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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W dniu 4 marca 2020 r. Komisja Europejska zaproponowała, by rok 2021 został ogłoszony 
Europejskim Rokiem Kolei w celu wspierania zrównoważonych, innowacyjnych i 
bezpiecznych środków transportu poprzez organizację wydarzeń, kampanii i inicjatyw na 
szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym.

W swoim komunikacie z dnia 11 grudnia 2019 r. Komisja Europejska przedstawiła 
Europejski Zielony Ład, którego celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. 
Ponieważ transport odpowiada za jedną czwartą emisji gazów cieplarnianych w UE, sektor 
kolejowy odegra kluczową rolę w realizacji tego celu.

W związku z powyższym Komisja analizuje strategię opartą na zrównoważonej i inteligentnej 
mobilności, w ramach której priorytetem jest dążenie do tego, by znaczną część, a mianowicie 
75 % transportu śródlądowego w Europie stanowiły transport kolejowy i wodny śródlądowy. 

Epidemia COVID-19 wpłynęła na całą UE, wywierając poważny wpływ na transport i 
łączność w UE. Europejski Rok Kolei mógłby stanowić okazję do podjęcia konstruktywnej 
debaty na temat przyszłych wyzwań, przed którymi staną wszystkie rodzaje transportu, oraz 
na temat niezbędnych środków, które należy podjąć w celu ochrony zdrowia pracowników 
sektora transportu i pasażerów.

Sprawozdawczyni przyjmuje z zadowoleniem propozycję Komisji, by ogłosić rok 2021 
Europejskim Rokiem Kolei, a także jego cel, jakim jest zachęcanie do podejmowania przez 
Unię, państwa członkowskie, władze regionalne i lokalne oraz inne organizacje starań na 
rzecz zwiększania udziału kolejowego transportu pasażerskiego i towarowego oraz wspieranie 
tych starań.

Sprawozdawczyni uważa, że tworzenie i udoskonalanie zrównoważonych, przyjaznych 
środowisku i efektywnych energetycznie rodzajów transportu jest jednym z kluczowych 
elementów strategii UE na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu. W tym kontekście 
sprawozdawczyni podkreśla istotną rolę polityki spójności w poprawie wewnętrznych i 
transgranicznych sieci kolejowych w UE, w szczególności w regionach słabiej rozwiniętych.

Sprawozdawczyni uważa, że Europejski Rok Kolei jest doskonałą okazją do poszukiwania 
strategii mających na celu wzmocnienie polityki kolejowej UE, zwłaszcza na obszarach 
wiejskich i granicznych, w których nadal likwiduje się lokalne sieci kolejowe i stacje 
kolejowe. Szczególną uwagę należy poświęcić dostępności usług dla osób starszych i osób 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji oraz poprawie praw pasażerów, lepszemu 
systemowi rezerwacji i biletów, inwestycjom w infrastrukturę i usługom.

Zdaniem sprawozdawczyni transport kolejowy powinien stanowić rzeczywistą alternatywę 
dla zindywidualizowanych środków transportu oraz dla lotów na krótkich i średnich trasach. 
Transgraniczny wymiar kolei łączy obywateli, umożliwia im odkrywanie różnorodności i 
bogactwa kulturowego Unii. Wymiar ten powinien także sprzyjać spójności społecznej, 
gospodarczej i terytorialnej, w szczególności w ramach celów polityki spójności na okres po 
2020 r. na rzecz bardziej ekologicznej i lepiej połączonej Europy.
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Sprawozdawczyni uważa, że Europejski Rok Kolei w 2021 r. mógłby również przyczynić się 
do szerzenia świadomości na temat potrzeby modernizacji kolei, w tym jej infrastruktury 
cyfrowej i usług cyfrowych, we wszystkich państwach członkowskich. 

Sprawozdawczyni proponuje dalsze konkretne środki służące osiągnięciu celów 
Europejskiego Roku Kolei, m.in.: przywrócenie lokalnych, regionalnych i 
międzyregionalnych pasażerskich i towarowych połączeń kolejowych, przywrócenie 
europejskiej sieci pociągów nocnych, która dociera do wszystkich państw członkowskich i 
państw sąsiadujących, stworzenie jednolitego systemu rezerwacji biletów ważnego we 
wszystkich państwach członkowskich i dla wszystkich przedsiębiorstw kolejowych 
działających w Unii.

POPRAWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Transportu i Turystyki, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W swoim komunikacie z dnia 11 
grudnia 2019 r.1 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.1 Komisja przedstawiła 
Europejski Zielony Ład dla Unii 
Europejskiej i jej obywateli. Europejski 
Zielony Ład jest nową strategią o 
ambitnych celach środowiskowych, która 
ma przekształcić gospodarkę i 
społeczeństwo Unii i nadać im bardziej 
zrównoważony charakter. Strategia ta ma 
na celu 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 
rozwój gospodarczy będzie oddzielony od 
wykorzystania zasobów naturalnych.

__________________ __________________
1 Komunikat Komisji do Parlamentu 1 Komunikat Komisji do Parlamentu 
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Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 
11 grudnia 2019 r. „Europejski Zielony 
Ład” (COM(2019) 640 final).

Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 
11 grudnia 2019 r. „Europejski Zielony 
Ład” (COM(2019) 0640 final).

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

2 Konkluzje Rady Europejskiej z dnia 12 
grudnia 2019 r.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Europejski Zielony Ład jest nie 
tylko udoskonaloną polityką w dziedzinie 
klimatu, lecz także planem inwestycyjnym, 
który powinien doprowadzić do pełnej 
transformacji gospodarki i społeczeństwa 
oraz skierować je zdecydowanie na drogę 
ekologii, która chroni prawa socjalne i 
poprawia życie wszystkich obywateli Unii. 
W oparciu o Europejski Zielony Ład 
wszystkie dziedziny polityki Unii będą 
oceniane pod kątem ich wkładu w 
osiągnięcie celu zrównoważonego 
rozwoju, który łączący w sobie prawa 
socjalne, integralność środowiskową, 
spójność regionalną oraz zrównoważony 
rozwój z korzyścią dla wszystkich.

Or. en

Poprawka 5

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 

(4) Zgodnie z celami określonymi 
w komunikacie Komisji w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu istnieje 
potrzeba transformacji unijnej gospodarki i 
przemysłu oraz przemyślenia polityk, 
w szczególności w dziedzinie transportu 
i mobilności, co oznacza przyspieszenie 
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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.

przejścia na zrównoważoną, bezemisyjną 
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.

Or. en

Poprawka 6

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 kolejowym4 
i w coraz większym stopniu korzysta się 
z odnawialnych źródeł energii.

(5) Mobilność jest jednym z 
kluczowych filarów Europejskiego 
Zielonego Ładu i kolej ma istotną rolę do 
odegrania jako przełomowy czynnik, który 
umożliwi obniżenie emisyjności unijnej 
gospodarki i osiągnięcie neutralności 
klimatycznej do 2050 r. Kolej jest jednym 
z najbardziej ekologicznych 
i energooszczędnych rodzajów transportu. 
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 kolejowym4 i w coraz 
większym stopniu korzysta się 



PE652.352v01-00 8/17 PA\1205397PL.docx

PL

z odnawialnych źródeł energii.

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

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

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) W kontekście zobowiązań Unii 
wynikających z porozumienia paryskiego i 
z Zielonego Ładu władze lokalne i 
regionalne oraz władze publiczne we 
współpracy z sektorem kolejowym są 
kluczowymi podmiotami we wdrażaniu i 
osiąganiu wyznaczonych celów. 

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5b) Tworzenie i wzmacnianie 
zrównoważonych, przyjaznych środowisku 
i efektywnych energetycznie rodzajów 
transportu jest jednym z kluczowych 
elementów dążeń UE na rzecz 
przeciwdziałania zmianie klimatu. Ze 
względu na znaczne różnice między 
państwami członkowskimi w zakresie sieci 
kolejowych i związanej z nimi 
infrastruktury, polityka spójności, a 
dokładniej EFRR, Fundusz Spójności i 
instrument „Łącząc Europę” odgrywają 
ważną rolę, zwłaszcza w słabiej 
rozwiniętych regionach i na obszarach 
wiejskich, usprawniając wewnętrzne i 
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transgraniczne sieci kolejowe w Unii. 
Polityka spójności odgrywa także stałą, 
wzmocnioną rolę w inwestycjach na rzecz 
bardziej ekologicznej Europy dla 
wszystkich. Jednakże modernizacja 
transportu kolejowego, ze szczególnym 
uwzględnieniem inwestycji publicznych w 
infrastrukturę transportową, która 
przyczyni się do realizacji unijnych celów 
w zakresie klimatu, innowacji, 
bezpieczeństwa, godziwych ekologicznych 
i nowoczesnych miejsc pracy oraz 
wydajności, będzie wymagać dodatkowych 
zasobów.

Or. en

Poprawka 9

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 oraz łącząc obszary wiejskie 
między sobą i z ośrodkami miejskimi, 
sektor kolei przyczynia się do zapewnienia 
społecznej, gospodarczej i terytorialnej 
spójności. Liberalizacja transportu 
kolejowego w Unii nie doprowadziła 
jednak do stworzenia lepszych połączeń 
dla wszystkich ani do zwiększenia udziału 
transportu kolejowego. Mniej rentowne 
lokalne sieci kolejowe i stacje kolejowe są 
nadal zamykane, zwłaszcza na obszarach 
wiejskich i granicznych, a inwestycje w 
sieć, tabor kolejowy i usługi różnią się 
znacznie w zależności od państwa 
członkowskiego. W związku z tym należy 
poszukiwać strategii mających na celu 
dalszą poprawę polityki kolejowej Unii, 
wspierających współpracę przedsiębiorstw 
transportu kolejowego, a nie konkurencję 
między nimi.

Or. en
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Poprawka 10

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. W celu zapewnienia 
większej spójności i atrakcyjności 
transportu kolejowego w całej Europie 
należy również położyć nacisk na poprawę 
praw pasażerów, lepsze systemy rezerwacji 
i systemy biletowe, inwestycje w 
infrastrukturę, większą liczbę pociągów 
nocnych oraz wdrażanie zasady 
„zanieczyszczający płaci” w sposób 
zrównoważony pod względem społecznym.

Or. en

Poprawka 11

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 

(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, a także 
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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,

wspierając zobowiązanie Unii do 
realizacji ustanowionej przez ONZ 
Agendy na rzecz zrównoważonego 
rozwoju 2030 oraz celów zrównoważonego 
rozwoju, 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, w 
szczególności osób młodych, 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

Poprawka 12

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Europejski Rok Kolei w 2021 r. 
przyczyni się także do szerzenia 
świadomości na temat potrzeby 
modernizacji kolei, w tym jej 
infrastruktury cyfrowej i usług cyfrowych, 
we wszystkich państwach członkowskich.

Or. en
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Poprawka 13

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 dla 
wszystkich, w szczególności poprzez 
większe wykorzystanie cichych, 
ekologicznych i energooszczędnych 
taborów, wspieranie europejskiej debaty 
na temat rozwoju transportu kolejowego 
jako faktycznej, dostępnej i uniwersalnej 
alternatywy dla zindywidualizowanych 
środków transportu oraz dla lotów na 
krótkich i średnich trasach, 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. en

Poprawka 14

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 – w tym 
na obszarach wiejskich i oddalonych – 
która łączy obywateli, umożliwia im 
poznawanie Unii w całej jej różnorodności, 
wspiera spójność społeczną, gospodarczą i 
terytorialną w ramach celów polityki 
spójności na okres po roku 2020 na rzecz 
bardziej ekologicznej i lepiej połączonej 
Europy, w bliskiej współpracy z władzami 
lokalnymi i regionalnymi oraz 
społecznościami lokalnymi, i przyczynia 
się do integracji rynku wewnętrznego Unii;
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Or. en

Poprawka 15

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 ze zrównoważonym 
rozwojem regionalnym, zrównoważonym 
rozwojem połączeń między miastami i 
obszarami wiejskimi oraz lokalnych 
połączeń transgranicznych, ochroną 
klimatu, transformacją przemysłową, 
zrównoważoną turystyką, innowacjami, 
włączeniem społecznym, zatrudnieniem, 
kształceniem, młodzieżą i kulturą oraz 
poprawą dostępności dla osób starszych, 
grup defaworyzowanych i osób 
z niepełnosprawnościami;

Or. en

Poprawka 16

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, 
takimi jak kraje Bałkanów Zachodnich, 
Skandynawii, kraje wschodniego 
sąsiedztwa i Zjednoczone Królestwo, 
z uwzględnieniem interesów i potrzeb 
krajów partnerskich, regionów i miast 
przygranicznych oraz wymiany wiedzy 
eksperckiej w zakresie transportu 
kolejowego.

Or. en
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Poprawka 17

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 zachęcenia większej 
liczby osób i przewozów towarowych do 
korzystania z kolei jako środka w walce ze 
zmianą klimatu oraz w celu pobudzenia 
wymiany kulturalnej i zrównoważonej 
turystyki za pośrednictwem wielu kanałów 
i narzędzi, w tym imprez organizowanych 
w państwach członkowskich, szczególnie 
na poziomie lokalnym;

Or. en

Poprawka 18

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, partnerów 
społecznych, społeczeństwo obywatelskie, 
przedsiębiorstwa i szkoły w zakresie 
promowania korzystania z kolei oraz 
wdrażania zmian w zachowaniach na 
wszystkich szczeblach;

Or. en

Poprawka 19

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

innowacyjnych działań, a także 
upowszechnianie ich rezultatów w skali 
europejskiej, krajowej i regionalnej;

Or. en

Poprawka 20

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Unia zidentyfikuje i przeanalizuje 
kluczowe projekty i środki, które będzie 
promować na różnych poziomach, mogące 
pomóc w perspektywie długoterminowej w 
osiągnięciu celów takich jak:
a) przywracanie i rozbudowywanie 
lokalnych, regionalnych i 
międzyregionalnych pasażerskich i 
towarowych linii kolejowych, lokalnych 
stacji kolejowych oraz połączeń 
kolejowych, począwszy od lokalnych linii 
kolejowych po linie kolejowe szybko- i 
dalekobieżne;
b) wspólne europejskie starania na 
rzecz przywrócenia sieci przystępnych 
cenowo połączeń nowoczesnych pociągów 
nocnych, które docierają do wszystkich 
państw członkowskich i państw 
sąsiadujących;
c) opracowanie dla kolei 
europejskich jednolitego systemu 
rezerwacji biletów i kart kolejowych 
zapewniających korzyści, umożliwiającego 
konsumentom zakup pojedynczego biletu 
z dowolnej europejskiej stacji kolejowej do 
innej, niezależnie od przedsiębiorstwa 
kolejowego, z gwarancją praw pasażerów i 
po najkorzystniejszej cenie;
d) zrównoważone długoterminowe 
modele darmowego lokalnego transportu 
publicznego;
e) wspieranie kolei poprzez 
stosowanie preferencyjnych stawek VAT 
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na szczeblu krajowym;
f) włączenie celów ekologicznych, 
innowacyjnych, cyfrowych, bezpiecznych i 
dostępnych sieci i usług kolejowych do 
unijnej strategii przemysłu, z 
uwzględnieniem ich znaczenia dla 
spójności, godziwych miejsc pracy 
wymagających kwalifikacji, a także dla 
wymiany kulturalnej;

Or. en

Poprawka 21

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 są zapraszani 
do udziału w tych wymianach.

Or. en

Poprawka 22

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 zidentyfikować 
istniejące i stworzyć nowe synergie 
między poszczególnymi unijnymi 
programami i inicjatywami na rzecz 
finansowania projektów w zakresie 
transportu kolejowego lub projektów, które 
mają aspekt dotyczący kolei, przy czym 
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należy pamiętać, że dodatkowe cele 
polityczne wymagają dodatkowych 
zasobów, a nie jedynie przesunięcia 
środków.

Or. en

Poprawka 23

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 właściwych 
organizacji pozarządowych, partnerów 
społecznych, a także organizacji 
i społeczności skupiających młodzież, 
w celu uzyskania wsparcia przy realizacji 
europejskiego roku na poziomie Unii.

Or. en


