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KORT BEGRUNDELSE

Den 4. marts 2020 foreslog Europa-Kommissionen, at 2021 skulle være det europæiske år for 
jernbanetransport for at fremme jernbanetransport som en bæredygtig, innovativ og sikker 
transportform gennem afholdelse af arrangementer, kampagner og initiativer på nationalt, 
regionalt og lokalt plan.

Kommissionen lancerede i sin meddelelse af 11. december 2019 en europæisk grøn pagt for at 
opnå klimaneutralitet i 2050. Da transportsektoren tegner sig for en fjerdedel af EU's 
drivhusgasemissioner, vil jernbanesektoren spille en afgørende rolle for at nå dette mål.

Kommissionen er derfor i færd med at undersøge en strategi baseret på bæredygtig og 
intelligent mobilitet med det prioriterede mål at flytte en væsentlig del af de 75 % af 
landtransporten, der i dag i Europa foretages på vej, over på jernbaner og indre vandveje. 

Covid-19-udbruddet har ramt hele EU med betydelige følger for transport og konnektivitet i 
EU. Det europæiske år for jernbanetransport kan være en mulighed for at indlede en 
konstruktiv debat om de fremtidige udfordringer, som alle transportformer vil stå over for, og 
om de nødvendige foranstaltninger, der skal gennemføres for at beskytte transportarbejdernes 
og passagerernes sundhed.

Ordføreren glæder sig over Kommissionens forslag om at erklære 2021 som "det europæiske 
år for jernbanetransport" og dets målsætning om at fremme og støtte Unionens, 
medlemsstaternes samt regionale og lokale myndigheders og andre organisationers indsats for 
at øge andelen af passagerer og gods, der befordres/transporteres med jernbane.

Ordføreren mener, at skabelsen og styrkelsen af bæredygtige, miljøvenlige og energieffektive 
transportformer er en afgørende del af EU's strategi for bekæmpelse af klimaændringer. I 
denne forbindelse understreger ordføreren den vigtige rolle, som samhørighedspolitikken 
spiller for at forbedre EU's interne og grænseoverskridende jernbanenet, navnlig i de mindre 
udviklede regioner.

Ordføreren betragter det europæiske år for jernbanetransport som en vigtig mulighed for at 
undersøge strategier til forbedring af EU's jernbanepolitikker, navnlig i landdistrikter og 
grænseområder, hvor lokale jernbanenet og togstationer fortsat nedlægges. Der bør især 
fokuseres på tilgængelighed for ældre og dårligt stillede personer og forbedring af 
passagerernes rettigheder, et bedre reservations- og billetsystem, investeringer i 
infrastrukturer og tjenester.

Ifølge ordføreren bør jernbanetransport være et reelt alternativ til individuelle transportformer 
og til korte og mellemlange flyvninger. Jernbanetransportens tværnationale dimension bringer 
borgerne tættere sammen og gør det muligt for dem at udforske Unionen i al dens 
mangfoldighed og kulturelle rigdom. Jernbanetransportens tværnationale dimension bør også 
fremme social, økonomisk og territorial samhørighed, navnlig under målene i 
samhørighedspolitikken efter 2020 om et grønnere og mere forbundet Europa.

Ordføreren mener, at det europæiske år for jernbanetransport i 2021 også kan bidrage til at 
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øge bevidstheden om behovet for at modernisere jernbanerne, herunder deres digitale 
infrastruktur og tjenester i medlemsstaterne. 

Ordføreren foreslår, at der træffes yderligere konkrete foranstaltninger for at nå målene for det 
europæiske år for jernbanetransport, bl.a.: reaktivering af lokale, regionale og interregionale 
passager- og godsbanestrækninger, genindførelse af et europæisk net af nattog, der når ud til 
alle medlemsstater og nabolande, udvikling af et ensartet billetreservationssystem, der gælder 
i alle medlemsstater, og for alle jernbanevirksomheder, der opererer i Unionen.

ÆNDRINGSFORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Transport- og Turismeudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til afgørelse
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Kommissionen lancerede i sin 
meddelelse af 11. december 20191 en 
europæisk grøn pagt for Den Europæiske 
Union og dens borgere. Den europæiske 
grønne pagt er en ny vækststrategi, der 
sigter mod at omstille Unionen til et 
retfærdigt og velstående samfund med en 
moderne, ressourceeffektiv og 
konkurrencedygtig økonomi, hvor der i 
2050 ikke længere er nogen 
nettoemissioner af drivhusgasser, og hvor 
den økonomiske vækst er afkoblet fra 
ressourceanvendelsen.

(1) Kommissionen lancerede i sin 
meddelelse af 11. december 20191 en 
europæisk grøn pagt for Den Europæiske 
Union og dens borgere. Den europæiske 
grønne pagt er en ny strategi med en 
miljømæssig ambition om at ændre 
Unionens økonomi og samfund og sætte 
den i retning af en mere bæredygtig kurs. 
Denne strategi, der sigter mod at omstille 
Unionen til et retfærdigt og velstående 
samfund med en moderne, 
ressourceeffektiv og konkurrencedygtig 
økonomi, hvor der i 2050 ikke længere er 
nogen nettoemissioner af drivhusgasser, og 
hvor den økonomiske udvikling er afkoblet 
fra ressourceanvendelsen.

__________________ __________________
1Meddelelse fra Kommissionen til Europa-
Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget af 11. 
december 2019, Den europæiske grønne 
pagt (COM(2019) 640 final/2).

1Meddelelse fra Kommissionen til Europa-
Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget af 11. 
december 2019, Den europæiske grønne 
pagt (COM(2019) 640 final/2).

Or. en
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Ændringsforslag 2

Forslag til afgørelse
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Det Europæiske Råd godkendte i 
sine konklusioner af 12. december 20192 
målet om at opnå en klimaneutral 
Europæisk Union senest i 2050.

(2) Det Europæiske Råd godkendte i 
sine konklusioner af 12. december 20192 
målet om at opnå en klimaneutral 
Europæisk Union senest i 2050 i 
overensstemmelse med målsætningerne i 
Parisaftalen.

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

2 Det Europæiske Råds konklusioner af 12. 
december 2019.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til afgørelse
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Europa-Parlamentet udtrykte i sin 
beslutning af 15. januar 20203 tilfredshed 
med Kommissionens meddelelse om "den 
europæiske grønne pagt" og opfordrede til, 
at den nødvendige overgang til et 
klimaneutralt samfund sker senest i 2050.

(3) Europa-Parlamentet understregede 
i sin beslutning af 15. januar 20203 det 
presserende behov for en ambitiøs indsats 
for at tackle klimaændringer og 
miljømæssige udfordringer for at holde 
den globale opvarmning under 1,5 °C og 
udtrykte tilfredshed med Kommissionens 
meddelelse om "den europæiske grønne 
pagt" og opfordrede til, at den nødvendige 
overgang til et klimaneutralt samfund sker 
senest i 2050.

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 4

Forslag til afgørelse
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Den europæiske grønne pagt er 
ikke blot en forbedret klimapolitik, men 
udgør en investeringsplan, der fuldt ud 
bør omdanne økonomien og samfundet og 
bringe det på en klar økologisk kurs, der 
respekterer de sociale rettigheder og 
forbedrer livet for alle Unionens borgere. 
På grundlag af den europæiske grønne 
pagt vil alle Unionens politikker blive 
målt i forhold til deres bidrag til målet om 
bæredygtig udvikling, der kombinerer 
sociale rettigheder, miljømæssig integritet, 
regional samhørighed og bæredygtighed 
til gavn for alle.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til afgørelse
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

mobilitetsvaner. Den europæiske grønne 
pagt indebærer, at omstillingen til en 
bæredygtig og intelligent mobilitet skal 
fremskyndes for at imødegå disse 
udfordringer. Nærmere bestemt bør en 
væsentlig andel af de 75 % af 
landtransporten, der i dag foretages på vej, 
flyttes over på jernbaner og indre vandveje.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til afgørelse
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Jernbanetransport har en væsentlig 
rolle at spille som et afgørende vendepunkt 
i at sikre opfyldelsen af 
klimaneutralitetsmålet senest i 2050 og 
udgør en af de mest miljøvenlige og 
energieffektive transportformer. 
Jernbanetransport er stort set elektrificeret 
og udleder langt mindre CO2 end 
tilsvarende vej- eller lufttransport, og som 
den eneste transportform har 
jernbanetransporten reduceret sine 
drivhusgasemissioner og CO2-emissioner 
siden 1990. Dertil kommer, at 
energiforbruget til jernbanetransport er 
mindsket i perioden 1990-20164, og der 
anvendes i stigende grad vedvarende 
energikilder.

(5) Mobilitet er en af de centrale søjler 
i den europæiske grønne pagt og 
jernbanesektoren har en væsentlig rolle at 
spille som et afgørende vendepunkt for at 
dekarbonisere Unionens økonomi og at 
sikre opfyldelsen af klimaneutralitetsmålet 
senest i 2050 og udgør en af de mest 
miljøvenlige og energieffektive 
transportformer. Jernbanetransport er stort 
set elektrificeret og udleder langt mindre 
CO2 end tilsvarende vej- eller 
lufttransport, og som den eneste 
transportform har jernbanetransporten 
reduceret sine drivhusgasemissioner og 
CO2-emissioner siden 1990. Dertil 
kommer, at energiforbruget til 
jernbanetransport er mindsket i perioden 
1990-20164, og der anvendes i stigende 
grad vedvarende energikilder.

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

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

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til afgørelse
Betragtning 5 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) I forbindelse med Unionens 
forpligtelser i henhold til Parisaftalen er 
de regionale og lokale myndigheder og de 
offentlige myndigheder i samarbejde med 
jernbanesektoren centrale aktører for 
gennemførelsen og opfyldelsen af de 
fastsatte mål. 

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til afgørelse
Betragtning 5 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5b) Skabelsen og styrkelsen af 
bæredygtige, miljøvenlige og 
energieffektive transportformer er en 
afgørende del af Unionens strategi for 
bekæmpelse af klimaændringer. Som 
følge af de betydelige forskelle mellem 
medlemsstaterne med hensyn til 
jernbanenet og dertil knyttet infrastruktur 
spiller samhørighedspolitikken, dvs. 
EFRU, Samhørighedsfonden og CEF, en 
vigtig rolle, navnlig i mindre udviklede 
regioner og landdistrikter, ved at forbedre 
Unionens interne og grænseoverskridende 
jernbanenet. Samhørighedspolitikken 
giver også en fortsat og styrket rolle for 
investeringer i retning af et grønnere 
Europa for alle. Modernisering af 
jernbanetransport med særlig vægt på 
offentlige investeringer i 
transportinfrastrukturer, som vil bidrage 
til Unionens klimamål, innovation, 
sikkerhed, anstændig grøn og moderne 
beskæftigelse og effektivitet, vil imidlertid 
kræve yderligere ressourcer.

Or. en
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Ændringsforslag 9

Forslag til afgørelse
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(6) Ved at forbinde Unionens vigtigste 
transportruter med dens regioner og 
områder i den yderste periferi og ved at 
forbinde landdistrikter med hinanden og 
bycentre bidrager jernbanesektoren til den 
sociale, økonomiske og territoriale 
samhørighed. Liberaliseringen af 
jernbanetransport i Unionen har 
imidlertid ikke formået at skabe bedre 
forbindelser for alle eller øge 
jernbanernes modale andel. Mindre 
profitable lokale jernbanenet og 
togstationer nedlægges fortsat, især i 
landdistrikter og grænseområder, og 
investeringerne i netværk, rullende 
materiel og tjenester varierer meget fra 
medlemsstat til medlemsstat. Derfor bør 
strategier til yderligere forbedring af 
Unionens jernbanepolitikker undersøges 
ved at fremme samarbejdet mellem 
jernbaneselskaber snarere end 
konkurrencen mellem dem.

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til afgørelse
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

jernbanesektoren at virkeliggøre sit fulde 
potentiale. Jernbanesektoren må derfor 
styrkes yderligere for at blive mere 
attraktiv for rejsende og virksomheder. For 
at sikre en mere sammenhængende og 
attraktiv jernbanetransport i hele Europa 
bør der også lægges vægt på at forbedre 
passagerernes rettigheder, på bedre 
reservationssystemer og billetsystemer, 
investeringer i infrastruktur, flere nattog 
og gennemførelsen af princippet om, at 
forureneren betaler, på en socialt 
afbalanceret måde.

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til afgørelse
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(8) For at fremme jernbanetransport i 
tråd med de mål, der er fastsat i 
Kommissionens meddelelse om en 
europæisk grøn pagt, bl.a. med hensyn til 
bæredygtig og intelligent mobilitet og for 
at støtte Unionens forpligtelse til FN's 
2030-dagsorden og målene for bæredygtig 
udvikling (SDG'er) bør 2021 udpeges som 
europæisk år for jernbanetransport". 2021 
vil blive et væsentligt år for Unionens 
jernbanepolitik, idet det bliver det første 
fulde år, hvor de regler, der er vedtaget i 
den fjerde jernbanepakke, dvs. om åbning 
af markedet for indenlandsk 
passagerbefordring og nedbringelse af 
omkostninger og administrative byrder for 
jernbanevirksomheder, der opererer i hele 
Unionen, vil blive gennemført i Unionen 
som helhed. Der er en voksende interesse i 
befolkningen for jernbanetransport, 
herunder med nattog, i en række 
medlemsstater, navnlig blandt unge, 
hvilket også fremgår af populariteten af 
#DiscoverEU. Desuden vil den 
internationale kunstfestival "Europalia" i 
2021 fokusere på jernbanernes indflydelse 
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industriel forandring — på kunsten og fremhæve jernbanernes rolle 
som en stærk drivkraft for social, 
økonomisk og industriel forandring —

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til afgørelse
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Det europæiske år for 
jernbanetransport i 2021 vil også bidrage 
til at øge bevidstheden om behovet for at 
modernisere jernbanerne, herunder deres 
digitale infrastruktur og tjenester i 
medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 13

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) fremme jernbanetransport som en 
bæredygtig, innovativ, sikker transportform 
for alle , navnlig ved at anvende mere 
støjsvagt, grønt og energieffektivt rullende 
materiel, ved at fremme en europæisk 
debat om udvikling af jernbanetransport 
som et reelt, tilgængeligt og universelt 
alternativ til individuelle transportformer 
og til korte og mellemlange flyvninger ved 
at fremhæve jernbanens rolle som en 
afgørende faktor for at bidrage til at nå 
Unionens mål om klimaneutralitet senest i 
2050 og ved at tage kontakt til den brede 
offentlighed, især ungdommen 

Or. en
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Ændringsforslag 14

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) fremhæve jernbanetransportens 
europæiske, tværnationale dimension , 
herunder i landdistrikter og fjerntliggende 
områder, som bringer borgerne tættere 
sammen, gør det muligt for dem at 
udforske Unionen i al dens mangfoldighed, 
fremmer social, økonomisk og territorial 
samhørighed inden for rammerne af 
målene for samhørighedspolitikken efter 
2020 for et grønnere og mere forbundet 
Europa i tæt samarbejde med lokale og 
regionale myndigheder og lokalsamfund 
og bidrager til at integrere Unionens indre 
marked

Or. en

Ændringsforslag 15

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) øge jernbanetransportens bidrag til 
Unionens økonomi, industri og samfund, 
herunder navnlig aspekter vedrørende 
bæredygtig regionaludvikling, udviklingen 
mellem byområder og landdistrikter samt 
grænse- og lokalområder, 
klimabeskyttelse og industriel omstilling, 
bæredygtig turisme, innovation, social 
inklusion, beskæftigelse, uddannelse, 
ungdom og kultur samt styrke 
tilgængeligheden for ældre, dårligt stillede 
personer og personer med handicap

Or. en
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Ændringsforslag 16

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) bidrage til at fremme 
jernbanetransport som et vigtigt element i 
forbindelserne mellem Unionen og 
nabolandene såsom dem i det vestlige 
Balkan, Skandinavien, de østlige 
naboskabslande og Det Forenede 
Kongerige med udgangspunkt i 
partnerlandenes, grænseområders og 
kommuners interesser og behov og 
udveksling af ekspertise inden for 
jernbanetransport.

Or. en

Ændringsforslag 17

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 18

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 19

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 20

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Unionen skal identificere og 
undersøge vigtige projekter og 
foranstaltninger, som den vil fremme på 
forskellige niveauer, der kan bidrage til at 
nå målene på lang sigt, såsom:
a) reaktivering og multiplikation af 
lokale, regionale og interregionale 
passager- og banestrækninger, lokale 
togstationer og forbindelser fra lokale 
jernbanelinjer til jernbanelinjer med 
højhastighedstog og langdistancetog
b) en fælles europæisk indsats for at 
genindføre et net af moderne nattogslinjer 
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til overkommelige priser, som når ud til 
alle medlemsstater og til nabolande
c) udvikling af et ensartet 
billetreservations- og fordelspassystem til 
europæisk jernbanetransport, der giver 
forbrugerne mulighed for at købe en 
samlet billet fra en hvilken som helst 
europæisk station til enhver anden, 
uafhængigt af jernbaneselskabet, med 
garanterede passagerrettigheder og til den 
mest fordelagtige pris
d) bæredygtige langsigtede modeller 
for gratis lokal offentlig transport
e) fremme af jernbaner ved hjælp af 
præferentielle momssatser på nationalt 
plan
f) integration målene for grønne, 
innovative, digitale, sikre og tilgængelige 
jernbanenet og -tjenester i Unionens 
industristrategi, herunder deres rolle med 
hensyn til samhørighed, kvalificeret og 
anstændig beskæftigelse og kulturel 
udveksling

Or. en

Ændringsforslag 21

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en



PE652.352v01-00 16/16 PA\1205397DA.docx

DA

Ændringsforslag 22

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Koordineringen på EU-plan af det 
europæiske år skal have en tværgående 
tilgang for at finde frem til eksisterende og 
skabe nye synergier mellem de forskellige 
EU-programmer og -initiativer, som 
finansierer projekter inden for 
jernbanetransport, eller som har tilknytning 
til jernbaner under hensyntagen til, at nye 
politiske målsætninger snarere kræver 
yderligere ressourcer frem for kun 
omfordelinger.

Or. en

Ændringsforslag 23

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en


