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RÖVID INDOKOLÁS

2020. március 4-én az Európai Bizottság javaslatot tett arra, hogy 2021 legyen a vasút európai 
éve, hogy a vasutat országos, regionális és helyi szintű rendezvények, kampányok és 
kezdeményezések szervezése révén fenntartható, innovatív és biztonságos közlekedési 
eszközként népszerűsítse.

2019. december 11-i közleményében az Európai Bizottság európai zöld megállapodást vázolt 
fel, amelynek célja a klímasemlegesség 2050-ig történő megvalósítása. Mivel a közlekedés az 
EU üvegházhatásúgáz-kibocsátásának egynegyedéért felelős, a vasúti ágazat kulcsfontosságú 
szerepet fog játszani e cél elérésében.

Ezért a Bizottság egy fenntartható és intelligens mobilitáson alapuló stratégiát tanulmányoz, 
amelynek elsődleges célja, hogy a szárazföldi áruszállítás 75%-át kitevő közúti áruforgalom 
jelentős része a vasútra és a belvízi utakra kerüljön át. 

A Covid19-járvány az egész EU-t érintette, és jelentős hatást gyakorolt az EU-n belüli 
közlekedésre és összeköttetésekre. A vasút európai éve lehetőséget kínálhat arra, hogy 
konstruktív vitát kezdeményezzünk az összes közlekedési módra váró jövőbeli kihívásokról, 
valamint a közlekedési dolgozók és az utasok egészségének védelme érdekében 
végrehajtandó szükséges intézkedésekről.

Az előadó üdvözli, hogy a Bizottság a 2021-es évet a vasút európai évének nyilvánította, és 
hogy célja az Unió, a tagállamok, a regionális és helyi hatóságok és más szervezetek arra 
irányuló erőfeszítéseinek ösztönzése és támogatása, hogy növeljék a vasúti személy- és 
áruszállítás arányát.

Az előadó úgy véli, hogy a fenntartható, környezetbarát és energiahatékony közlekedési 
módok létrehozása és fejlesztése az éghajlatváltozás kezelésére irányuló uniós stratégia 
kulcsfontosságú részét képezi. Ebben az összefüggésben az előadó hangsúlyozza, hogy a 
kohéziós politika fontos szerepet játszik az EU belföldi és határokon átnyúló 
vasúthálózatainak javításában, különösen a kevésbé fejlett régiókban.

Az előadó úgy véli, hogy a vasút európai éve kulcsfontosságú lehetőség az uniós vasúti 
politikák javítására irányuló stratégiák feltárására, különösen a vidéki és határ menti 
területeken, ahol a helyi vasúthálózatok és vasútállomások felszámolása továbbra is zajlik. 
Különös figyelmet kell fordítani az idősek és a hátrányos helyzetűek akadálymentes 
hozzáférésére, az utasok jogainak javítására, a jobb helyfoglalási és jegyrendszerre, valamint 
az infrastruktúrába és a szolgáltatásokba történő beruházásokra.

Az előadó véleménye szerint a vasúti közlekedésnek valódi alternatívát kell kínálnia az 
egyénre szabott közlekedési módokkal, valamint a kis és közepes távolságú repülő járatokkal 
szemben. A vasút határokon átnyúló dimenziója közelebb hozza egymáshoz a polgárokat, 
lehetővé teszi számukra, hogy felfedezzék az Unió sokféleségét és gazdag kultúráját. A vasút 
határokon átnyúló dimenziójának a társadalmi, gazdasági és területi kohéziót is elő kell 
mozdítania, különösen a 2020 utáni kohéziós politika azon célkitűzései keretében, amelyek a 
környezetbarátabb és jobban összekapcsolt Európára irányulnak.
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Az előadó úgy véli, hogy a vasút európai éve 2021-ben hozzájárulhatna ahhoz is, hogy 
felhívják a figyelmet arra, hogy a tagállamokban korszerűsíteni kell a vasutat, ideértve a 
digitális infrastruktúrát és szolgáltatásokat is. 

Az előadó további konkrét intézkedéseket javasol a vasút európai éve célkitűzéseinek elérése 
érdekében, többek között a következőket: a helyi, regionális és régióközi személy- és 
áruszállító vasútvonalak újbóli aktiválása, az összes tagállamra és a szomszédos országokra 
kiterjedő éjszakai vonatok európai hálózatának újbóli bevezetése, az összes tagállamban és az 
Unióban működő valamennyi vasúttársaságra érvényes egységes jegyfoglalási rendszer 
kialakítása.

MÓDOSÍTÁSOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felkéri a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Határozatra irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) 2019. december 11-i 
közleményében1 a Bizottság európai zöld 
megállapodást vázolt fel az Európai Unió 
és polgárai számára. Az európai zöld 
megállapodás új növekedési stratégiaként 
az Uniót olyan igazságos és virágzó 
társadalommá kívánja alakítani, amely 
modern, erőforrás-hatékony és 
versenyképes gazdasággal rendelkezik, 
ahol 2050-re megszűnik a nettó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás, és ahol a 
gazdaság növekedése nem erőforrásfüggő.

(1) 2019. december 11-i 
közleményében1 a Bizottság európai zöld 
megállapodást vázolt fel az Európai Unió 
és polgárai számára. Az európai zöld 
megállapodás olyan új stratégia, amely a 
környezetvédelem terén az Unió 
gazdaságának és társadalmának 
átalakítására és fenntarthatóbb pályára 
állítására törekszik. Ez a stratégia az 
Uniót olyan igazságos és virágzó 
társadalommá kívánja alakítani, amely 
modern, erőforrás-hatékony és 
versenyképes gazdasággal rendelkezik, 
ahol 2050-re megszűnik a nettó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás, és ahol a 
gazdaság fejlődése nem erőforrásfüggő.

__________________ __________________
1 A Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, a 
Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Régiók 

1 A Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, a 
Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Régiók 
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Bizottságának : Az európai zöld 
megállapodás, 2019. december 11., 
COM(2019) 640 final.

Bizottságának : Az európai zöld 
megállapodás, 2019. december 11., 
COM(2019) 0640.

Or. en

Módosítás 2

Határozatra irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) 2019. december 12-i 
következtetéseiben2 az Európai Tanács 
jóváhagyta a klímasemleges Európai Unió 
2050-ig történő megvalósítására irányuló 
célkitűzést.

(2) 2019. december 12-i 
következtetéseiben2 az Európai Tanács – a 
Párizsi Megállapodásban kitűzött célokkal 
összhangban – jóváhagyta a 
klímasemleges Európai Unió 2050-ig 
történő megvalósítására irányuló 
célkitűzést.

__________________ __________________
2 Az Európai Tanács következtetései, 2019. 
december 12.

2 Az Európai Tanács következtetései, 2019. 
december 12.

Or. en

Módosítás 3

Határozatra irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) 2020. január 15-i állásfoglalásában3 
az Európai Parlament üdvözölte „Az 
európai zöld megállapodás” című 
bizottsági közleményt, és felszólított a 
klímasemleges társadalom legkésőbb 2050-
ig való szükségszerű megvalósítására.

(3) 2020. január 15-i állásfoglalásában3 
az Európai Parlament hangsúlyozta, hogy 
a globális felmelegedés 1,5°C alatt tartása 
és a biológiai sokféleség jelentős 
csökkenésének elkerülése céljából 
sürgősen ambiciózus fellépésre van 
szükség az éghajlatváltozás és a környezeti 
kihívások kezelése érdekében, és 
üdvözölte „Az európai zöld megállapodás” 
című bizottsági közleményt, és felszólított 
a klímasemleges társadalom legkésőbb 
2050-ig való szükségszerű 
megvalósítására.

__________________ __________________
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3 Az Európai Parlament állásfoglalása az 
európai zöld megállapodásról, 2020. január 
15., 2019/2956(RSP).

3 Az Európai Parlament állásfoglalása az 
európai zöld megállapodásról, 2020. január 
15., 2019/2956(RSP).

Or. en

Módosítás 4

Határozatra irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az európai zöld megállapodás nem 
csupán egy megerősített éghajlat-politika, 
hanem egy olyan beruházási terv, 
amelynek teljes mértékben át kell 
alakítania a gazdaságot és a társadalmat, 
és azokat szilárdan olyan ökológiai 
pályára kell állítania, amely tiszteletben 
tartja a szociális jogokat és javítja 
valamennyi uniós polgár életét. Az 
európai zöld megállapodás alapján 
valamennyi uniós szakpolitikát összevetik 
azzal, hogy mennyire járulnak hozzá a 
fenntartható fejlődés célkitűzéséhez, 
amely a szociális jogokat, a környezeti 
integritást, a regionális kohéziót és a 
fenntarthatóságot ötvözi mindenki javát 
szolgálva.

Or. en

Módosítás 5

Határozatra irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az európai zöld megállapodásról 
szóló bizottsági közleményben 
meghatározott célkitűzésekkel 
összhangban át kell alakítani az uniós 
gazdaságot, és újra kell gondolni a 
szakpolitikákat, különösen a közlekedés és 
a mobilitás területén, ami magában foglalja 
a fenntartható és intelligens mobilitásra 
való áttérés felgyorsítását. A közlekedés az 

(4) Az európai zöld megállapodásról 
szóló bizottsági közleményben 
meghatározott célkitűzésekkel 
összhangban át kell alakítani az uniós 
gazdaságot és ipart, és újra kell gondolni a 
szakpolitikákat, különösen a közlekedés és 
a mobilitás területén, ami magában foglalja 
a fenntartható, kibocsátásmentes és 
intelligens mobilitásra való áttérés 
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Unió üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 
egynegyedéért felelős, és ez az arány egyre 
nő. A klímasemlegesség eléréséhez a 
közlekedésből származó kibocsátások 
90 %-os csökkentésére van szükség 2050-
ig. A fenntartható közlekedés 
megvalósítása azt jelenti, hogy a 
felhasználókat kell előtérbe helyezni, és 
jelenlegi mobilitási lehetőségeiknél 
megfizethetőbb, hozzáférhetőbb, 
egészségesebb és tisztább alternatívákat 
kell biztosítani számukra. Az európai zöld 
megállapodás előrevetíti a fenntartható és 
intelligens mobilitásra való áttérés 
felgyorsítását e kihívások kezelése 
érdekében. Különösen fontos, hogy a 
jelenleg 75 %-ban a közutakon 
megvalósuló szárazföldi áruszállítás 
jelentős része áthelyeződjön a vasútra és a 
belvízi utakra.

felgyorsítását. A közlekedés az Unió 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 
egynegyedéért felelős, és ez az arány egyre 
nő. A klímasemlegesség eléréséhez a 
közlekedésből származó kibocsátások 
90 %-os csökkentésére van szükség 2050-
ig. A fenntartható közlekedés 
megvalósítása azt jelenti, hogy a 
felhasználókat kell előtérbe helyezni, és 
jelenlegi mobilitási lehetőségeiknél 
megfizethetőbb, hozzáférhetőbb, 
egészségesebb és tisztább alternatívákat 
kell biztosítani számukra. Az európai zöld 
megállapodás előrevetíti a fenntartható és 
intelligens mobilitásra való áttérés 
felgyorsítását e kihívások kezelése 
érdekében. Különösen fontos, hogy a 
jelenleg 75 %-ban a közutakon 
megvalósuló szárazföldi áruszállítás 
jelentős része áthelyeződjön a vasútra és a 
belvízi utakra.

Or. en

Módosítás 6

Határozatra irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A vasút meghatározó szerepet 
játszhat a klímasemlegességi célkitűzés 
2050-ig történő elérésében. Ez az egyik 
leginkább környezetbarát és 
energiahatékony közlekedési mód. A vasút 
nagyrészt elektromos, és azonos távon 
sokkal kevesebb szén-dioxidot bocsát ki, 
mint a közúti vagy a légi közlekedés, 
továbbá ez az egyetlen olyan közlekedési 
mód, amelynek 1990 óta folyamatosan 
csökkent üvegházhatásúgáz-kibocsátása és 
szén-dioxid-kibocsátása. Emellett a vasút 
1990 és 2016 között4 csökkentette 
energiafogyasztását, és egyre nagyobb 
mértékben használ megújuló 
energiaforrásokat.

(5) Az európai zöld megállapodás 
egyik kulcsfontosságú pillére a mobilitás, 
és a vasút meghatározó szerepet játszhat az 
uniós gazdaság szén-dioxid-
mentesítésében és a klímasemlegességi 
célkitűzés 2050-ig történő elérésében.Ez az 
egyik leginkább környezetbarát és 
energiahatékony közlekedési mód. A vasút 
nagyrészt elektromos, és azonos távon 
sokkal kevesebb szén-dioxidot bocsát ki, 
mint a közúti vagy a légi közlekedés, 
továbbá ez az egyetlen olyan közlekedési 
mód, amelynek 1990 óta folyamatosan 
csökkent üvegházhatásúgáz-kibocsátása és 
szén-dioxid-kibocsátása. Emellett a vasút 
1990 és 2016 között4 csökkentette 
energiafogyasztását, és egyre nagyobb 
mértékben használ megújuló 
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energiaforrásokat.

__________________ __________________
4 A Mobilitáspolitikai és Közlekedési 
Főigazgatóság 2019. évi statisztikai 
zsebkönyve: „Az EU közlekedése 
számokban” (forrás: Eurostat).

4 A Mobilitáspolitikai és Közlekedési 
Főigazgatóság 2019. évi statisztikai 
zsebkönyve: „Az EU közlekedése 
számokban” (forrás: Eurostat).

Or. en

Módosítás 7

Határozatra irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A Párizsi Megállapodás és a zöld 
megállapodás keretében tett uniós 
kötelezettségvállalások összefüggésében a 
regionális és helyi hatóságok, valamint a 
vasúti ágazattal együttműködésben 
működő hatóságok kulcsfontosságú 
szerepet játszanak a kitűzött célok 
megvalósításában és végrehajtásában. 

Or. en

Módosítás 8

Határozatra irányuló javaslat
5 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) A fenntartható, környezetbarát és 
energiahatékony közlekedési módok 
létrehozása és fejlesztése az 
éghajlatváltozás kezelésére irányuló uniós 
erőfeszítések kulcsfontosságú részét 
képezi. Tekintettel a tagállamok között a 
vasúti hálózatok és a kapcsolódó 
infrastruktúra tekintetében fennálló 
jelentős különbségekre, a kohéziós 
politika – nevezetesen az ERFA, a 
Kohéziós Alap és az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz – az Unió 
belső és határokon átnyúló 
vasúthálózatainak javítása révén fontos 
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szerepet játszik, különösen a kevésbé 
fejlett régiókban és a vidéki térségekben. 
A kohéziós politika emellett folyamatos és 
megerősített szerepet biztosít a mindenki 
számára környezetbarátabb Európát célzó 
beruházásoknak. A vasúti közlekedés 
korszerűsítéséhez azonban – különös 
tekintettel a közlekedési infrastruktúrákba 
történő állami beruházásokra, amelyek 
hozzá fognak járulni az uniós éghajlat-
politikai célokhoz, az innovációhoz, a 
biztonsághoz, a tisztességes, zöld és 
modern foglalkoztatáshoz és a 
hatékonysághoz – további forrásokra lesz 
szükség.

Or. en

Módosítás 9

Határozatra irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az Unió peremterületeinek a fő 
közlekedési útvonalakkal való 
összekapcsolása révén a vasúti ágazat 
hozzájárul a társadalmi, gazdasági és 
területi kohézióhoz.

(6) Az Unió peremterületeinek a fő 
közlekedési útvonalakkal való 
összekapcsolása, valamint a vidéki 
területek egymással és a városi 
központokkal való összekapcsolása révén 
a vasúti ágazat hozzájárul a társadalmi, 
gazdasági és területi kohézióhoz. A vasúti 
közlekedés Unión belüli liberalizációjának 
azonban nem sikerült jobb 
összeköttetéseket teremtenie mindenki 
számára, illetve növelnie a vasút 
részarányát. A kevésbé jövedelmező helyi 
vasúthálózatokat és vasútállomásokat 
továbbra is felszámolják, különösen a 
vidéki és határ menti területeken, és 
tagállamonként igen eltérőek a hálózatba, 
a járművekbe és a szolgáltatásokba 
történő beruházások. Ezért az uniós vasúti 
politikák további javítására irányuló azon 
stratégiákat kell feltárni, amelyek a vasúti 
szállítási vállalatok közötti verseny helyett 
az e vállalatok közötti együttműködést 
mozdítják elő.
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Or. en

Módosítás 10

Határozatra irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Míg a vasúti személyszállítás 
részaránya az uniós szárazföldi 
közlekedésben csak kismértékben nőtt 
2007 óta, az áruszállítás részaránya 
csökkent. Továbbra is számos akadály áll a 
valódi egységes európai vasúti térség 
megvalósítása előtt, többek között a zaj 
minimalizálásának szükségessége 
tekintetében. Ezen akadályok leküzdése a 
költségek csökkentésével és a gyorsított 
innovációval együtt lehetővé tenné a vasút 
használatában rejlő lehetőségek 
kibontakoztatását. A vasútnak ezért további 
lendületre van szüksége ahhoz, hogy 
vonzóbbá váljon mind az utazók, mind a 
vállalkozások számára.

(7) Míg a vasúti személyszállítás 
részaránya az uniós szárazföldi 
közlekedésben csak kismértékben nőtt 
2007 óta, az áruszállítás részaránya 
csökkent. Továbbra is számos akadály áll a 
valódi egységes európai vasúti térség 
megvalósítása előtt, többek között a zaj 
minimalizálásának szükségessége 
tekintetében. Ezen akadályok leküzdése a 
költségek csökkentésével és a gyorsított 
innovációval együtt lehetővé tenné a vasút 
használatában rejlő lehetőségek 
kibontakoztatását. A vasútnak ezért további 
lendületre van szüksége ahhoz, hogy 
vonzóbbá váljon mind az utazók, mind a 
vállalkozások számára. A koherensebb és 
vonzóbb vasúti közlekedés Európa-szerte 
történő biztosítása érdekében hangsúlyt 
kell fektetni az utasok jogainak javítására, 
a foglalási és jegyrendszerek javítására, az 
infrastrukturális beruházásokra, több 
éjszakai vonatra és a „szennyező fizet” 
elvének társadalmilag kiegyensúlyozott 
módon történő végrehajtására.

Or. en

Módosítás 11

Határozatra irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A vasúti közlekedésnek az európai 
zöld megállapodásról szóló bizottsági 
közleményben meghatározott 
célkitűzésekkel, többek között a 
fenntartható és intelligens mobilitásra 

(8) A vasúti közlekedésnek az európai 
zöld megállapodásról szóló bizottsági 
közleményben meghatározott 
célkitűzésekkel, többek között a 
fenntartható és intelligens mobilitásra 
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vonatkozó célokkal összhangban történő 
előmozdítása érdekében a 2021-es évet 
indokolt a vasút európai évévé 
nyilvánítani. 2021 fontos év lesz az uniós 
vasúti politika szempontjából, és ez lesz az 
első olyan teljes év, amikor a negyedik 
vasúti csomag keretében elfogadott 
szabályokat Unió-szerte végrehajtják, 
nevezetesen megnyílik a belföldi 
személyszállítási szolgáltatások piaca, 
valamint csökkennek az Unióban működő 
vasúttársaságok költségei és adminisztratív 
terhei. Amint azt a #DiscoverEU 
kezdeményezés népszerűsége is mutatja, 
számos tagállamban egyre nagyobb a 
lakossági érdeklődés a vasutak iránt, 
ideértve az éjszakai vonatokat is. Ezen 
túlmenően az „Europalia” nemzetközi 
művészeti fesztivál témája 2021-ben a 
vasút művészetekre gyakorolt hatása lesz, 
és hangsúlyozni fogja a vasút által a 
társadalmi, gazdasági és ipari változások 
előmozdításában betöltött komoly szerepet,

vonatkozó célokkal összhangban történő 
előmozdítása és az ENSZ 2030-ig tartó 
időszakra vonatkozó fenntartható 
fejlesztési menetrendjének és a 
fenntartható fejlesztési célok támogatása 
érdekében a 2021-es évet indokolt a vasút 
európai évévé nyilvánítani. 2021 fontos év 
lesz az uniós vasúti politika szempontjából, 
és ez lesz az első olyan teljes év, amikor a 
negyedik vasúti csomag keretében 
elfogadott szabályokat Unió-szerte 
végrehajtják, nevezetesen megnyílik a 
belföldi személyszállítási szolgáltatások 
piaca, valamint csökkennek az Unióban 
működő vasúttársaságok költségei és 
adminisztratív terhei. Amint azt a 
#DiscoverEU kezdeményezés 
népszerűsége is mutatja, számos 
tagállamban és különösen a fiatalok 
körében egyre nagyobb a lakossági 
érdeklődés a vasutak iránt, ideértve az 
éjszakai vonatokat is. Ezen túlmenően az 
„Europalia” nemzetközi művészeti 
fesztivál témája 2021-ben a vasút 
művészetekre gyakorolt hatása lesz, és 
hangsúlyozni fogja a vasút által a 
társadalmi, gazdasági és ipari változások 
előmozdításában betöltött komoly szerepet,

Or. en

Módosítás 12

Határozatra irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A vasút európai éve 2021-ben is 
hozzájárul ahhoz, hogy felhívják a 
figyelmet arra, hogy a tagállamokban 
korszerűsíteni kell a vasutat, ideértve a 
digitális infrastruktúrát és 
szolgáltatásokat is.

Or. en
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Módosítás 13

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) előmozdítja a vasút mint 
fenntartható, innovatív és biztonságos 
közlekedési mód használatát, különösen 
azáltal, hogy kiemeli a vasút mint az Unió 
klímasemlegességi célkitűzésének 2050-ig 
történő elérését elősegítő tényező 
meghatározó szerepét, valamint hogy 
megszólítja a szélesebb nyilvánosságot, 
különösen a fiatalokat;

a) előmozdítja a vasút mint 
fenntartható, innovatív és biztonságos 
közlekedési mód mindenki számára 
történő használatát, különösen azáltal, 
hogy csendesebb, környezetbarát és 
energiahatékony járműveket használ, 
ösztönzi a vasúti közlekedésnek az egyéni 
közlekedési módok, valamint a kis és 
közepes távolságú repülőjáratok valódi, 
hozzáférhető és egyetemes 
alternatívájaként való fejlesztéséről szóló 
európai vitát, kiemeli a vasút mint az Unió 
klímasemlegességi célkitűzésének 2050-ig 
történő elérését elősegítő tényező 
meghatározó szerepét, valamint hogy 
megszólítja a szélesebb nyilvánosságot, 
különösen a fiatalokat; 

Or. en

Módosítás 14

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) kiemeli a vasút európai, határokon 
átnyúló dimenzióját, amely közelebb hozza 
egymáshoz a polgárokat, lehetővé teszi 
számukra, hogy felfedezzék az Unió 
sokféleségét, előmozdítja a kohéziót és 
hozzájárul az Unió belső piacának 
integrációjához;

b) kiemeli a vasút európai, határokon, 
többek között a vidéki és távoli területeken 
átnyúló dimenzióját, amely közelebb hozza 
egymáshoz a polgárokat, lehetővé teszi 
számukra, hogy felfedezzék az Unió 
sokféleségét, a 2020 utáni kohéziós 
politikai célkitűzések keretében egy 
zöldebb és jobban összekapcsolt Európa 
érdekében, szoros együttműködésben a 
helyi és regionális önkormányzatokkal és 
a helyi közösségekkel előmozdítja a 
társadalmi, gazdasági és területi kohéziót 
és hozzájárul az Unió belső piacának 
integrációjához;



PA\1205397HU.docx 13/17 PE652.352v01-00

HU

Or. en

Módosítás 15

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) fokozza a vasút hozzájárulását az 
uniós gazdasághoz, iparhoz és 
társadalomhoz, különös tekintettel a 
regionális fejlesztéssel, az ipari 
versenyképességgel, a fenntartható 
turizmussal, az innovációval, a 
foglalkoztatással, az oktatással, az 
ifjúsággal és a kultúrával, valamint az 
akadálymentesítéssel kapcsolatos 
szempontok figyelembevétele révén;

c) fokozza a vasút hozzájárulását az 
uniós gazdasághoz, iparhoz és 
társadalomhoz, különös tekintettel a 
fenntartható regionális, a városi-vidéki és 
a határokon átnyúló helyi fejlesztéssel, a 
környezetvédelemmel, az ipari 
átalakulással, a fenntartható turizmussal, 
az innovációval, a társadalmi 
befogadással, a foglalkoztatással, az 
oktatással, az ifjúsággal és a kultúrával, 
valamint az idősek, a hátrányos helyzetű 
csoportok és a fogyatékossággal élők 
számára történő akadálymentesítéssel 
kapcsolatos szempontok figyelembevétele 
révén;

Or. en

Módosítás 16

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) hozzájárul a vasútnak mint az Unió 
és a szomszédos országok – különösen a 
nyugat-balkáni országok – közötti 
kapcsolatok fontos elemének az 
előmozdításához a partnerországok 
érdeklődésére és szükségleteire, valamint 
az Unió vasúti közlekedéssel kapcsolatos 
szakértelmére építve.

d) hozzájárul a vasútnak mint az Unió 
és a szomszédos országok – például a 
Nyugat-Balkán, Skandinávia, a keleti 
szomszédság országai és az Egyesült 
Királyság – közötti kapcsolatok fontos 
elemének az előmozdításához a 
partnerországok, a határ menti régiók és 
települések érdeklődésére és 
szükségleteire, valamint a vasúti 
közlekedéssel kapcsolatos szakértelem 
cseréjére építve.

Or. en
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Módosítás 17

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) kezdeményezések és rendezvények 
párbeszéd előmozdítására, a tudatosság 
növelésére és a polgárok, a vállalkozások 
és a hatóságok arra irányuló 
szerepvállalásának elősegítésére, hogy az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem 
eszközeként több embert és árut vonzzanak 
a vasút felé, többféle csatornán és eszközön 
keresztül, ideértve a tagállamokban 
megrendezett eseményeket is;

a) kezdeményezések és rendezvények 
párbeszéd előmozdítására, a tudatosság 
növelésére és a polgárok, a vállalkozások 
és a hatóságok arra irányuló 
szerepvállalásának elősegítésére, hogy az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem 
eszközeként több embert és árut vonzzanak 
a vasút felé, valamint fokozzák a 
kulturális cserét és a fenntartható 
turizmust többféle csatornán és eszközön 
keresztül, ideértve a tagállamokban 
elsősorban a helyi szinten megrendezett 
eseményeket is;

Or. en

Módosítás 18

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a nemzeti, regionális és helyi 
hatóságok, a civil társadalom, a 
vállalkozások és az iskolák között a vasút 
használatának előmozdítása és a 
magatartásbeli változások minden szinten 
történő megvalósítása terén szerzett 
tapasztalatok és bevált gyakorlatok 
megosztása;

c) a nemzeti, regionális és helyi 
hatóságok, a szociális partnerek, a civil 
társadalom, a vállalkozások és az iskolák 
között a vasút használatának előmozdítása 
és a magatartásbeli változások minden 
szinten történő megvalósítása terén szerzett 
tapasztalatok és bevált gyakorlatok 
megosztása;

Or. en

Módosítás 19

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) tanulmányok készítése és d) tanulmányok készítése és 
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innovációs tevékenységek végzése, 
valamint ezek eredményeinek európai vagy 
nemzeti szinten történő terjesztése; 
valamint

innovációs tevékenységek végzése, 
valamint ezek eredményeinek európai, 
nemzeti és regionális szinten történő 
terjesztése;

Or. en

Módosítás 20

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az Unió meghatározza és 
felkutatja azokat a kulcsfontosságú 
projekteket és intézkedéseket, amelyeket 
különböző szinteken elő fog mozdítani, és 
amelyek hosszú távon hozzájárulhatnak 
például a következő célkitűzések 
eléréséhez:
a) a helyi, regionális és régióközi 
személy- és áruszállító vasútvonalak, a 
helyi vasútállomások, valamint a helyi 
vasútvonalak és a nagy sebességű és 
távolsági vasútvonalak közötti 
összeköttetések újraindítása és 
megsokszorozása;
b) közös európai erőfeszítés a 
valamennyi tagállamra és a szomszédos 
országokra is kiterjedő modern éjszakai 
vasútvonalak megfizethető árú 
hálózatának újbóli bevezetésére;
c) olyan egységes európai vasúti 
jegyfoglalási és előnyös bérleti rendszer 
kialakítása, amely lehetővé teszi a 
fogyasztók számára, hogy vasúttársaságtól 
függetlenül egyirányú jegyet vásároljanak 
bármely európai vasútállomásról bármely 
más vasútállomásra, garantált 
utasjogokkal és a legkedvezőbb áron;
d) az ingyenes helyi tömegközlekedés 
fenntartható, hosszú távú modelljei;
e) a vasutak támogatása nemzeti 
szinten kedvezményes héakulcsok révén;
f) a zöld, innovatív, digitális, 
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biztonságos és akadálymentes vasúti 
hálózatokra és szolgáltatásokra vonatkozó 
célok integrálása az uniós ipari 
stratégiába, beleértve annak a kohézió, a 
szakképzett és tisztességes foglalkoztatás 
és a kulturális csere terén betöltött 
szerepét;

Or. en

Módosítás 21

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság rendszeresen 
összehívja a nemzeti koordinátorok ülését 
az európai év lebonyolításának 
koordinálása érdekében. Az ülések egyben 
az európai év nemzeti és uniós szintű 
végrehajtására vonatkozó információk 
cseréjére is szolgálnak; az Európai 
Parlamentet képviselő személyek 
megfigyelőként vehetnek részt ezeken az 
üléseken.

(1) A Bizottság rendszeresen 
összehívja a nemzeti koordinátorok ülését 
az európai év lebonyolításának 
koordinálása érdekében. Az ülések egyben 
az európai év nemzeti és uniós szintű 
végrehajtására vonatkozó információk 
cseréjére is szolgálnak; az Európai 
Parlamentet képviselő személyeket 
meghívják, hogy részt vegyenek ezeken a 
megbeszéléseken.

Or. en

Módosítás 22

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az európai év uniós szintű 
koordinációja a vasúti közlekedés területén 
projekteket finanszírozó vagy vasúti 
dimenzióval rendelkező különböző uniós 
programok és kezdeményezések közötti 
szinergiák teremtése céljából transzverzális 
megközelítést alkalmaz.

(2) Az európai év uniós szintű 
koordinációja a vasúti közlekedés területén 
projekteket finanszírozó vagy vasúti 
dimenzióval rendelkező különböző uniós 
programok és kezdeményezések közötti 
meglévő szinergiák azonosítása és újak 
teremtése céljából transzverzális 
megközelítést alkalmaz, szem előtt tartva, 
hogy a kiegészítő szakpolitikai 
célkitűzések további forrásokat 
igényelnek, nem pusztán újraelosztást.
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Or. en

Módosítás 23

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság rendszeresen összehívja az 
érdekelt feleket és a vasúti közlekedés 
területén tevékeny szervezetek vagy 
testületek – köztük a meglévő 
transznacionális hálózatok és az érintett 
nem kormányzati szervezetek, valamint 
ifjúsági szervezetek és közösségek – 
képviselőit, hogy segítsék a Bizottságot az 
európai év uniós szintű végrehajtásában.

A Bizottság rendszeresen összehívja az 
érdekelt feleket és a vasúti közlekedés 
területén tevékeny szervezetek vagy 
testületek – köztük a meglévő 
transznacionális és transzregionális 
hálózatok és az érintett nem kormányzati 
szervezetek, szociális partnerek, valamint 
ifjúsági szervezetek és közösségek – 
képviselőit, hogy segítsék a Bizottságot az 
európai év uniós szintű végrehajtásában.

Or. en


