityk, w szczególności w 
dziedzinie transportu i mobilności, co 
oznacza przyspieszenie przejścia na 
zrównoważoną i inteligentną mobilność. 
Transport odpowiada za jedną czwartą 
emisji gazów cieplarnianych w Unii, a 
wartość ta wciąż rośnie. Aby osiągnąć 
neutralność klimatyczną, konieczne będzie 
ograniczenie emisji w sektorze transportu o 
90 % do 2050 r. Droga do 
zrównoważonego transportu wiedzie przez 
postawienie na pierwszym miejscu potrzeb 
użytkowników: trzeba zaoferować im 
tańsze, dostępne dla wszystkich, zdrowsze i 
czystsze opcje od tych, z których obecnie 
najczęściej korzystają. Europejski Zielony 
Ład oznacza przyspieszenie przejścia na 
zrównoważoną i inteligentną mobilność w 
celu sprostania tym wyzwaniom. W 
szczególności należy znacznie zwiększyć 
rolę kolei i śródlądowych dróg wodnych w 
śródlądowym transporcie towarów, którego 
75 % stanowi dziś transport drogowy, oraz 
wspierać rozwiązania intermodalne;

Or. fr

Poprawka 13
Alessandro Panza, Francesca Donato, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli, Rosanna Conte
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Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Zgodnie z celami określonymi w 
komunikacie Komisji w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu istnieje 
potrzeba transformacji unijnej gospodarki i 
przemyślenia polityk, w szczególności w 
dziedzinie transportu i mobilności, co 
oznacza przyspieszenie przejścia na 
zrównoważoną i inteligentną mobilność. 
Transport odpowiada za jedną czwartą 
emisji gazów cieplarnianych w Unii, a 
wartość ta wciąż rośnie. Aby osiągnąć 
neutralność klimatyczną, konieczne będzie 
ograniczenie emisji w sektorze transportu o 
90 % do 2050 r. Droga do 
zrównoważonego transportu wiedzie przez 
postawienie na pierwszym miejscu potrzeb 
użytkowników: trzeba zaoferować im 
tańsze, bardziej dostępne, zdrowsze i 
czystsze opcje od tych, z których obecnie 
najczęściej korzystają. Europejski Zielony 
Ład oznacza przyspieszenie przejścia na 
zrównoważoną i inteligentną mobilność w 
celu sprostania tym wyzwaniom. W 
szczególności należy znacznie zwiększyć 
rolę kolei i śródlądowych dróg wodnych w 
śródlądowym transporcie towarów, którego 
75 % stanowi dziś transport drogowy.

(4) Istnieje potrzeba transformacji 
unijnej gospodarki i przemyślenia polityk, 
w szczególności w dziedzinie transportu i 
mobilności, co oznacza przyspieszenie 
przejścia na zrównoważoną i inteligentną 
mobilność. Transport odpowiada za jedną 
czwartą emisji gazów cieplarnianych w 
Unii, a wartość ta wciąż rośnie. Aby 
osiągnąć neutralność klimatyczną, 
konieczne będzie ograniczenie emisji w 
sektorze transportu. Droga do 
zrównoważonego transportu wiedzie przez 
postawienie na pierwszym miejscu potrzeb 
użytkowników: trzeba zaoferować im 
tańsze, bardziej dostępne, zdrowsze i 
czystsze opcje od tych, z których obecnie 
najczęściej korzystają. Europejski Zielony 
Ład oznacza przyspieszenie przejścia na 
zrównoważoną i inteligentną mobilność w 
celu sprostania tym wyzwaniom. W 
szczególności należy znacznie zwiększyć 
rolę kolei i śródlądowych dróg wodnych w 
śródlądowym transporcie towarów, którego 
75 % stanowi dziś transport drogowy, 
przez poprawę wydajności logistycznej 
sieci i wprowadzenie zachęt dla 
podmiotów działających w tym sektorze.

Or. it

Poprawka 14
Isabel Carvalhais

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Partnerstwa między sektorem B+R 
i przemysłem a państwami członkowskimi 
i ich regionami są ważne dla wspierania 
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badań i innowacji w zakresie transportu, 
w tym akumulatorów, czystego wodoru, 
niskoemisyjnej produkcji stali, sektorów 
opartych na biotechnologii o obiegu 
zamkniętym oraz środowiska 
zabudowanego.

Or. en

Poprawka 15
Laurence Farreng

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Kolej ma istotną rolę do odegrania 
jako przełomowy czynnik, który umożliwi 
osiągnięcie neutralności klimatycznej do 
2050 r. Kolej jest jednym z najbardziej 
ekologicznych i energooszczędnych 
rodzajów transportu. Jest ona w znacznej 
mierze zelektryfikowana i emituje dużo 
mniej CO2 niż transport drogowy lub 
lotniczy na równoważnej trasie; jest to 
także jedyny rodzaj transportu, w którym 
od 1990 r. stale obniża się poziom emisji 
gazów cieplarnianych i CO2. Ponadto w 
latach 1990–2016 zmniejszyło się zużycie 
energii w transporcie kolejowym18 i w 
coraz większym stopniu korzysta się z 
odnawialnych źródeł energii.

(5) Kolej ma istotną rolę do odegrania 
jako przełomowy czynnik, który umożliwi 
osiągnięcie neutralności klimatycznej do 
2050 r. Kolej jest jednym z najbardziej 
ekologicznych i energooszczędnych 
rodzajów transportu. Jest ona w znacznej 
mierze zelektryfikowana i emituje dużo 
mniej CO2 niż transport drogowy lub 
lotniczy na równoważnej trasie; jest to 
także jedyny rodzaj transportu, w którym 
od 1990 r. stale obniża się poziom emisji 
gazów cieplarnianych i CO2. Ponadto w 
latach 1990–2016 zmniejszyło się zużycie 
energii w transporcie kolejowym18 i w 
coraz większym stopniu korzysta się z 
odnawialnych źródeł energii. Należy zatem 
wspierać ten kierunek rozwoju, zwłaszcza 
poprzez promowanie ekologicznych źródeł 
energii, a w szczególności ekologicznego 
wodoru.

__________________ __________________
18 Rocznik statystyczny DG ds. Mobilności 
i Transportu z 2019 r. „EU transport in 
figures” [„Transport UE w liczbach”] 
(źródło: Eurostat).

18 Rocznik statystyczny DG ds. Mobilności 
i Transportu z 2019 r. „EU transport in 
figures” [„Transport UE w liczbach”] 
(źródło: Eurostat).

Or. fr
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Poprawka 16
Anna Deparnay-Grunenberg

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Kolej ma istotną rolę do odegrania 
jako przełomowy czynnik, który umożliwi 
osiągnięcie neutralności klimatycznej do 
2050 r. Kolej jest jednym z najbardziej 
ekologicznych i energooszczędnych 
rodzajów transportu. Jest ona w znacznej 
mierze zelektryfikowana i emituje dużo 
mniej CO2 niż transport drogowy lub 
lotniczy na równoważnej trasie; jest to 
także jedyny rodzaj transportu, w którym 
od 1990 r. stale obniża się poziom emisji 
gazów cieplarnianych i CO2. Ponadto w 
latach 1990–201618 zmniejszyło się 
zużycie energii w transporcie kolejowym i 
w coraz większym stopniu korzysta się z 
odnawialnych źródeł energii.

(5) Kolej ma istotną rolę do odegrania 
jako przełomowy czynnik, który umożliwi 
osiągnięcie neutralności klimatycznej do 
2040 r. Kolej jest jednym z najbardziej 
ekologicznych i energooszczędnych 
rodzajów transportu. Jest ona w znacznej 
mierze zelektryfikowana i emituje dużo 
mniej CO2 niż transport drogowy lub 
lotniczy na równoważnej trasie; jest to 
także jedyny rodzaj transportu, w którym 
od 1990 r. stale obniża się poziom emisji 
gazów cieplarnianych i CO2. Ponadto w 
latach 1990–201618 zmniejszyło się 
zużycie energii w transporcie kolejowym i 
w coraz większym stopniu korzysta się z 
odnawialnych źródeł energii.

__________________ __________________
18 Rocznik statystyczny DG ds. Mobilności 
i Transportu z 2019 r. „EU transport in 
figures” [„Transport UE w liczbach”] 
(źródło: Eurostat).

18 Rocznik statystyczny DG ds. Mobilności 
i Transportu z 2019 r. „EU transport in 
figures” [„Transport UE w liczbach”] 
(źródło: Eurostat).

Or. en

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

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Transgraniczny pasażerski i 
towarowy transport kolejowy nadal stoi 
przed poważnymi wyzwaniami, które 
wymagają koordynacji i współpracy 
między Unią, państwami członkowskimi 
oraz władzami regionalnymi i lokalnymi. 
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Istotną rolę w osiąganiu celów 
związanych z podnoszeniem świadomości, 
poprawą dialogu i znajdowaniem 
rozwiązań na określonym obszarze 
geograficznym między podmiotami 
działającymi w sektorze transgranicznego 
kolejowego transportu pasażerskiego i 
towarowego odgrywają strategie 
makroregionalne.

Or. en

Poprawka 18
Isabel Carvalhais

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Rosnącemu wykorzystaniu 
odnawialnych źródeł energii w sektorze 
kolejowym musi towarzyszyć strategia 
dotycząca tej sprawiedliwej transformacji, 
uwzględniająca potrzebę przystępnych 
cenowo i dostępnych połączeń 
transportowych wysokiej jakości, jak 
również ochronę praw pracowniczych.

Or. en

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

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Łącząc główne unijne szlaki 
transportowe z peryferyjnymi regionami i 
terytoriami, sektor kolei przyczynia się do 
zapewnienia społecznej, gospodarczej i 
terytorialnej spójności.

(6) Łącząc główne unijne szlaki 
transportowe z terytoriami, w tym na 
poziomie regionalnym i lokalnym, sektor 
kolei przyczynia się do zapewnienia 
społecznej, gospodarczej i terytorialnej 
spójności. Utworzenie funkcjonalnej sieci 
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kolejowej w całej Europie może przyczynić 
się do zapewnienia spójności politycznej, 
w czasie, w którym UE, po kryzysie 
związanym z COVID-19, potrzebuje 
konkretnych celów i działań sprzyjających 
rozwojowi zbiorowej, współdzielonej i 
zintegrowanej mobilności. Ponadto 
Europejski Rok Kolei powinien być okazją 
do promowania świadomości na temat 
zdolności sektora kolei w zakresie 
zapobiegania izolacji lokalnych 
społeczności, regionów górskich i 
przybrzeżnych oraz obszarów 
przygranicznych, a także w zakresie 
ochrony środowiska i wspierania 
włączenia społecznego przez sprzyjanie 
większej integracji z obszarami miejskimi i 
regionalnymi.

Or. it

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

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Łącząc główne unijne szlaki 
transportowe z peryferyjnymi regionami i 
terytoriami, sektor kolei przyczynia się do 
zapewnienia społecznej, gospodarczej i 
terytorialnej spójności.

(6) Łącząc główne unijne szlaki 
transportowe z peryferyjnymi regionami i 
terytoriami, sektor kolei przyczynia się do 
zapewnienia społecznej, gospodarczej i 
terytorialnej spójności i stanowi oś 
komunikacji przyczyniającą się do 
zatrzymania ludności na obszarach 
wiejskich Unii, gdzie kolej jest głównym 
dostępnym środkiem transportu 
publicznego, gwarantującym ich rozwój i 
mobilność.

Or. es

Poprawka 21
Mathilde Androuët
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Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Łącząc główne unijne szlaki 
transportowe z peryferyjnymi regionami i 
terytoriami, sektor kolei przyczynia się do 
zapewnienia społecznej, gospodarczej i 
terytorialnej spójności.

(6) Łącząc główne unijne szlaki 
transportowe z peryferyjnymi regionami i 
terytoriami, sektor kolei przyczynia się do 
zapewnienia społecznej, gospodarczej i 
terytorialnej spójności. Zgodnie z art. 91 
ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej ta spójność społeczna, 
gospodarcza i terytorialna nie może być 
osiągana kosztem jakości życia, poziomu 
zatrudnienia czy infrastruktury 
transportowej.

Or. fr

Poprawka 22
Anna Deparnay-Grunenberg

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Łącząc główne unijne szlaki 
transportowe z peryferyjnymi regionami i 
terytoriami, sektor kolei przyczynia się do 
zapewnienia społecznej, gospodarczej i 
terytorialnej spójności.

(6) Łącząc główne unijne szlaki 
transportowe z peryferyjnymi regionami i 
terytoriami i uzupełniając brakujące 
połączenia transgraniczne, sektor kolei 
przyczynia się do zapewnienia społecznej, 
gospodarczej i terytorialnej spójności. 
Ważne jest również utrzymanie lub 
rewitalizacja sieci kapilarnej, w 
szczególności na obszarach wiejskich, tak 
aby nikt nie został pominięty.

Or. en

Poprawka 23
Laurence Farreng
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Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Łącząc główne unijne szlaki 
transportowe z peryferyjnymi regionami i 
terytoriami, sektor kolei przyczynia się do 
zapewnienia społecznej, gospodarczej i 
terytorialnej spójności.

(6) Łącząc główne i drugorzędne 
unijne szlaki transportowe z peryferyjnymi 
regionami i terytoriami, sektor kolei 
przyczynia się do zapewnienia społecznej, 
gospodarczej i terytorialnej spójności.

Or. fr

Poprawka 24
Isabel Carvalhais

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Łącząc główne unijne szlaki 
transportowe z peryferyjnymi regionami i 
terytoriami, sektor kolei przyczynia się do 
zapewnienia społecznej, gospodarczej i 
terytorialnej spójności.

(6) Łącząc główne unijne szlaki 
transportowe z peryferyjnymi regionami i 
terenami wiejskimi, sektor kolei 
przyczynia się do zapewnienia społecznej, 
gospodarczej i terytorialnej spójności.

Or. en

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

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Sieć kolejowa stanowi podstawowy 
zasób z punktu widzenia modelu turystyki 
zrównoważonej promowanego przez 
Zielony Ład. W tym kontekście kolej staje 
się podstawowym środkiem transportu na 
unijnych obszarach wiejskich i 
oddalonych, zatrzymując na nich ludność, 
ułatwiając wzajemne połączenia z tymi 
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ośrodkami i zwiększając atrakcyjność 
modelu turystyki zrównoważonej. 
Jednakże na niektórych obszarach 
wiejskich usługi kolejowe i sieć kolejowa 
przeszły proces stopniowej degradacji, w 
wyniku którego usługi są na niskim 
poziomie, infrastruktura jest w złym 
stanie, poziom inwestycji i konserwacji 
jest niewystarczający, a w niektórych 
przypadkach stacje są stopniowo 
zamykane. W pewnych przypadkach 
zniszczenie, brak remontów czy rozbiórka 
stacji doprowadziły do odizolowania i 
utrudniają mobilność i rozwój 
gospodarczy na tych obszarach, sprzyjając 
nierównościom.

Or. es

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

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Należy uruchamiać lub 
przywracać pociągi nocne w całej Unii 
Europejskiej; ta usługa stanowi szybki i 
przyjazny dla środowiska sposób na 
połączenie dużych miast w UE;

Or. en

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

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 6 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6b) W ramach Europejskiego Roku 
Kolei na obszarach miejskich UE należy 
wspierać wprowadzanie lub przywracanie 
systemów kolei lekkiej, takich jak 
tramwaje, i odpowiadających im węzłów 
miejskich;

Or. en

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

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Podczas gdy od 2007 r. udział 
kolejowych przewozów pasażerskich w 
unijnym transporcie lądowym wzrósł 
jedynie nieznacznie, udział kolejowego 
transportu towarów zmniejszył się. Na 
drodze do osiągnięcia jednolitego 
europejskiego obszaru kolejowego wciąż 
stoi wiele przeszkód, w tym konieczność 
ograniczenia do minimum hałasu. 
Wyeliminowanie tych przeszkód przy 
jednoczesnym ograniczeniu kosztów i 
przyspieszeniu tempa innowacji umożliwi 
wykorzystanie pełnego potencjału kolei. 
Należy zatem w dalszym ciągu wspierać 
kolej, by mogła ona stać się bardziej 
atrakcyjna zarówno dla podróżujących, jak 
i dla przedsiębiorstw.

(7) Podczas gdy od 2007 r. udział 
kolejowych przewozów pasażerskich w 
unijnym transporcie lądowym wzrósł 
jedynie nieznacznie, udział kolejowego 
transportu towarów zmniejszył się. Na 
drodze do osiągnięcia jednolitego 
europejskiego obszaru kolejowego wciąż 
stoi wiele przeszkód, w tym konieczność 
ograniczenia do minimum hałasu. 
Wyeliminowanie tych przeszkód przy 
jednoczesnym ograniczeniu kosztów i 
przyspieszeniu tempa innowacji umożliwi 
wykorzystanie pełnego potencjału kolei. 
Należy zatem w dalszym ciągu wspierać 
kolej, by mogła ona stać się bardziej 
atrakcyjna zarówno dla podróżujących, jak 
i dla przedsiębiorstw. Jednocześnie należy 
zdecydowanie postawić na promowanie 
planów ulepszenia istniejących i 
przywrócenia brakujących połączeń oraz 
remont, elektryfikację i modernizację 
pociągów, w szczególności na obszarach, 
gdzie zachodzi proces stopniowego 
niszczenia i likwidacji połączeń 
kolejowych, co w znacznym stopniu 
wpływa na mobilność i transport 
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towarowy na tych obszarach.

Or. es

Poprawka 29
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Podczas gdy od 2007 r. udział 
kolejowych przewozów pasażerskich w 
unijnym transporcie lądowym wzrósł 
jedynie nieznacznie, udział kolejowego 
transportu towarów zmniejszył się. Na 
drodze do osiągnięcia jednolitego 
europejskiego obszaru kolejowego wciąż 
stoi wiele przeszkód, w tym konieczność 
ograniczenia do minimum hałasu. 
Wyeliminowanie tych przeszkód przy 
jednoczesnym ograniczeniu kosztów i 
przyspieszeniu tempa innowacji umożliwi 
wykorzystanie pełnego potencjału kolei. 
Należy zatem w dalszym ciągu wspierać 
kolej, by mogła ona stać się bardziej 
atrakcyjna zarówno dla podróżujących, jak 
i dla przedsiębiorstw.

(7) Podczas gdy od 2007 r. udział 
kolejowych przewozów pasażerskich w 
unijnym transporcie lądowym wzrósł 
jedynie nieznacznie, udział kolejowego 
transportu towarów zmniejszył się. Aby 
osiągnąć cele związane ze zmianą sposobu 
przemieszczania się określone w białej 
księdze Komisji dotyczącej transportu z 
2011 r., konkurencja między drogowym i 
kolejowym transportem towarowym musi 
być zrównoważona, przy pełnym 
uwzględnieniu zewnętrznych kosztów 
transportu, co pozwoli na osiągnięcie 
celów Europejskiego Zielonego Ładu. Na 
drodze do osiągnięcia jednolitego 
europejskiego obszaru kolejowego wciąż 
stoi wiele przeszkód, w tym konieczność 
ograniczenia do minimum hałasu. 
Wyeliminowanie tych przeszkód przy 
jednoczesnym ograniczeniu kosztów i 
przyspieszeniu tempa innowacji umożliwi 
wykorzystanie pełnego potencjału kolei. 
Należy zatem w dalszym ciągu wspierać 
kolej, by mogła ona stać się bardziej 
atrakcyjna zarówno dla podróżujących, jak 
i dla przedsiębiorstw.

Or. en

Poprawka 30
Elżbieta Kruk
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Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Podczas gdy od 2007 r. udział 
kolejowych przewozów pasażerskich w 
unijnym transporcie lądowym wzrósł 
jedynie nieznacznie, udział kolejowego 
transportu towarów zmniejszył się. Na 
drodze do osiągnięcia jednolitego 
europejskiego obszaru kolejowego wciąż 
stoi wiele przeszkód, w tym konieczność 
ograniczenia do minimum hałasu. 
Wyeliminowanie tych przeszkód przy 
jednoczesnym ograniczeniu kosztów i 
przyspieszeniu tempa innowacji umożliwi 
wykorzystanie pełnego potencjału kolei. 
Należy zatem w dalszym ciągu wspierać 
kolej, by mogła ona stać się bardziej 
atrakcyjna zarówno dla podróżujących, jak 
i dla przedsiębiorstw.

(7) Podczas gdy od 2007 r. udział 
kolejowych przewozów pasażerskich w 
unijnym transporcie lądowym wzrósł 
jedynie nieznacznie, udział kolejowego 
transportu towarów zmniejszył się. Na 
drodze do osiągnięcia jednolitego 
europejskiego obszaru kolejowego wciąż 
stoi wiele przeszkód, które mają realny i 
istotny wpływ na konkurencyjność i 
atrakcyjność transportu kolejowego, w 
tym między innymi, wysokość stawek opłat 
za dostęp do infrastruktury kolejowej, 
bariery związane z dopuszczaniem do 
eksploatacji taboru, różnorodność 
systemów sterowania i przepisów 
ruchowych. Wyeliminowanie tych 
przeszkód przy jednoczesnym ograniczeniu 
kosztów i przyspieszeniu tempa innowacji 
umożliwi wykorzystanie pełnego 
potencjału kolei. Należy zatem w dalszym 
ciągu wspierać kolej, by mogła ona stać się 
bardziej atrakcyjna zarówno dla 
podróżujących, jak i dla przedsiębiorstw.

Or. pl

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

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Podczas gdy od 2007 r. udział 
kolejowych przewozów pasażerskich w 
unijnym transporcie lądowym wzrósł 
jedynie nieznacznie, udział kolejowego 
transportu towarów zmniejszył się. Na 
drodze do osiągnięcia jednolitego 
europejskiego obszaru kolejowego wciąż 
stoi wiele przeszkód, w tym konieczność 

(7) Podczas gdy od 2007 r. udział 
kolejowych przewozów pasażerskich w 
unijnym transporcie lądowym wzrósł 
jedynie nieznacznie, udział kolejowego 
transportu towarów zmniejszył się. 
Wysokie koszty transportu kolejowego 
oraz brak prostych i bezpośrednich 
połączeń spowodowały, że usługi kolejowe 
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ograniczenia do minimum hałasu. 
Wyeliminowanie tych przeszkód przy 
jednoczesnym ograniczeniu kosztów i 
przyspieszeniu tempa innowacji umożliwi 
wykorzystanie pełnego potencjału kolei. 
Należy zatem w dalszym ciągu wspierać 
kolej, by mogła ona stać się bardziej 
atrakcyjna zarówno dla podróżujących, jak 
i dla przedsiębiorstw.

stały się mniej atrakcyjne. Na drodze do 
osiągnięcia jednolitego europejskiego 
obszaru kolejowego wciąż stoi wiele 
przeszkód, w tym konieczność 
ograniczenia do minimum hałasu. 
Wyeliminowanie tych przeszkód przy 
jednoczesnym ograniczeniu kosztów i 
przyspieszeniu tempa innowacji umożliwi 
wykorzystanie pełnego potencjału kolei. 
Należy zatem w dalszym ciągu wspierać 
kolej, by mogła ona stać się bardziej 
atrakcyjna zarówno dla podróżujących, jak 
i dla przedsiębiorstw.

Or. ro

Poprawka 32
Mathilde Androuët

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Podczas gdy od 2007 r. udział 
kolejowych przewozów pasażerskich w 
unijnym transporcie lądowym wzrósł 
jedynie nieznacznie, udział kolejowego 
transportu towarów zmniejszył się. Na 
drodze do osiągnięcia jednolitego 
europejskiego obszaru kolejowego wciąż 
stoi wiele przeszkód, w tym konieczność 
ograniczenia do minimum hałasu. 
Wyeliminowanie tych przeszkód przy 
jednoczesnym ograniczeniu kosztów i 
przyspieszeniu tempa innowacji umożliwi 
wykorzystanie pełnego potencjału kolei. 
Należy zatem w dalszym ciągu wspierać 
kolej, by mogła ona stać się bardziej 
atrakcyjna zarówno dla podróżujących, jak 
i dla przedsiębiorstw.

(7) Podczas gdy od 2007 r. udział 
kolejowych przewozów pasażerskich w 
unijnym transporcie lądowym wzrósł 
jedynie nieznacznie, udział kolejowego 
transportu towarów zmniejszył się. 
Zmniejszenie poziomu hałasu przy 
jednoczesnym ograniczeniu kosztów i 
przyspieszeniu tempa innowacji umożliwi 
wykorzystanie pełnego potencjału kolei. 
Należy zatem w dalszym ciągu wspierać 
kolej, by mogła ona stać się bardziej 
atrakcyjna zarówno dla podróżujących, jak 
i dla przedsiębiorstw.

Or. fr
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Poprawka 33
Isabel Carvalhais

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Podczas gdy od 2007 r. udział 
kolejowych przewozów pasażerskich w 
unijnym transporcie lądowym wzrósł 
jedynie nieznacznie, udział kolejowego 
transportu towarów zmniejszył się. Na 
drodze do osiągnięcia jednolitego 
europejskiego obszaru kolejowego wciąż 
stoi wiele przeszkód, w tym konieczność 
ograniczenia do minimum hałasu. 
Wyeliminowanie tych przeszkód przy 
jednoczesnym ograniczeniu kosztów i 
przyspieszeniu tempa innowacji umożliwi 
wykorzystanie pełnego potencjału kolei. 
Należy zatem w dalszym ciągu wspierać 
kolej, by mogła ona stać się bardziej 
atrakcyjna zarówno dla podróżujących, jak 
i dla przedsiębiorstw.

(7) Podczas gdy od 2007 r. udział 
kolejowych przewozów pasażerskich w 
unijnym transporcie lądowym wzrósł 
jedynie nieznacznie, udział kolejowego 
transportu towarów zmniejszył się. Na 
drodze do osiągnięcia jednolitego 
europejskiego obszaru kolejowego wciąż 
stoi wiele przeszkód, w tym konieczność 
ograniczenia do minimum hałasu. 
Wyeliminowanie tych przeszkód przy 
jednoczesnym ograniczeniu kosztów i 
przyspieszeniu tempa innowacji umożliwi 
wykorzystanie pełnego potencjału kolei. 
Należy zatem w dalszym ciągu wspierać 
kolej, by mogła ona stać się bardziej 
atrakcyjna i dostępna zarówno dla 
podróżujących, szczególnie dla młodzieży i 
obywateli mieszkających w regionach 
peryferyjnych i na terenach wiejskich, jak 
i dla przedsiębiorstw.

Or. en

Poprawka 34
Laurence Farreng

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Podczas gdy od 2007 r. udział 
kolejowych przewozów pasażerskich w 
unijnym transporcie lądowym wzrósł 
jedynie nieznacznie, udział kolejowego 
transportu towarów zmniejszył się. Na 
drodze do osiągnięcia jednolitego 
europejskiego obszaru kolejowego wciąż 
stoi wiele przeszkód, w tym konieczność 

(7) Podczas gdy od 2007 r. udział 
kolejowych przewozów pasażerskich w 
unijnym transporcie lądowym wzrósł 
jedynie nieznacznie, udział kolejowego 
transportu towarów zmniejszył się. Na 
drodze do osiągnięcia jednolitego 
europejskiego obszaru kolejowego wciąż 
stoi wiele przeszkód, w tym konieczność 
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ograniczenia do minimum hałasu. 
Wyeliminowanie tych przeszkód przy 
jednoczesnym ograniczeniu kosztów i 
przyspieszeniu tempa innowacji umożliwi 
wykorzystanie pełnego potencjału kolei. 
Należy zatem w dalszym ciągu wspierać 
kolej, by mogła ona stać się bardziej 
atrakcyjna zarówno dla podróżujących, jak 
i dla przedsiębiorstw.

ograniczenia do minimum hałasu. 
Wyeliminowanie tych przeszkód przy 
jednoczesnym ograniczeniu kosztów i 
przyspieszeniu tempa innowacji, a także 
zwiększenie europejskiego wsparcia dla 
intermodalności, umożliwi wykorzystanie 
pełnego potencjału kolei. Należy zatem w 
dalszym ciągu wspierać kolej, by mogła 
ona stać się bardziej atrakcyjna zarówno 
dla podróżujących, jak i dla 
przedsiębiorstw.

Or. fr

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

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Podczas gdy od 2007 r. udział 
kolejowych przewozów pasażerskich w 
unijnym transporcie lądowym wzrósł 
jedynie nieznacznie, udział kolejowego 
transportu towarów zmniejszył się. Na 
drodze do osiągnięcia jednolitego 
europejskiego obszaru kolejowego wciąż 
stoi wiele przeszkód, w tym konieczność 
ograniczenia do minimum hałasu. 
Wyeliminowanie tych przeszkód przy 
jednoczesnym ograniczeniu kosztów i 
przyspieszeniu tempa innowacji umożliwi 
wykorzystanie pełnego potencjału kolei. 
Należy zatem w dalszym ciągu wspierać 
kolej, by mogła ona stać się bardziej 
atrakcyjna zarówno dla podróżujących, jak 
i dla przedsiębiorstw.

(7) Podczas gdy od 2007 r. udział 
kolejowych przewozów pasażerskich w 
unijnym transporcie lądowym wzrósł 
jedynie nieznacznie, udział kolejowego 
transportu towarów zmniejszył się. Na 
drodze do osiągnięcia jednolitego 
europejskiego obszaru kolejowego wciąż 
stoi wiele przeszkód, w tym konieczność 
ograniczenia do minimum hałasu. 
Wyeliminowanie tych przeszkód przy 
jednoczesnym ograniczeniu kosztów i 
przyspieszeniu tempa innowacji umożliwi 
wykorzystanie pełnego potencjału kolei. 
Należy zatem w dalszym ciągu wspierać 
kolej, by mogła ona stać się bardziej 
atrakcyjna zarówno dla podróżujących i 
pracowników, jak i dla przedsiębiorstw.

Or. en

Poprawka 36
Anna Deparnay-Grunenberg
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Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Ponieważ Unia oferuje wsparcie 
dla inwestycji w infrastrukturę kolejową 
przez swoje fundusze i instrumenty, ma 
bezpośredni wpływ na promocję kolei, 
który powinien być w pełni wykorzystany. 
Możliwości finansowania powinny być 
ukierunkowane na zrównoważoną, 
intermodalną i inteligentną mobilność, 
przy czym kolej, jako warunek wstępny dla 
finansowania unijnego powinna stanowić 
główny element każdej strategii 
mobilności lub centralnego planu w 
obszarze transportu.

Or. en

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

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Sektor kolejowy jest ważnym 
pracodawcą w Unii Europejskiej; aby 
osiągnąć pełen potencjał, musi 
zdywersyfikować swoją kadrę 
pracowniczą, a w szczególności 
przyciągnąć kobiety i młodych 
pracowników. Konieczne jest zapewnienie 
optymalnych usług transportowych z 
korzyścią dla użytkowników, a pracownicy 
kolei powinni korzystać z warunków pracy 
wysokiej jakości;

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

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7b) Europejski Rok Kolei stanowi 
okazję do podniesienia świadomości 
społecznej i podkreślenia znaczenia 
zrównoważonego, nowoczesnego i 
zdigitalizowanego transportu publicznego 
w ramach polityki UE na rzecz spójności, 
rozwoju regionalnego i zrównoważonego 
rozwoju obszarów miejskich. W związku z 
tym, zachowując spójność z centralną rolą 
sektora kolejowego w ramach Zielonego 
Ładu, w ramach koncentracji tematycznej 
EFRR i Funduszu Spójności w kolejnych 
wieloletnich ramach finansowych 
powinna zostać uwzględniona 
elektryfikacja sieci transportu 
pasażerskiego i towarowego.

Or. en

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

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 7 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7c) Europejski Rok Kolei jest okazją 
do zwiększenia świadomości na temat 
zdolności sektora kolejowego do 
wspierania integracji społeczności 
lokalnych, obszarów odizolowanych, 
wiejskich i ubogich z większymi miejskimi 
obszarami funkcjonalnymi, a 
jednocześnie do ochrony środowiska i 
promowania integracji społecznej. W 
związku z tym ważne jest zaangażowanie 
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władz lokalnych, regionalnych i 
krajowych w dyskusje na temat 
wieloletniego planowania, projektów 
digitalizacji i modernizacji infrastruktury 
kolejowej oraz ogólnej poprawy inwestycji 
publicznych i prywatnych w regionach, a 
także zachęcanie do współpracy 
transgranicznej między władzami 
lokalnymi, regionalnymi i krajowymi. 
Lokalny rozwój gospodarczy może odnieść 
znaczne korzyści dzięki zrównoważonym, 
nowoczesnym i zelektryfikowanym 
usługom kolejowym.

Or. en

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

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W celu promowania transportu 
kolejowego zgodnie z celami określonymi 
w komunikacie Komisji w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu, w tym w 
odniesieniu do zrównoważonej i 
inteligentnej mobilności, należy ogłosić 
rok 2021 Europejskim Rokiem Kolei. Rok 
2021 będzie ważnym rokiem dla unijnej 
polityki kolejowej; będzie to pierwszy 
pełny rok, w którym w całej Unii zostaną 
wdrożone przepisy uzgodnione w ramach 
czwartego pakietu kolejowego, mianowicie 
przepisy dotyczące otwarcia rynku 
krajowych kolejowych przewozów 
pasażerskich i ograniczenia kosztów i 
obciążeń administracyjnych 
przedsiębiorstw kolejowych działających w 
całej Unii. W wielu państwach 
członkowskich rośnie zainteresowanie 
społeczeństwa koleją, w tym pociągami 
nocnymi, co obrazuje także popularność 
inicjatywy #DiscoverEU. Ponadto 
międzynarodowy festiwal sztuki 

(8) W celu promowania transportu 
kolejowego zgodnie z celami określonymi 
w komunikacie Komisji w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu, w tym w 
odniesieniu do zrównoważonej i 
inteligentnej mobilności, należy ogłosić 
rok 2021 Europejskim Rokiem Kolei. Rok 
2021 będzie ważnym rokiem dla unijnej 
polityki kolejowej; będzie to pierwszy 
pełny rok, w którym w całej Unii zostaną 
wdrożone przepisy uzgodnione w ramach 
czwartego pakietu kolejowego, mianowicie 
przepisy dotyczące otwarcia rynku 
krajowych kolejowych przewozów 
pasażerskich i ograniczenia kosztów i 
obciążeń administracyjnych 
przedsiębiorstw kolejowych działających w 
całej Unii. W wielu państwach 
członkowskich rośnie zainteresowanie 
społeczeństwa koleją, w tym połączeniami 
międzyregionalnymi i 
wewnątrzregionalnymi oraz pociągami 
nocnymi, co obrazuje także popularność 
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„Europalia” w 2021 r. będzie poświęcony 
wpływowi kolei na sztukę oraz roli kolei 
jako potężnego promotora przemiany 
społecznej, gospodarczej i przemysłowej,

inicjatywy #DiscoverEU. Ponadto 
międzynarodowy festiwal sztuki 
„Europalia” w 2021 r. będzie poświęcony 
wpływowi kolei na sztukę oraz roli kolei 
jako potężnego promotora przemiany 
społecznej, gospodarczej i przemysłowej,

Or. ro

Poprawka 41
Anna Deparnay-Grunenberg

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W celu promowania transportu 
kolejowego zgodnie z celami określonymi 
w komunikacie Komisji w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu, w tym w 
odniesieniu do zrównoważonej i 
inteligentnej mobilności, należy ogłosić 
rok 2021 Europejskim Rokiem Kolei. Rok 
2021 będzie ważnym rokiem dla unijnej 
polityki kolejowej; będzie to pierwszy 
pełny rok, w którym w całej Unii zostaną 
wdrożone przepisy uzgodnione w ramach 
czwartego pakietu kolejowego, mianowicie 
przepisy dotyczące otwarcia rynku 
krajowych kolejowych przewozów 
pasażerskich i ograniczenia kosztów i 
obciążeń administracyjnych 
przedsiębiorstw kolejowych działających w 
całej Unii. W wielu państwach 
członkowskich rośnie zainteresowanie 
społeczeństwa koleją, w tym pociągami 
nocnymi, co obrazuje także popularność 
inicjatywy #DiscoverEU. Ponadto 
międzynarodowy festiwal sztuki 
„Europalia” w 2021 r. będzie poświęcony 
wpływowi kolei na sztukę oraz roli kolei 
jako potężnego promotora przemiany 
społecznej, gospodarczej i przemysłowej,

(8) W celu promowania transportu 
kolejowego zgodnie z celami określonymi 
w komunikacie Komisji w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu, w tym w 
odniesieniu do zrównoważonej, 
intermodalnej i inteligentnej mobilności, 
należy ogłosić rok 2021 Europejskim 
Rokiem Kolei. Rok 2021 będzie ważnym 
rokiem dla unijnej polityki kolejowej; 
będzie to pierwszy pełny rok, w którym w 
całej Unii zostaną wdrożone przepisy 
uzgodnione w ramach czwartego pakietu 
kolejowego, mianowicie przepisy 
dotyczące otwarcia rynku krajowych 
kolejowych przewozów pasażerskich i 
ograniczenia kosztów i obciążeń 
administracyjnych przedsiębiorstw 
kolejowych działających w całej Unii. W 
wielu państwach członkowskich rośnie 
zainteresowanie społeczeństwa koleją, w 
tym pociągami nocnymi, co obrazuje także 
popularność inicjatywy #DiscoverEU. 
Ponadto międzynarodowy festiwal sztuki 
„Europalia” w 2021 r. będzie poświęcony 
wpływowi kolei na sztukę oraz roli kolei 
jako potężnego promotora przemiany 
społecznej, gospodarczej i przemysłowej,

Or. en
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Poprawka 42
Isabel Carvalhais

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem Europejskiego Roku jest zachęcanie 
do podejmowania przez Unię, państwa 
członkowskie, władze regionalne i lokalne 
oraz inne organizacje wysiłków za rzecz 
zwiększania udziału kolejowego transportu 
pasażerskiego i towarowego oraz 
wspieranie tych wysiłków. Cele 
Europejskiego Roku obejmują w 
szczególności:

Celem Europejskiego Roku jest zachęcanie 
do podejmowania przez Unię, państwa 
członkowskie, władze regionalne i lokalne, 
organizacje pozarządowe oraz inne 
organizacje publiczne i prywatne 
wysiłków za rzecz zwiększania udziału 
kolejowego transportu pasażerskiego i 
towarowego oraz wspieranie tych 
wysiłków. Cele Europejskiego Roku 
obejmują w szczególności:

Or. en

Poprawka 43
Isabel Carvalhais

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) promowanie kolei jako 
zrównoważonego, innowacyjnego i 
bezpiecznego rodzaju transportu, w 
szczególności przez podkreślanie roli kolei 
jako przełomowego czynnika, który 
pomoże w osiągnięciu przez Unię 
neutralności klimatycznej do 2050 r. oraz 
przez docieranie do szerszego kręgu 
odbiorców, zwłaszcza do młodzieży;

a) promowanie kolei jako 
zrównoważonego, przystępnego cenowo, 
dostępnego, innowacyjnego i bezpiecznego 
rodzaju transportu, w szczególności przez 
podkreślanie roli kolei jako przełomowego 
czynnika, który pomoże w osiągnięciu 
przez Unię neutralności klimatycznej do 
2050 r. zgodnie z celami porozumienia 
paryskiego oraz przez docieranie do 
szerszego kręgu odbiorców, zwłaszcza do 
młodzieży i obywateli mieszkających w 
regionach peryferyjnych i na terenach 
wiejskich;

Or. en



AM\1206483PL.docx 31/61 PE652.573v01-00

PL

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

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) promowanie kolei jako 
zrównoważonego, innowacyjnego i 
bezpiecznego rodzaju transportu, w 
szczególności przez podkreślanie roli kolei 
jako przełomowego czynnika, który 
pomoże w osiągnięciu przez Unię 
neutralności klimatycznej do 2050 r. oraz 
przez docieranie do szerszego kręgu 
odbiorców, zwłaszcza do młodzieży;

a) promowanie kolei jako 
zrównoważonego, innowacyjnego i 
bezpiecznego rodzaju transportu 
zapewniającego mobilność na poziomie 
regionalnym, w szczególności przez 
podkreślanie roli kolei jako przełomowego 
czynnika, który pomoże w osiągnięciu 
przez Unię neutralności klimatycznej do 
2050 r. oraz przez docieranie do szerszego 
kręgu odbiorców, zwłaszcza do młodzieży;

Or. ro

Poprawka 45
Anna Deparnay-Grunenberg

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) promowanie kolei jako 
zrównoważonego, innowacyjnego i 
bezpiecznego rodzaju transportu, w 
szczególności przez podkreślanie roli kolei 
jako przełomowego czynnika, który 
pomoże w osiągnięciu przez Unię 
neutralności klimatycznej do 2050 r. oraz 
przez docieranie do szerszego kręgu 
odbiorców, zwłaszcza do młodzieży;

a) promowanie kolei jako 
zrównoważonego, innowacyjnego i 
bezpiecznego rodzaju transportu 
umożliwiającego realizację 
intermodalnych modeli mobilności, w 
szczególności przez podkreślanie roli kolei 
jako przełomowego czynnika, który 
pomoże w osiągnięciu przez Unię 
neutralności klimatycznej do 2040 r. oraz 
przez docieranie do szerszego kręgu 
odbiorców, zwłaszcza do młodzieży;

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

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) promowanie kolei jako 
zrównoważonego, innowacyjnego i 
bezpiecznego rodzaju transportu, w 
szczególności przez podkreślanie roli kolei 
jako przełomowego czynnika, który 
pomoże w osiągnięciu przez Unię 
neutralności klimatycznej do 2050 r. oraz 
przez docieranie do szerszego kręgu 
odbiorców, zwłaszcza do młodzieży;

a) promowanie kolei jako 
zrównoważonego, innowacyjnego, 
bezpiecznego i strukturalnego rodzaju 
transportu, w szczególności przez 
podkreślanie roli kolei jako przełomowego 
czynnika, który pomoże w osiągnięciu 
przez Unię neutralności klimatycznej do 
2050 r. oraz przez docieranie do szerszego 
kręgu odbiorców, zwłaszcza do młodzieży;

Or. es

Poprawka 47
Raffaele Fitto

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) podkreślanie pilnego charakteru i 
znaczenia zelektryfikowanego transportu 
długo- i krótkodystansowego oraz 
konieczności poprawy dostępu wszystkich 
pasażerów do infrastruktury i usług 
transportowych;

Or. it

Poprawka 48
Anna Deparnay-Grunenberg

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit 1 – litera a a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) podkreślanie pozytywnej roli, jaką 
kolej może odegrać jako zrównoważony i 
bezpieczny rodzaj transportu w czasie 
pandemii COVID-19 oraz jako okazja 
inwestycyjna służąca wyjściu z kryzysu;

Or. en

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

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) podkreślanie europejskiego, 
transgranicznego wymiaru kolei, która 
łączy obywateli, umożliwia im poznawanie 
Unii w całej jej różnorodności, wspiera 
spójność i przyczynia się do integracji 
rynku wewnętrznego Unii;

b) podkreślanie europejskiego, 
transgranicznego wymiaru kolei, która 
łączy obywateli, umożliwia im poznawanie 
Unii w całej jej różnorodności, wspiera 
spójność i przyczynia się do integracji 
rynku wewnętrznego Unii. Należy położyć 
szczególny nacisk na wymiar regionalny i 
lokalny, wspierając obszary wiejskie, 
górskie, wyspiarskie i przygraniczne, na 
których lokalne sieci kolejowe i małe 
stacje, odpowiadając na potrzeby 
społeczne związane z mobilnością, wnoszą 
wysoką wartość dodaną, nie osiągając 
przy tym konkurencyjnego zwrotu 
ekonomicznego. Na szczeblu regionalnym 
należy podkreślić znaczenie kolejowego 
transportu towarowego, który okazał się 
kluczowy, na przykład w obecnej sytuacji 
nadzwyczajnej spowodowanej 
zagrożeniem dla zdrowia, jako niezbędny 
środek transportu zapewniający 
zrównoważenie środowiskowe i 
bezpieczeństwo.

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

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) podkreślanie europejskiego, 
transgranicznego wymiaru kolei, która 
łączy obywateli, umożliwia im poznawanie 
Unii w całej jej różnorodności, wspiera 
spójność i przyczynia się do integracji 
rynku wewnętrznego Unii;

b) podkreślanie europejskiego, 
transgranicznego wymiaru kolei, która 
odgrywa kluczową rolę w rozwijaniu 
zrównoważonej, regionalnej i lokalnej 
turystyki, łączy obywateli, umożliwia im 
poznawanie Unii w całej jej różnorodności, 
wspiera spójność i przyczynia się do 
integracji rynku wewnętrznego Unii;

Or. en

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

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit  1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) podkreślanie europejskiego, 
transgranicznego wymiaru kolei, która 
łączy obywateli, umożliwia im poznawanie 
Unii w całej jej różnorodności, wspiera 
spójność i przyczynia się do integracji 
rynku wewnętrznego Unii;

b) podkreślanie europejskiego, 
transgranicznego wymiaru kolei, która 
łączy obywateli, umożliwia im poznawanie 
Unii w całej jej różnorodności, wspiera 
spójność, przybliża obszary wiejskie i 
oddalone do pozostałych części terytorium 
europejskiego i przyczynia się do 
integracji rynku wewnętrznego Unii;

Or. es

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

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit 1 – litera b
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) podkreślanie europejskiego, 
transgranicznego wymiaru kolei, która 
łączy obywateli, umożliwia im poznawanie 
Unii w całej jej różnorodności, wspiera 
spójność i przyczynia się do integracji 
rynku wewnętrznego Unii;

b) podkreślanie europejskiego, 
transgranicznego wymiaru kolei, która 
łączy obywateli, umożliwia im poznawanie 
Unii w całej jej różnorodności, uzupełnia 
brakujące połączenia, wspiera spójność i 
przyczynia się do integracji rynku 
wewnętrznego Unii;

Or. ro

Poprawka 53
Isabel Carvalhais

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) podkreślanie europejskiego, 
transgranicznego wymiaru kolei, która 
łączy obywateli, umożliwia im poznawanie 
Unii w całej jej różnorodności, wspiera 
spójność i przyczynia się do integracji 
rynku wewnętrznego Unii;

b) podkreślanie europejskiego, 
transgranicznego wymiaru kolei, która 
może łączyć obywateli, umożliwiać im 
poznawanie Unii w całej jej różnorodności, 
wspierać spójność i przyczyniać się do 
integracji rynku wewnętrznego Unii;

Or. en

Poprawka 54
Mathilde Androuët

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) podkreślanie europejskiego, 
transgranicznego wymiaru kolei, która 
łączy obywateli, umożliwia im poznawanie 
Unii w całej jej różnorodności, wspiera 
spójność i przyczynia się do integracji 
rynku wewnętrznego Unii;

b) podkreślanie europejskiego 
wymiaru kolei, która łączy obywateli, 
umożliwia im poznawanie europejskich 
krajów w całej ich różnorodności, wspiera 
spójność i przyczynia się do integracji 
rynku wewnętrznego Unii;
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Or. fr

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

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) istniejące i nieużywane połączenia 
kolejowe między regionami 
przygranicznymi powinny zostać 
reaktywowane i zmodernizowane na 
potrzeby przewozów pasażerskich lub 
towarowych;

Or. en

Poprawka 56
Anna Deparnay-Grunenberg

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) skierowanie finansowania 
unijnego na wsparcie infrastruktury 
kolejowej, w szczególności brakujących 
regionalnych połączeń transgranicznych;

Or. en

Poprawka 57
Mathilde Androuët

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit 1 – litera c
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zwiększanie wkładu kolei w rozwój 
gospodarki, przemysłu i społeczeństwa 
Unii, obejmującego w szczególności 
aspekty związane z rozwojem 
regionalnym, konkurencyjnością 
przemysłową, zrównoważoną turystyką, 
innowacjami, zatrudnieniem, kształceniem, 
młodzieżą i kulturą oraz poprawą 
dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami;

c) zwiększanie wkładu kolei w rozwój 
gospodarki, przemysłu i społeczeństwa 
Unii, obejmującego w szczególności 
aspekty związane z rozwojem 
regionalnym, konkurencyjnością 
przemysłową, zrównoważoną turystyką, 
innowacjami, zatrudnieniem, kształceniem, 
młodzieżą i kulturą oraz poprawą 
dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami bez wpływania na 
jakość życia i poziom zatrudnienia oraz na 
funkcjonowanie infrastruktury 
transportowej, zgodnie z art. 91 ust. 2 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej;

Or. fr

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

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zwiększanie wkładu kolei w rozwój 
gospodarki, przemysłu i społeczeństwa 
Unii, obejmującego w szczególności 
aspekty związane z rozwojem 
regionalnym, konkurencyjnością 
przemysłową, zrównoważoną turystyką, 
innowacjami, zatrudnieniem, kształceniem, 
młodzieżą i kulturą oraz poprawą 
dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami;

c) zwiększanie wkładu kolei w rozwój 
gospodarki, przemysłu i społeczeństwa 
Unii, obejmującego w szczególności 
aspekty związane z rozwojem 
regionalnym, w tym na szczeblu 
transgranicznym, transformacją 
przemysłową, zrównoważoną turystyką, 
innowacjami, zatrudnieniem, kształceniem, 
młodzieżą i kulturą oraz poprawą 
dostępności dla osób starszych, osób w 
niekorzystnej sytuacji i osób z 
niepełnosprawnościami, a także 
ułatwianiem mobilności licznych 
pracowników dojeżdżających do pracy;

Or. it
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Poprawka 59
Isabel Carvalhais

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zwiększanie wkładu kolei w rozwój 
gospodarki, przemysłu i społeczeństwa 
Unii, obejmującego w szczególności 
aspekty związane z rozwojem 
regionalnym, konkurencyjnością 
przemysłową, zrównoważoną turystyką, 
innowacjami, zatrudnieniem, kształceniem, 
młodzieżą i kulturą oraz poprawą 
dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami;

c) zwiększanie wkładu kolei w rozwój 
gospodarki, przemysłu i społeczeństwa 
Unii, obejmującego w szczególności 
aspekty związane z rozwojem lokalnym, 
regionalnym i transgranicznym, 
konkurencyjnością przemysłową, 
zrównoważoną turystyką, innowacjami, 
zatrudnieniem, kształceniem, młodzieżą i 
kulturą oraz poprawą dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami;

Or. en

Poprawka 60
Anna Deparnay-Grunenberg

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zwiększanie wkładu kolei w rozwój 
gospodarki, przemysłu i społeczeństwa 
Unii, obejmującego w szczególności 
aspekty związane z rozwojem 
regionalnym, konkurencyjnością 
przemysłową, zrównoważoną turystyką, 
innowacjami, zatrudnieniem, kształceniem, 
młodzieżą i kulturą oraz poprawą 
dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami;

c) zwiększanie wkładu kolei w rozwój 
gospodarki, przemysłu i społeczeństwa 
Unii, obejmującego w szczególności 
aspekty związane z rozwojem 
regionalnym, konkurencyjnością 
przemysłową, zrównoważoną turystyką, 
innowacjami, zatrudnieniem, kształceniem, 
młodzieżą i kulturą oraz poprawą 
dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami i osób o 
ograniczonej sprawności ruchowej;

Or. en

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

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zwiększanie wkładu kolei w rozwój 
gospodarki, przemysłu i społeczeństwa 
Unii, obejmującego w szczególności 
aspekty związane z rozwojem 
regionalnym, konkurencyjnością 
przemysłową, zrównoważoną turystyką, 
innowacjami, zatrudnieniem, kształceniem, 
młodzieżą i kulturą oraz poprawą 
dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami;

c) zwiększanie wkładu kolei w rozwój 
gospodarki, przemysłu i społeczeństwa 
Unii, obejmującego w szczególności 
aspekty związane z rozwojem 
regionalnym, konkurencyjnością 
przemysłową, zrównoważoną turystyką, 
innowacjami, zrównoważonym pod 
względem społecznym zatrudnieniem, 
kształceniem, młodzieżą i kulturą oraz 
poprawą dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami;

Or. en

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

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zwiększanie wkładu kolei w rozwój 
gospodarki, przemysłu i społeczeństwa 
Unii, obejmującego w szczególności 
aspekty związane z rozwojem 
regionalnym, konkurencyjnością 
przemysłową, zrównoważoną turystyką, 
innowacjami, zatrudnieniem, kształceniem, 
młodzieżą i kulturą oraz poprawą 
dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami;

c) zwiększanie wkładu kolei w rozwój 
gospodarki, przemysłu i społeczeństwa 
Unii, obejmującego w szczególności 
aspekty związane z rozwojem 
regionalnym, rozwojem obszarów 
wiejskich, konkurencyjnością 
przemysłową, zrównoważoną turystyką, 
innowacjami, zatrudnieniem, kształceniem, 
młodzieżą i kulturą oraz poprawą 
dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami;

Or. es

Poprawka 63
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler
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Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zwiększanie wkładu kolei w rozwój 
gospodarki, przemysłu i społeczeństwa 
Unii, obejmującego w szczególności 
aspekty związane z rozwojem 
regionalnym, konkurencyjnością 
przemysłową, zrównoważoną turystyką, 
innowacjami, zatrudnieniem, kształceniem, 
młodzieżą i kulturą oraz poprawą 
dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami;

c) zwiększanie wkładu kolei w rozwój 
gospodarki, przemysłu i społeczeństwa 
Unii, obejmującego w szczególności 
aspekty związane z rozwojem regionalnym 
i rozwojem obszarów wiejskich, 
konkurencyjnością przemysłową, 
zrównoważoną turystyką, innowacjami, 
zatrudnieniem, kształceniem, młodzieżą i 
kulturą oraz poprawą dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami;

Or. ro

Poprawka 64
Raffaele Fitto

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) zwiększanie świadomości na temat 
zdolności sektora kolei w zakresie 
zapobiegania dalszej izolacji lokalnych 
społeczności, regionów przybrzeżnych i 
odizolowanych oraz sprzyjanie ich 
większej integracji z obszarami miejskimi i 
regionalnymi;

Or. it

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

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit 1 – litera c a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) strefy przemysłowe – na etapie 
planowania lub działające – powinny być 
połączone lub ponownie połączone 
liniami kolejowymi w celu ograniczenia 
transportu drogowego towarów;

Or. en

Poprawka 66
Raffaele Fitto

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt c b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) podnoszenie świadomości 
społeczeństwa na temat potencjału TEN-T 
w zakresie promowania spójności oraz 
sprzyjania rozwojowi przemysłu i 
wzrostowi gospodarczemu w regionach 
leżących poza zasięgiem głównych sieci, w 
których to regionach projekty i inwestycje 
powinny obejmować wysokiej jakości 
usługi w zakresie regionalnego transportu 
kolejowego i lokalne połączenia 
odizolowanych obszarów z większymi 
trasami i ekosystemami miejskimi, w celu 
poprawy w zakresie zmiany środków 
transportu i w zakresie spójności 
społecznej;

Or. it

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

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit 1 – litera d
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wnoszenie wkładu w promowanie 
kolei jako istotnego elementu relacji 
między Unią a krajami z nią sąsiadującymi, 
w szczególności na Bałkanach 
Zachodnich, z uwzględnieniem interesów i 
potrzeb krajów partnerskich oraz wiedzy 
eksperckiej Unii w zakresie transportu 
kolejowego.

d) wnoszenie wkładu w promowanie 
kolei jako istotnego elementu relacji 
między Unią a krajami z nią sąsiadującymi, 
z uwzględnieniem interesów i potrzeb 
krajów partnerskich, takich jak Bałkany 
Zachodnie, Norwegia, Zjednoczone 
Królestwo i Szwajcaria, oraz wiedzy 
eksperckiej Unii w zakresie transportu 
kolejowego.

Or. it

Poprawka 68
Isabel Carvalhais

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wnoszenie wkładu w promowanie 
kolei jako istotnego elementu relacji 
między Unią a krajami z nią sąsiadującymi, 
w szczególności na Bałkanach Zachodnich, 
z uwzględnieniem interesów i potrzeb 
krajów partnerskich oraz wiedzy 
eksperckiej Unii w zakresie transportu 
kolejowego.

d) wnoszenie wkładu w promowanie 
kolei jako istotnego elementu relacji 
między Unią a krajami z nią sąsiadującymi, 
w szczególności na Bałkanach Zachodnich 
i w Zjednoczonym Królestwie, z 
uwzględnieniem interesów i potrzeb 
krajów partnerskich oraz wiedzy 
eksperckiej Unii w zakresie transportu 
kolejowego.

Or. en

Poprawka 69
Mathilde Androuët

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wnoszenie wkładu w promowanie 
kolei jako istotnego elementu relacji 

d) wnoszenie wkładu w promowanie 
kolei jako istotnego elementu relacji 
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między Unią a krajami z nią sąsiadującymi, 
w szczególności na Bałkanach 
Zachodnich, z uwzględnieniem interesów i 
potrzeb krajów partnerskich oraz wiedzy 
eksperckiej Unii w zakresie transportu 
kolejowego.

między Unią a krajami z nią sąsiadującymi, 
z uwzględnieniem interesów i potrzeb 
krajów partnerskich oraz wiedzy 
eksperckiej Unii w zakresie transportu 
kolejowego.

Or. fr

Poprawka 70
Laurence Farreng

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) mobilizowanie instytucji 
europejskich i ich agencji, przedsiębiorstw 
kolejowych, samorządów lokalnych i 
organów zarządzających funduszami 
unijnymi do tworzenia nowych projektów 
kolejowych lub promowania kolei i 
intermodalności w latach następujących 
po Europejskim Roku Kolei, tak aby 
osadzić ten rok tematyczny w perspektywie 
długoterminowej i urzeczywistnić w 
konkretnych projektach;

Or. fr

Poprawka 71
Isabel Carvalhais

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) wnoszenie wkładu w promowanie 
kolei jako sposobu na przemieszczanie się 
i czasowy przepływ przedmiotów i 
urządzeń w celu umożliwienia współpracy 
i ułatwienia stałego współdziałania grup 
związanych z kulturą i edukacją, gdyż 
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czasowy przepływ ludzi, przedmiotów i 
urządzeń jest dobrym sposobem na 
określenie możliwości współpracy, a także 
dzielenie się dobrymi praktykami i wiedzą 
fachową;

Or. en

Poprawka 72
Laurence Farreng

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) inicjatywy i imprezy służące 
promowaniu debaty, zwiększaniu 
świadomości i ułatwianiu zaangażowania 
obywateli, przedsiębiorstw i organów 
publicznych w celu przyciągnięcia 
większej liczby osób i towarów do kolei 
jako środka w walce ze zmianą klimatu za 
pośrednictwem wielu kanałów i narzędzi, 
w tym imprezy w państwach 
członkowskich;

a) inicjatywy i imprezy służące 
promowaniu debaty, zwiększaniu 
świadomości i ułatwianiu zaangażowania 
obywateli, przedsiębiorstw i organów 
publicznych w celu przyciągnięcia 
większej liczby osób i towarów do kolei 
jako środka w walce ze zmianą klimatu, 
jak również środka na rzecz promowania 
rozwoju regionalnego i odkrywania 
terytoriów, za pośrednictwem wielu 
kanałów i narzędzi, w tym imprezy w 
państwach członkowskich, na poziomie 
lokalnym, regionalnym i krajowym, ze 
skupieniem uwagi w strefach 
przygranicznych na inicjatywach 
kolejowych finansowanych w ramach 
programu INTERREG i ich prawdziwie 
europejskim charakterze, takich jak 
połączenia kolejowe, rozwój węzłów 
multimodalnych czy też wprowadzenie 
biletów i taryf transgranicznych;

Or. fr

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

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) inicjatywy i imprezy służące 
promowaniu debaty, zwiększaniu 
świadomości i ułatwianiu zaangażowania 
obywateli, przedsiębiorstw i organów 
publicznych w celu przyciągnięcia 
większej liczby osób i towarów do kolei 
jako środka w walce ze zmianą klimatu za 
pośrednictwem wielu kanałów i narzędzi, 
w tym imprezy w państwach 
członkowskich;

a) inicjatywy i imprezy służące 
promowaniu debaty, zwiększaniu 
świadomości i ułatwianiu zaangażowania 
obywateli, przedsiębiorstw i organów 
publicznych w celu poprawienia 
warunków podróży koleją i przyciągnięcia 
większej liczby osób i towarów do kolei 
jako środka w walce ze zmianą klimatu za 
pośrednictwem wielu kanałów i narzędzi, 
w tym imprezy w państwach 
członkowskich;

Or. ro

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

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) inicjatywy i imprezy służące 
promowaniu debaty, zwiększaniu 
świadomości i ułatwianiu zaangażowania 
obywateli, przedsiębiorstw i organów 
publicznych w celu przyciągnięcia 
większej liczby osób i towarów do kolei 
jako środka w walce ze zmianą klimatu za 
pośrednictwem wielu kanałów i narzędzi, 
w tym imprezy w państwach 
członkowskich;

a) inicjatywy i imprezy służące 
promowaniu debaty, zwiększaniu 
świadomości i ułatwianiu zaangażowania 
obywateli, przedsiębiorstw i organów 
publicznych w celu przyciągnięcia 
większej liczby zasobów, osób i towarów 
do kolei jako środka w walce ze zmianą 
klimatu oraz poprawie mobilności osób za 
pośrednictwem wielu kanałów i narzędzi, 
w tym imprezy w państwach 
członkowskich;

Or. es

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

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) Europejski Rok Kolei powinien nie 
tylko stanowić okazję do organizowania 
ogólnokrajowych i szeroko zakrojonych 
uroczystości w dużych miastach, ale 
powinien także dawać możliwość 
zaangażowania organów regionalnych i 
lokalnych w planowanie i definiowanie 
projektów modernizacji i cyfryzacji 
infrastruktury kolejowej. W szczególności 
dotyczy to regionów, w których 
zrównoważone, nowoczesne i 
zelektryfikowane usługi kolejowe mogłyby 
przynieść znaczne korzyści dla turystyki i 
lokalnego rozwoju gospodarczego.

Or. it

Poprawka 76
Raffaele Fitto

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) okazje do zaangażowania organów 
lokalnych i regionalnych w dyskusje na 
temat wieloletniego planowania, 
projektów cyfryzacji i modernizacji 
infrastruktury kolejowej oraz ogólnej 
poprawy inwestycji publicznych i 
prywatnych w regionach, w których 
zrównoważone, nowoczesne i 
zelektryfikowane usługi kolejowe mogłyby 
przynieść znaczne korzyści dla MŚP i 
lokalnego rozwoju gospodarczego;

Or. it

Poprawka 77
Laurence Farreng
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Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) kampanie informacyjne, wystawy, 
działania motywacyjne, edukacja oraz 
kampanie na rzecz podnoszenia 
świadomości mające na celu zachęcenie do 
zmiany zachowań pasażerów, 
konsumentów i przedsiębiorstw oraz 
stymulowanie aktywnego wkładu ogółu 
społeczeństwa w osiągnięcie celu, jakim 
jest bardziej zrównoważony transport;

b) kampanie informacyjne, wystawy, 
działania motywacyjne, edukacja oraz 
kampanie na rzecz podnoszenia 
świadomości mające na celu zachęcenie do 
zmiany zachowań pasażerów, 
konsumentów i przedsiębiorstw oraz 
stymulowanie aktywnego wkładu ogółu 
społeczeństwa w osiągnięcie celu, jakim 
jest bardziej zrównoważony i dostępny 
transport, przy jednoczesnym zachęcaniu 
do aktywnego odkrywania europejskiego 
terytorium;

Or. fr

Poprawka 78
Elżbieta Kruk

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) kampanie informacyjne, wystawy, 
działania motywacyjne, edukacja oraz 
kampanie na rzecz podnoszenia 
świadomości mające na celu zachęcenie do 
zmiany zachowań pasażerów, 
konsumentów i przedsiębiorstw oraz 
stymulowanie aktywnego wkładu ogółu 
społeczeństwa w osiągnięcie celu, jakim 
jest bardziej zrównoważony transport;

b) kampanie informacyjne, wystawy, 
działania motywacyjne, edukacja 
zawodowa i społeczna oraz kampanie na 
rzecz podnoszenia świadomości mające na 
celu zachęcenie do zmiany zachowań 
pasażerów, konsumentów i przedsiębiorstw 
oraz stymulowanie aktywnego wkładu 
ogółu społeczeństwa w osiągnięcie celu, 
jakim jest bardziej zrównoważony, 
innowacyjny i bezpieczny transport;

Or. pl

Poprawka 79
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler
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Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) kampanie informacyjne, wystawy, 
działania motywacyjne, edukacja oraz 
kampanie na rzecz podnoszenia 
świadomości mające na celu zachęcenie do 
zmiany zachowań pasażerów, 
konsumentów i przedsiębiorstw oraz 
stymulowanie aktywnego wkładu ogółu 
społeczeństwa w osiągnięcie celu, jakim 
jest bardziej zrównoważony transport;

b) kampanie informacyjne, wystawy, 
działania motywacyjne, edukacja oraz 
kampanie na rzecz podnoszenia 
świadomości mające na celu zachęcenie do 
zmiany zachowań pasażerów, 
konsumentów i przedsiębiorstw, przez 
zaangażowanie branży kolejowej oraz 
stymulowanie aktywnego wkładu ogółu 
społeczeństwa w osiągnięcie celu, jakim 
jest bardziej zrównoważony transport;

Or. ro

Poprawka 80
Laurence Farreng

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) dzielenie się doświadczeniami i 
dobrymi praktykami przez władze 
regionalne i lokalne, społeczeństwo 
obywatelskie, przedsiębiorstwa i szkoły w 
zakresie promowania korzystania z kolei 
oraz wdrażania zmian w zachowaniach na 
wszystkich szczeblach;

c) dzielenie się doświadczeniami i 
dobrymi praktykami przez władze krajowe, 
regionalne i lokalne, społeczeństwo 
obywatelskie, przedsiębiorstwa i szkoły w 
zakresie promowania korzystania z kolei 
oraz wdrażania zmian w zachowaniach na 
wszystkich szczeblach, a także dzielenie 
się konkretnymi i ukierunkowanymi na 
człowieka rozwiązaniami dotyczącymi 
optymalnej dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami i osób starszych;

Or. fr

Poprawka 81
Vera Tax, Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nora Mebarek, 
Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Isabel Carvalhais, Hannes Heide, Rovana Plumb
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Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) dzielenie się doświadczeniami i 
dobrymi praktykami przez władze 
regionalne i lokalne, społeczeństwo 
obywatelskie, przedsiębiorstwa i szkoły w 
zakresie promowania korzystania z kolei 
oraz wdrażania zmian w zachowaniach na 
wszystkich szczeblach;

c) dzielenie się doświadczeniami i 
dobrymi praktykami przez władze 
regionalne i lokalne, społeczeństwo 
obywatelskie, przedsiębiorstwa, związki 
zawodowe i szkoły w zakresie promowania 
korzystania z kolei oraz wdrażania zmian 
w zachowaniach na wszystkich szczeblach;

Or. en

Poprawka 82
Isabel Carvalhais

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) dzielenie się doświadczeniami i 
dobrymi praktykami przez władze 
regionalne i lokalne, społeczeństwo 
obywatelskie, przedsiębiorstwa i szkoły w 
zakresie promowania korzystania z kolei 
oraz wdrażania zmian w zachowaniach na 
wszystkich szczeblach;

c) dzielenie się doświadczeniami i 
dobrymi praktykami przez władze 
regionalne i lokalne, społeczeństwo 
obywatelskie, organizacje pozarządowe, 
przedsiębiorstwa i szkoły w zakresie 
promowania korzystania z kolei oraz 
wdrażania zmian w zachowaniach na 
wszystkich szczeblach;

Or. en

Poprawka 83
Anna Deparnay-Grunenberg

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) prezentowanie wsparcia 
finansowego UE dla projektów 
kolejowych, w szczególności brakujących 
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połączeń transgranicznych, podejścia 
zdecentralizowanego i połączeń 
regionalnych;

Or. en

Poprawka 84
Elżbieta Kruk

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) szeroko zakrojone propagowanie 
zasad kultury bezpieczeństwa wśród 
użytkowników i pracowników transportu 
kolejowego

Or. pl

Poprawka 85
Laurence Farreng

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) przeprowadzanie analiz oraz 
innowacyjnych działań, a także 
upowszechnianie ich rezultatów w skali 
europejskiej lub krajowej; oraz

d) przeprowadzanie analiz oraz 
innowacyjnych działań, a także 
upowszechnianie ich rezultatów w skali 
europejskiej lub krajowej i regionalnej, 
przy czym część tych analiz powinna 
dotyczyć unijnych środków finansowych i 
generowanych przez nie synergii w 
projektach dotyczących linii kolejowych, 
w szczególności transgranicznych;

Or. fr

Poprawka 86
Andrey Novakov
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Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1– litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) przeprowadzanie analiz oraz 
innowacyjnych działań, a także 
upowszechnianie ich rezultatów w skali 
europejskiej lub krajowej; oraz

d) przeprowadzanie analiz oraz 
innowacyjnych działań, a także 
upowszechnianie ich rezultatów w skali 
europejskiej, krajowej i regionalnej, w tym 
na europejskiej sieci autostrad 
kolejowych; oraz

Or. en

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

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) przeprowadzanie analiz oraz 
innowacyjnych działań, a także 
upowszechnianie ich rezultatów w skali 
europejskiej lub krajowej; oraz

d) przeprowadzanie analiz oraz 
innowacyjnych działań, a także 
upowszechnianie ich rezultatów w skali 
europejskiej, krajowej i regionalnej;

Or. it

Poprawka 88
Andrey Novakov

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) określenie najważniejszych 
projektów, środków i promocji na różnych 
szczeblach, które mogą pomóc w 
osiągnięciu celów w perspektywie 
długoterminowej, takich jak wspólne 
europejskie wysiłki na rzecz zachęcania 
do inwestowania w autostrady kolejowe, 
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terminale i tabor kolejowy jako 
zoptymalizowanej opcji przesunięcia 
międzygałęziowego, które przyczyni się do 
spójności regionalnej i dekarbonizacji 
transportu towarowego;

Or. en

Poprawka 89
Laurence Farreng

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) przeprowadzanie analiz 
dotyczących wykorzystywania 
ekologicznych źródeł energii w 
infrastrukturze kolejowej, a także 
kampanii promujących przyjęte już 
ekologiczne rozwiązania;

Or. fr

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

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) promowanie projektów i sieci 
związanych z europejskim rokiem, w tym 
za pośrednictwem mediów, sieci 
społecznościowych i innych społeczności 
internetowych.

e) promowanie interaktywnej 
komunikacji na temat projektów i sieci 
związanych z europejskim rokiem, w tym 
za pośrednictwem mediów, sieci 
społecznościowych i innych społeczności 
internetowych.

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

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) badania i ankiety na poziomie 
regionalnym mające na celu ocenę 
potrzeb obywateli w zakresie transportu 
kolejowego.

Or. ro

Poprawka 92
Mathilde Androuët

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) wspieranie przewozu towarów i 
ochrona linii dojazdowych lub lokalnych 
przed ich ewentualnym zamknięciem.

Or. fr

Poprawka 93
Raffaele Fitto

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) promowanie historycznego i 
kulturowego dziedzictwa kolei przez 
organizowanie wydarzeń;

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

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) kampanie na rzecz przywrócenia 
zaufania obywateli do korzystania z 
publicznego kolejowego transportu 
pasażerskiego;

Or. en

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

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera e b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

eb) kampanie na rzecz dywersyfikacji 
kadry pracowniczej sektora kolejowego, w 
szczególności przez przyciąganie kobiet i 
młodych pracowników;

Or. en

Poprawka 96
Laurence Farreng

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Instytucje i organy Unii, a także 
państwa członkowskie mogą – 
odpowiednio na poziomie unijnym i 
krajowym – powoływać się na europejski 
rok i używać jego identyfikacji wizualnej 

2. Instytucje i organy Unii, a także 
państwa członkowskie są zobowiązane – 
odpowiednio na poziomie unijnym i 
krajowym – powoływać się na europejski 
rok i używać jego identyfikacji wizualnej 
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w działaniach promocyjnych, o których 
mowa w ust. 1.

w działaniach promocyjnych, o których 
mowa w ust. 1, przy czym Komisja ma 
obowiązek czuwać nad tym, aby na 
wszystkich etapach promocji odpowiednio 
informowano o wsparciu Unii 
Europejskiej dla projektów i inicjatyw 
finansowanych w ramach europejskiego 
roku;

Or. fr

Poprawka 97
Isabel Carvalhais

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Instytucje i organy Unii, a także 
państwa członkowskie mogą – 
odpowiednio na poziomie unijnym i 
krajowym – powoływać się na europejski 
rok i używać jego identyfikacji wizualnej 
w działaniach promocyjnych, o których 
mowa w ust. 1.

2. Zachęca się instytucje i organy 
Unii, a także państwa członkowskie – 
odpowiednio na poziomie unijnym i 
krajowym – do powoływania się na 
europejski rok i używania jego 
identyfikacji wizualnej w działaniach 
promocyjnych, o których mowa w ust. 1.

Or. en

Poprawka 98
Isabel Carvalhais

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Za organizację uczestnictwa w 
europejskim roku na poziomie krajowym 
odpowiadają państwa członkowskie. W 
tym celu państwa członkowskie 
wyznaczają koordynatorów krajowych. 
Koordynatorzy krajowi zapewniają 
koordynację odpowiednich działań na 

Za organizację uczestnictwa w 
europejskim roku na poziomie krajowym 
odpowiadają państwa członkowskie. W 
tym celu państwa członkowskie 
wyznaczają koordynatorów krajowych 
oraz, w razie potrzeby, podkoordynatorów 
regionalnych i lokalnych. Koordynatorzy 
krajowi, w porozumieniu z 
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poziomie krajowym. podkoordynatorami, w przypadku 
wyznaczenia jednego lub większej liczby 
koordynatorów, zapewniają koordynację 
odpowiednich działań na poziomie 
krajowym.

Or. en

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

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Za organizację uczestnictwa w 
europejskim roku na poziomie krajowym 
odpowiadają państwa członkowskie. W 
tym celu państwa członkowskie 
wyznaczają koordynatorów krajowych. 
Koordynatorzy krajowi zapewniają 
koordynację odpowiednich działań na 
poziomie krajowym.

Za organizację uczestnictwa w 
europejskim roku na poziomie krajowym 
odpowiadają państwa członkowskie. W 
tym celu państwa członkowskie 
wyznaczają koordynatorów krajowych. 
Koordynatorzy krajowi zapewniają 
koordynację odpowiednich działań na 
poziomie krajowym w porozumieniu z 
organami regionalnymi i lokalnymi.

Or. it

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

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja regularnie zwołuje 
posiedzenia koordynatorów krajowych w 
celu koordynowania przebiegu 
europejskiego roku. Posiedzenia te służą 
również wymianie informacji na temat 
realizacji europejskiego roku na poziomie 
krajowym i unijnym; przedstawiciele 
Parlamentu Europejskiego mogą brać w 
udział w tych posiedzeniach jako 

1. Komisja regularnie zwołuje 
posiedzenia koordynatorów krajowych w 
celu koordynowania przebiegu 
europejskiego roku. Posiedzenia te służą 
również wymianie informacji na temat 
realizacji europejskiego roku na poziomie 
krajowym i unijnym; przedstawiciele 
Parlamentu Europejskiego oraz 
przedstawiciele wyznaczeni przez Komitet 
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obserwatorzy. Regionów mogą brać w udział w tych 
posiedzeniach jako obserwatorzy.

Or. es

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

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja regularnie zwołuje 
posiedzenia koordynatorów krajowych w 
celu koordynowania przebiegu 
europejskiego roku. Posiedzenia te służą 
również wymianie informacji na temat 
realizacji europejskiego roku na poziomie 
krajowym i unijnym; przedstawiciele 
Parlamentu Europejskiego mogą brać w 
udział w tych posiedzeniach jako 
obserwatorzy.

1. Komisja regularnie zwołuje 
posiedzenia koordynatorów krajowych, 
angażując podmioty lokalne i regionalne, 
w celu koordynowania przebiegu 
europejskiego roku.

 Posiedzenia te służą również wymianie 
informacji na temat realizacji 
europejskiego roku na poziomie 
regionalnym, krajowym i unijnym; 
przedstawiciele Parlamentu Europejskiego 
mogą brać w udział w tych posiedzeniach 
jako obserwatorzy.

Or. ro

Poprawka 102
Anna Deparnay-Grunenberg

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja regularnie zwołuje 
posiedzenia koordynatorów krajowych w 
celu koordynowania przebiegu 
europejskiego roku. Posiedzenia te służą 
również wymianie informacji na temat 
realizacji europejskiego roku na poziomie 
krajowym i unijnym; przedstawiciele 
Parlamentu Europejskiego mogą brać w 

1. Komisja regularnie zwołuje 
posiedzenia koordynatorów krajowych w 
celu koordynowania przebiegu 
europejskiego roku. Posiedzenia te służą 
również wymianie informacji na temat 
realizacji europejskiego roku na poziomie 
krajowym i unijnym; przedstawiciele 
Parlamentu Europejskiego biorą udział w 
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udział w tych posiedzeniach jako 
obserwatorzy.

tych posiedzeniach jako obserwatorzy.

Or. en

Poprawka 103
Laurence Farreng

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja regularnie zwołuje 
posiedzenia koordynatorów krajowych w 
celu koordynowania przebiegu 
europejskiego roku. Posiedzenia te służą 
również wymianie informacji na temat 
realizacji europejskiego roku na poziomie 
krajowym i unijnym; przedstawiciele 
Parlamentu Europejskiego mogą brać w 
udział w tych posiedzeniach jako 
obserwatorzy.

1. Komisja regularnie zwołuje 
posiedzenia koordynatorów krajowych w 
celu koordynowania przebiegu 
europejskiego roku. Posiedzenia te służą 
również wymianie informacji na temat 
realizacji europejskiego roku na poziomie 
krajowym i unijnym; przedstawiciele 
Parlamentu Europejskiego będą zapraszani 
na te posiedzenia jako obserwatorzy.

Or. fr

Poprawka 104
Isabel Carvalhais

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja regularnie zwołuje 
posiedzenia koordynatorów krajowych w 
celu koordynowania przebiegu 
europejskiego roku. Posiedzenia te służą 
również wymianie informacji na temat 
realizacji europejskiego roku na poziomie 
krajowym i unijnym; przedstawiciele 
Parlamentu Europejskiego mogą brać w 
udział w tych posiedzeniach jako 
obserwatorzy.

1. Komisja regularnie zwołuje 
posiedzenia koordynatorów krajowych w 
celu koordynowania przebiegu 
europejskiego roku. Posiedzenia te są 
okazją do wymiany informacji na temat 
realizacji europejskiego roku na poziomie 
krajowym i unijnym; przedstawiciele 
Parlamentu Europejskiego biorą udział w 
tych posiedzeniach.
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Or. en

Poprawka 105
Laurence Farreng

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Koordynacja Europejskiego Roku 
na poziomie Unii ma charakter 
przekrojowy, tak aby stworzyć synergię 
między poszczególnymi unijnymi 
programami i inicjatywami na rzecz 
finansowania projektów w zakresie 
transportu kolejowego lub projektów, które 
mają aspekt dotyczący kolei.

2. Koordynacja Europejskiego Roku 
na poziomie Unii ma charakter 
przekrojowy, tak aby stworzyć trwałą 
synergię między poszczególnymi unijnymi 
programami i inicjatywami na rzecz 
finansowania projektów w zakresie 
transportu kolejowego lub projektów, które 
mają aspekt dotyczący kolei.

Or. fr

Poprawka 106
Isabel Carvalhais

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja zwołuje regularne spotkania 
zainteresowanych stron i przedstawicieli 
organizacji lub podmiotów działających w 
dziedzinie transportu kolejowego, w tym 
funkcjonujących ponadnarodowych sieci i 
właściwych organizacji pozarządowych, a 
także organizacji i społeczności 
skupiających młodzież, w celu uzyskania 
wsparcia przy realizacji europejskiego roku 
na poziomie Unii.

Komisja zwołuje regularne spotkania 
zainteresowanych stron i przedstawicieli 
organizacji lub podmiotów działających w 
dziedzinie transportu kolejowego, w tym 
funkcjonujących ponadnarodowych i 
ponadregionalnych sieci, organizacji 
obywatelskich i właściwych organizacji 
pozarządowych, a także organizacji i 
społeczności skupiających młodzież, w 
celu uzyskania wsparcia przy realizacji 
europejskiego roku na poziomie Unii.

Or. en
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Poprawka 107
Alessandro Panza, Francesca Donato, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli, Rosanna Conte

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja zwołuje regularne spotkania 
zainteresowanych stron i przedstawicieli 
organizacji lub podmiotów działających w 
dziedzinie transportu kolejowego, w tym 
funkcjonujących ponadnarodowych sieci i 
właściwych organizacji pozarządowych, a 
także organizacji i społeczności 
skupiających młodzież, w celu uzyskania 
wsparcia przy realizacji europejskiego roku 
na poziomie Unii.

Komisja zwołuje regularne spotkania 
zainteresowanych stron i przedstawicieli 
organizacji lub podmiotów działających w 
dziedzinie transportu kolejowego, w tym 
funkcjonujących ponadnarodowych i 
transregionalnych sieci i ściśle 
właściwych organizacji pozarządowych, a 
także organizacji i społeczności 
skupiających młodzież, w celu uzyskania 
wsparcia przy realizacji europejskiego roku 
na poziomie Unii.

Or. it

Poprawka 108
Raffaele Fitto

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja zwołuje regularne spotkania 
zainteresowanych stron i przedstawicieli 
organizacji lub podmiotów działających w 
dziedzinie transportu kolejowego, w tym 
funkcjonujących ponadnarodowych sieci i 
właściwych organizacji pozarządowych, a 
także organizacji i społeczności 
skupiających młodzież, w celu uzyskania 
wsparcia przy realizacji europejskiego roku 
na poziomie Unii.

Komisja zwołuje regularne spotkania 
zainteresowanych stron i przedstawicieli 
organizacji lub podmiotów działających w 
dziedzinie transportu kolejowego, w tym 
funkcjonujących ponadnarodowych sieci, a 
także właściwych organizacji i 
społeczności skupiających młodzież, w 
celu uzyskania wsparcia przy realizacji 
europejskiego roku na poziomie Unii.

Or. it

Poprawka 109
Mathilde Androuët
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Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia 31 grudnia 2022 r. Komisja 
przedłoży Parlamentowi Europejskiemu, 
Radzie, Europejskiemu Komitetowi 
Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi 
Regionów sprawozdanie na temat 
realizacji, wyników i ogólnej oceny 
inicjatyw przewidzianych w niniejszej 
decyzji.

Do dnia 31 grudnia 2022 r. Komisja 
przedłoży Parlamentowi Europejskiemu, 
Radzie, Europejskiemu Komitetowi 
Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi 
Regionów sprawozdanie na temat 
realizacji, wyników i ogólnej oceny 
inicjatyw przewidzianych w niniejszej 
decyzji oraz ich zgodności z art. 91 ust. 2 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, który stanowi, że należy 
uwzględnić przypadki, w których 
zastosowanie mogłoby poważnie wpływać 
na jakość życia i poziom zatrudnienia w 
niektórych regionach, jak również na 
funkcjonowanie infrastruktury 
transportowej.

Or. fr


