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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Evropska komisija je 4. marca 2020 predlagala, naj bo leto 2021 evropsko leto železnic, da bi 
z organizacijo dogodkov, kampanj in pobud na nacionalni, regionalni in lokalni ravni 
promovirali železnico kot trajnosten, inovativen in varen način prevoza.

V sporočilu z dne 11. decembra 2019 je Komisija opredelila evropski zeleni dogovor, 
katerega cilj je doseči podnebno nevtralnost do leta 2050. Ker promet predstavlja četrtino 
emisij toplogrednih plinov v EU, bo imel železniški sektor ključno vlogo pri uresničevanju 
tega cilja.

Komisija zato preučuje strategijo, ki temelji na trajnostni in pametni mobilnosti, pri čemer 
ima prednost preusmeritev znatnega dela sedanjega 75 % deleža notranjega tovornega 
prometa v Evropi na železniški promet in promet po celinskih plovnih poteh. 

Izbruh COVID-19 je vplival na vso EU in močno vplival na promet in povezljivost v EU. 
Evropsko leto železnic bi lahko pomenilo priložnost za odprto konstruktivno razpravo o 
prihodnjih izzivih, s katerimi se bodo soočali vsi načini prevoza, in o potrebnih ukrepih, ki jih 
je treba sprejeti za zaščito zdravja delavcev v prometu in potnikov.

Pripravljavka mnenja pozdravlja predlog Komisije, da se leto 2021 razglasi za evropsko leto 
železnic in njegov cilj, ki je spodbujati in podpirati prizadevanja Unije, držav članic, 
regionalnih in lokalnih organov ter drugih organizacij za povečanje deleža potnikov in tovora 
v železniškem prometu.

Prav tako meni, da je vzpostavitev in izboljšanje trajnostnih, okolju prijaznih in energetsko 
učinkovitih načinov prevoza ključni del prizadevanj Unije v boju proti podnebnim 
spremembam. V zvezi s tem pripravljavka mnenja poudarja pomembno vlogo kohezijske 
politike pri izboljšanju notranjih in čezmejnih železniških omrežij EU, zlasti v manj razvitih 
regijah.

Prav tako meni, da je evropsko leto železnic ključna priložnost za preučitev strategij za 
izboljšanje politik EU na področju železnic, zlasti na podeželskih in obmejnih območjih, kjer 
se še naprej ukinjajo lokalna železniška omrežja in železniške postaje. Posebno pozornost bi 
bilo treba nameniti dostopnosti za starejše in prikrajšane osebe ter izboljšanju pravic 
potnikov, boljšemu sistemu rezervaciji in vozovnic, naložbam v infrastrukturo in storitvam.

Pripravljavka mnenja meni, da bi moral železniški promet biti prava alternativa individualnim 
prevoznim sredstvom ter letom na kratke in srednje razdalje. Čezmejna razsežnost železnic 
združuje državljane in jim omogoča, da raziskujejo Unijo v vsej njeni raznolikosti in 
kulturnem bogastvu. Morala bi spodbujati tudi družbeno, gospodarsko in ozemeljsko 
kohezijo, zlasti v okviru ciljev kohezijske politike po letu 2020 za bolj zeleno in povezano 
Evropo.

Pripravljavka mnenja meni, da bi evropsko leto železnic 2021 lahko prispevalo tudi k 
povečanju ozaveščenosti o potrebi po posodobitvi železnic, vključno z njihovo digitalno 
infrastrukturo in storitvami v vseh državah članicah. 
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Predlaga dodatne konkretne ukrepe za doseganje ciljev evropskega leta železnic, med drugim: 
ponovno aktivacijo lokalnih, regionalnih in medregionalnih potniških in tovornih železniških 
prog, ponovno uvedbo evropske mreže nočnih vlakov, ki bo dosegla vse države članice in 
sosednje države, in razvoj enotnega sistema rezervacije vozovnic, ki bi veljal v vseh državah 
članicah in za vse železniške družbe, ki delujejo v Uniji.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za promet in turizem kot pristojni odbor, da 
upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog sklepa
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Evropska komisija je v sporočilu z 
dne 11. decembra 20191 sprejela evropski 
zeleni dogovor za Evropsko unijo in njene 
državljane. Evropski zeleni dogovor je 
nova strategija za rast, katere cilj je 
preoblikovati Unijo v pravično in uspešno 
družbo s sodobnim, z viri gospodarnim in 
konkurenčnim gospodarstvom, ki v letu 
2050 ne bo ustvarjalo neto emisij 
toplogrednih plinov in v katerem bo 
gospodarska rast ločena od rabe virov.

(1) Evropska komisija je v sporočilu z 
dne 11. decembra 20191 sprejela evropski 
zeleni dogovor za Evropsko unijo in njene 
državljane. Evropski zeleni dogovor je 
nova strategija z okoljskimi ambicijami za 
preoblikovanje gospodarstva in družbe 
Unije ter ju postaviti na bolj trajnostno 
pot. Cilj te strategije je preoblikovati Unijo 
v pravično in uspešno družbo s sodobnim, 
z viri gospodarnim in konkurenčnim 
gospodarstvom, ki v letu 2050 ne bo 
ustvarjalo neto emisij toplogrednih plinov 
in v katerem bo gospodarski razvoj ločen 
od rabe virov.

__________________ __________________
1Sporočilo Komisije Evropskemu 
parlamentu, Evropskemu svetu, Svetu, 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru in Odboru regij z dne 11. decembra 
2019 o evropskem zelenem dogovoru 
(COM(2019) 640 final).

1Sporočilo Komisije Evropskemu 
parlamentu, Evropskemu svetu, Svetu, 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru in Odboru regij z dne 11. decembra 
2019 o evropskem zelenem dogovoru 
(COM(2019)00640).

Or. en
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Predlog spremembe 2

Predlog sklepa
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Evropski svet je v sklepih z dne 
12. decembra 20192 podprl cilj doseganja 
podnebno nevtralne Evropske unije do leta 
2050.

(2) Evropski svet je v sklepih z dne 12. 
decembra 20192 podprl cilj doseganja 
podnebno nevtralne Evropske unije do leta 
2050 v skladu s cilji Pariškega sporazuma.

__________________ __________________
2Sklepi Evropskega sveta z dne 
12. decembra 2019.

2Sklepi Evropskega sveta z dne 
12. decembra 2019.

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog sklepa
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Evropski parlament je v resoluciji z 
dne 15. januarja 20203 pozdravil sporočilo 
Komisije z naslovom „Evropski zeleni 
dogovor“ in pozval k nujnemu prehodu na 
podnebno nevtralno družbo najpozneje do 
leta 2050.

(3) Evropski parlament je v resoluciji z 
dne 15. januarja 20203 poudaril, da je 
nujno treba sprejeti ambiciozne ukrepe za 
boj proti podnebnim spremembam in 
podnebnim izzivom, da bi globalno 
segrevanje zadržali pod 1,5 °C ter se 
izognili ogromni izgubi biotske 
raznovrstnosti, in pozdravil sporočilo 
Komisije z naslovom „Evropski zeleni 
dogovor“ in pozval k nujnemu prehodu na 
podnebno nevtralno družbo najpozneje do 
leta 2050.

__________________ __________________
3Resolucija Evropskega parlamenta z dne 
15. januarja 2020 o evropskem zelenem 
dogovoru (2019/2956 (RSP)).

3Resolucija Evropskega parlamenta z dne 
15. januarja 2020 o evropskem zelenem 
dogovoru (2019/2956 (RSP)).

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog sklepa
Uvodna izjava 3 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Evropski zeleni dogovor ni le 
okrepljena podnebna politika, temveč 
naložbeni načrt, ki bi moral v celoti 
preoblikovati gospodarstvo in družbo ter 
ju jasno usmeriti na ekološko pot, kjer se 
bodo spoštovale socialne pravice in 
izboljšala življenje vseh ljudi v Uniji. Na 
podlagi evropskega zelenega dogovora se 
bodo vse politike Unije ocenjevale glede 
na njihov prispevek k cilju trajnostnega 
razvoja, ki združuje socialne pravice, 
okoljsko integriteto, regionalno kohezijo 
in trajnost v korist vseh.

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog sklepa
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) V skladu s cilji iz sporočila 
Komisije o evropskem zelenem dogovoru 
je treba preoblikovati gospodarstvo Unije 
in ponovno preudariti politike, zlasti na 
področju prometa in mobilnosti, kar 
pomeni pospeševanje prehoda na 
trajnostno in pametno mobilnost. Promet 
povzroča četrtino emisij toplogrednih 
plinov v Uniji in se še povečuje. Da bi 
dosegli podnebno nevtralnost, je treba do 
leta 2050 zmanjšati emisije iz prometa za 
90 %. Doseganje trajnostnega prometa 
pomeni, da je treba uporabnike postaviti na 
prvo mesto ter jim zagotoviti cenovno bolj 
sprejemljive, dostopnejše, bolj zdrave in 
čistejše alternativne možnosti za njihove 
načine mobilnosti. Z evropskim zelenim 
dogovorom naj bi se za reševanje teh 
izzivov pospešil prehod na trajnostno in 
pametno mobilnost. Zlasti bi bilo treba 
večji del 75 % notranjega tovornega 
prometa, ki trenutno poteka po cestah, 
preusmeriti na železnice in celinske plovne 

(4) V skladu s cilji iz sporočila 
Komisije o evropskem zelenem dogovoru 
je treba preoblikovati gospodarstvo in 
industrijo Unije ter ponovno preudariti 
politike, zlasti na področju prometa in 
mobilnosti, kar pomeni pospeševanje 
prehoda na trajnostno, brezemisijsko in 
pametno mobilnost. Promet povzroča 
četrtino emisij toplogrednih plinov v Uniji 
in se še povečuje. Da bi dosegli podnebno 
nevtralnost, je treba do leta 2050 zmanjšati 
emisije iz prometa za 90 %. Doseganje 
trajnostnega prometa pomeni, da je treba 
uporabnike postaviti na prvo mesto ter jim 
zagotoviti cenovno bolj sprejemljive, 
dostopnejše, bolj zdrave in čistejše 
alternativne možnosti za njihove načine 
mobilnosti. Z evropskim zelenim 
dogovorom naj bi se za reševanje teh 
izzivov pospešil prehod na trajnostno in 
pametno mobilnost. Zlasti bi bilo treba 
večji del 75 % notranjega tovornega 
prometa, ki trenutno poteka po cestah, 
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poti. preusmeriti na železnice in celinske plovne 
poti.

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog sklepa
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Železnice imajo pomembno vlogo 
pri korenitih spremembah za dosego cilja 
podnebne nevtralnosti do leta 2050. So ena 
izmed okolju najbolj prijaznih in 
energijsko učinkovitih načinov prevoza. 
Večinoma so elektrificirane in oddajajo 
veliko manj CO2 kot enakovredni načini 
prevoza po cesti ali zraku, prav tako pa so 
edini način prevoza, pri katerem se emisije 
toplogrednih plinov in CO2 od leta 1990 
dosledno znižujejo. Poleg tega so med 
letoma 1990 in 20164 zmanjšale porabo 
energije in vse bolj uporabljajo obnovljive 
vire energije.

(5) Mobilnost je eden od ključnih 
stebrov evropskega zelenega dogovora in 
železnice imajo pomembno pri korenitih 
spremembah za razogljičenje gospodarstva 
Unije in doseganje cilja podnebne 
nevtralnosti do leta 2050. Gre za enega od 
okolju najbolj prijaznih in energetsko 
učinkovitih načinov prevoza. Večinoma so 
elektrificirane in oddajajo veliko manj CO2 
kot enakovredni načini prevoza po cesti ali 
zraku, prav tako pa so edini način prevoza, 
pri katerem se emisije toplogrednih plinov 
in CO2 od leta 1990 dosledno znižujejo. 
Poleg tega so med letoma 1990 in 20164 
zmanjšale porabo energije in vse bolj 
uporabljajo obnovljive vire energije.

__________________ __________________
4DG MOVE Statistical Pocketbook 2019 
“EU transport in figures” (GD MOVE 
žepna knjiga statistik 2019 „Promet EU v 
številkah“ (vir: Eurostat).

4DG MOVE Statistical Pocketbook 2019 
“EU transport in figures” (GD MOVE 
žepna knjiga statistik 2019 „Promet EU v 
številkah“ (vir: Eurostat).

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog sklepa
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) V kontekstu zavez Unije v okviru 
Pariškega sporazuma in zelenega 
dogovora so regionalni in lokalni organi 
ter javni organi v sodelovanju z 
železniškim sektorjem ključni akterji pri 
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izvajanju in uresničevanju zastavljenih 
ciljev. 

Or. en

Predlog spremembe 8

Predlog sklepa
Uvodna izjava 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5b) Vzpostavitev in izboljšanje 
trajnostnih, okolju prijaznih in energetsko 
učinkovitih načinov prevoza je ključni del 
prizadevanj Unije v boju proti podnebnim 
spremembam. Glede na pomembne razlike 
med državami članicami v zvezi z 
železniškimi omrežji in povezano 
infrastrukturo ima kohezijska politika, in 
sicer ESRR, Kohezijski sklad in 
Instrument za povezovanje Evrope, 
pomembno vlogo, zlasti na manj razvitih 
in podeželskih območjih, z izboljšanjem 
notranjih in čezmejnih železniških omrežij 
v Uniji. Kohezijska politika zagotavlja tudi 
stalno in okrepljeno vlogo pri naložbah v 
okolju prijaznejšo Evropo za vse. Vendar 
bo posodobitev železniškega prometa s 
posebnim poudarkom na javnih naložbah 
v prometno infrastrukturo, ki bo 
prispevala k podnebnim ciljem Unije, 
inovacijam, varnosti, dostojnim zelenim in 
sodobnim delovnim mestom ter 
učinkovitosti, zahtevala dodatna sredstva.

Or. en

Predlog spremembe 9

Predlog sklepa
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Železniški sektor s povezovanjem 
glavnih prevoznih poti Unije z njenimi 
obrobnimi regijami in ozemlji prispeva k 

(6) Železniški sektor s povezovanjem 
glavnih prevoznih poti Unije z njenimi 
obrobnimi regijami in ozemlji ter s 
povezovanjem podeželskim območij med 
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socialni, ekonomski in teritorialni koheziji. seboj ter z mestnimi središči prispeva k 
socialni, ekonomski in teritorialni koheziji. 
Vendar pa liberalizacija železniškega 
prometa v Uniji ni uspela ustvariti boljših 
povezav za vse ali povečati modalnega 
deleža železniškega prometa. Manj 
donosna lokalna železniška omrežja in 
železniške postaje se še naprej ukinjajo, 
zlasti na podeželskih in obmejnih 
območjih, naložbe v omrežje, vozni park 
in storitve pa se med državami članicami 
zelo razlikujejo. Zato bi bilo treba preučiti 
strategije za nadaljnje izboljšanje politik 
Unije na področju železnic, pri čemer bi 
bilo treba spodbujati sodelovanje 
železniških prevoznikov in ne konkurenco 
med njimi.

Or. en

Predlog spremembe 10

Predlog sklepa
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Medtem ko se je delež železniškega 
potniškega prometa v Uniji od leta 2007 le 
nekoliko povečal, se je delež železniškega 
tovornega prometa zmanjšal. Za dosego 
dejanskega enotnega evropskega 
železniškega območja obstajajo še številne 
ovire, vključno s potrebo po zmanjšanju 
hrupa. Premagovanje teh ovir bo skupaj z 
zmanjšanjem stroškov in pospešitvijo 
inovacij železnicam omogočilo izkoristiti 
svoj celotni potencial. Zato železnice 
potrebujejo dodatno spodbudo, da 
postanejo privlačnejše tako za potnike kot 
podjetja.

(7) Medtem ko se je delež železniškega 
potniškega prometa v Uniji od leta 2007 le 
nekoliko povečal, se je delež železniškega 
tovornega prometa zmanjšal. Za dosego 
dejanskega enotnega evropskega 
železniškega območja obstajajo še številne 
ovire, vključno s potrebo po zmanjšanju 
hrupa. Premagovanje teh ovir bo skupaj z 
zmanjšanjem stroškov in pospešitvijo 
inovacij železnicam omogočilo izkoristiti 
svoj celotni potencial. Zato železnice 
potrebujejo dodatno spodbudo, da 
postanejo privlačnejše tako za potnike kot 
podjetja. Da bi zagotovili bolj usklajen in 
privlačen železniški promet po vsej Evropi 
bi bilo treba poudariti tudi izboljšanje 
pravic potnikov, boljše sisteme rezervacij 
in sisteme vozovnic, naložbe v 
infrastrukturo, več nočnih vlakov in 
izvajanje načela „onesnaževalec plača“ 
na socialno uravnotežen način.
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Or. en

Predlog spremembe 11

Predlog sklepa
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Za spodbujanje železniškega 
prometa v skladu s cilji iz sporočila 
Komisije o evropskem zelenem dogovoru, 
vključno s trajnostno in pametno 
mobilnostjo, bi bilo treba leta 2021 
razglasiti za evropsko leto železnic. Leto 
2021 bo pomembno leto za politiko Unije 
na področju železniškega prometa, saj bo 
to prvo polno leto, v katerem se bodo po 
vsej Uniji pravila iz četrtega železniškega 
paketa izvajala, in sicer pravila o odprtju 
trga notranjih storitev potniškega prometa 
ter zmanjšanja stroškov in upravnega 
bremena za prevoznike v železniškem 
prometu, ki delujejo po vsej Uniji. V 
številnih državah članicah obstaja vse več 
javnega interesa za železnice, vključno z 
nočnimi vlaki, kot je razvidno tudi iz 
priljubljenosti pobude #DiscoverEU. Poleg 
tega bo mednarodni festival umetnosti 
„Europalia“ leta 2021 posvečen vplivu 
železnic na umetnost in bo poudaril 
njihovo vlogo kot vplivnega spodbujevalca 
socialnih, gospodarskih in industrijskih 
sprememb –

(8) Za spodbujanje železniškega 
prometa v skladu s cilji iz sporočila 
Komisije o evropskem zelenem dogovoru, 
vključno s trajnostno in pametno 
mobilnostjo, in v podporo zavezi Unije 
agendi Združenih narodov do leta 2030 in 
njenim ciljem trajnostnega razvoja, bi bilo 
treba leta 2021 razglasiti za evropsko leto 
železnic. Leto 2021 bo pomembno leto za 
politiko Unije na področju železniškega 
prometa, saj bo to prvo polno leto, v 
katerem se bodo po vsej Uniji pravila iz 
četrtega železniškega paketa izvajala, in 
sicer pravila o odprtju trga notranjih 
storitev potniškega prometa ter zmanjšanja 
stroškov in upravnega bremena za 
prevoznike v železniškem prometu, ki 
delujejo po vsej Uniji. V številnih državah 
članicah obstaja vse več javnega interesa 
za železnice, zlasti med mladimi, vključno 
z nočnimi vlaki, kot je razvidno tudi iz 
priljubljenosti pobude #DiscoverEU. Poleg 
tega bo mednarodni festival umetnosti 
„Europalia“ leta 2021 posvečen vplivu 
železnic na umetnost in bo poudaril 
njihovo vlogo kot vplivnega spodbujevalca 
socialnih, gospodarskih in industrijskih 
sprememb.

Or. en

Predlog spremembe 12

Predlog sklepa
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Evropsko leto železnic 2021 bo 
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pripomoglo tudi k povečanju 
ozaveščenosti o potrebi po posodobitvi 
železniškega omrežja, vključno z njegovo 
digitalno infrastrukturo in storitvami v 
vseh državah članicah.

Or. en

Predlog spremembe 13

Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) promovira železniški promet kot 
trajnosten, inovativen in varen način 
prevoza, zlasti s poudarkom na vlogi 
železnic pri korenitih spremembah, ki bodo 
Uniji pomagale doseči cilj podnebne 
nevtralnosti do leta 2050, ter z 
vključevanjem širše javnosti, predvsem 
mladih;

(a) promovira železniški promet kot 
trajnosten, varen način prevoza za vse, 
zlasti z uporabo tišjega, ekološkega in 
energetsko učinkovitega voznega parka, s 
spodbujanjem evropske razprave o 
razvoju železniškega prometa kot 
dejanske, dostopne in univerzalne 
alternative individualnim prevoznim 
sredstvom ter letom na kratke in srednje 
razdalje, s poudarkom na vlogi železnic pri 
korenitih spremembah, ki bodo Uniji 
pomagale doseči cilj podnebne nevtralnosti 
do leta 2050, ter z vključevanjem širše 
javnosti, predvsem mladih; 

Or. en

Predlog spremembe 14

Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) poudarja evropsko čezmejno 
razsežnost železnic, ki združuje državljane, 
jim omogoča, da raziskujejo Unijo v vsej 
njeni raznolikosti, spodbuja kohezijo in 
prispeva k povezovanju notranjega trga 
Unije;

(b) poudarja evropsko čezmejno 
razsežnost železnic, tudi na podeželju in v 
oddaljenih regijah, ki združuje državljane, 
jim omogoča, da raziskujejo Unijo v vsej 
njeni raznolikosti, spodbuja družbeno, 
gospodarsko in ozemeljsko kohezijo v 
okviru ciljev kohezijske politike po 
letu 2020 za bolj zeleno in povezano 
Evropo, v tesnem sodelovanju z lokalnimi 
in regionalnimi oblastmi ter lokalnimi 
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skupnostmi, in prispeva k povezovanju 
notranjega trga Unije;

Or. en

Predlog spremembe 15

Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) krepi prispevek železnic h 
gospodarstvu, industriji in družbi Unije, 
kar zlasti zajema vidike, povezane z 
regionalnim razvojem, konkurenčnostjo 
industrije, trajnostnim turizmom, 
inovacijami, zaposlovanjem, 
izobraževanjem, mladimi in kulturo ter 
izboljšanjem dostopnosti za invalide;

(c) krepi prispevek železnic h 
gospodarstvu, industriji in družbi Unije, 
kar zlasti zajema vidike, povezane s 
trajnostnim regionalnim, mestno-
podeželskim in čezmejnim lokalnim 
razvojem, varstvom podnebja, industrijsko 
tranzicijo, trajnostnim turizmom, 
inovacijami, družbeno vključenostjo, 
zaposlovanjem, izobraževanjem, mladimi 
in kulturo ter izboljšanjem dostopnosti za 
starejše, prikrajšane skupine in invalide;

Or. en

Predlog spremembe 16

Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) prispeva k promoviranju 
železniškega prometa kot pomembnega 
elementa odnosov med Unijo in sosednjimi 
državami, zlasti na Zahodnem Balkanu, pri 
čemer gradi na interesih in potrebah 
partnerskih držav ter strokovnem znanju in 
izkušnjah Unije na področju železniškega 
prometa.

(d) prispeva k promoviranju 
železniškega prometa kot pomembnega 
elementa odnosov med Unijo in sosednjimi 
državami, kot so tiste na Zahodnem 
Balkanu, v Skandinaviji, države 
vzhodnega partnerstva in Združeno 
kraljestvo, pri čemer gradi na interesih in 
potrebah partnerskih držav, mejnih regij in 
občin ter izmenjavi strokovnega znanja in 
izkušenj na področju železniškega 
prometa.

Or. en
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Predlog spremembe 17

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) pobude in dogodke za spodbujanje 
razprave, ozaveščanje ter olajšanje 
sodelovanja državljanov, podjetij in javnih 
organov pri privabljanju večjega števila 
ljudi in blaga k železnicam kot sredstva za 
boj proti podnebnim spremembam, in sicer 
prek več kanalov in orodij, vključno s 
prireditvami v državah članicah;

(a) pobude in dogodke za spodbujanje 
razprave, ozaveščanje ter olajšanje 
sodelovanja državljanov, podjetij in javnih 
organov pri privabljanju večjega števila 
ljudi in blaga k železnicam kot sredstva za 
boj proti podnebnim spremembam, za 
spodbujanje kulturne izmenjave in 
trajnostnega turizma in sicer prek več 
kanalov in orodij, vključno s prireditvami v 
državah članicah, zlasti na lokalni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 18

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) izmenjavo izkušenj in dobrih praks 
nacionalnih, regionalnih in lokalnih 
organov, civilne družbe, podjetij in šol na 
področju spodbujanja uporabe železnic in 
izvajanja vedenjskih sprememb na vseh 
ravneh;

(c) izmenjavo izkušenj in dobrih praks 
nacionalnih, regionalnih in lokalnih 
organov, socialnih partnerjev, civilne 
družbe, podjetij in šol na področju 
spodbujanja uporabe železnic in izvajanja 
vedenjskih sprememb na vseh ravneh;

Or. en

Predlog spremembe 19

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) izvajanje študij in inovativnih 
dejavnosti ter razširjanje njihovih 
rezultatov na evropski ali nacionalni ravni 
ter

(d) izvajanje študij in inovativnih 
dejavnosti ter razširjanje njihovih 
rezultatov na evropski, nacionalni in 
regionalni ravni;

Or. en
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Predlog spremembe 20

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Unija opredeli in preuči ključne 
projekte in ukrepe, ki jih bo spodbujala na 
različnih ravneh, ki lahko dolgoročno 
pripomorejo k doseganju ciljev, kot so:
(a) ponovna aktivacija in pomnožitev 
lokalnih, regionalnih in medregionalnih 
potniških in tovornih železniških povezav, 
lokalnih železniških postaj in povezav od 
lokalnih železniških prog do vlakov za 
visoke hitrosti in dolge razdalje;
(b) evropska skupna prizadevanja za 
ponovno uvedbo omrežja sodobnih nočnih 
linij po dostopnih cenah, ki bodo dosegle 
vse države članice in sosednje države;
(c) razvoj enotnega sistema rezervacij 
vozovnic in ugodnosti za evropske 
železnice, ki bi potrošnikom omogočal 
nakup enotne vozovnice od katere koli do 
katere koli evropske postaje, neodvisno od 
železniške družbe, z zajamčenimi 
potniškimi pravicami in po najugodnejši 
ceni;
(d) trajnostni dolgoročni modeli za 
brezplačni lokalni javni prevoz;
(e) promocija železnic z ugodnejšimi 
stopnjami DDV na nacionalni ravni;
(f) vključevanje ciljev zelenih, 
inovativnih, digitalnih, varnih in 
dostopnih železniških omrežij in storitev v 
industrijsko strategijo Unije, tudi v njeno 
kohezijsko vlogo, kvalificirana in dostojna 
delovna mesta ter kulturno izmenjavo;

Or. en
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Predlog spremembe 21

Predlog sklepa
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija redno sklicuje srečanja 
nacionalnih koordinatorjev za usklajevanje 
izvajanja evropskega leta. Navedena 
srečanja služijo tudi kot priložnost za 
izmenjavo informacij o izvajanju 
evropskega leta na nacionalni ravni in na 
ravni Unije; predstavniki Evropskega 
parlamenta se lahko teh srečanj udeležijo 
kot opazovalci.

1. Komisija redno sklicuje srečanja 
nacionalnih koordinatorjev za usklajevanje 
izvajanja evropskega leta. Navedena 
srečanja služijo tudi kot priložnost za 
izmenjavo informacij o izvajanju 
evropskega leta na nacionalni ravni in na 
ravni Unije; predstavniki Evropskega 
parlamenta so vabljeni k udeležbi v teh 
izmenjavah.

Or. en

Predlog spremembe 22

Predlog sklepa
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Usklajevanje evropskega leta na 
ravni Unije poteka na podlagi prečnega 
pristopa, da bi ustvarjali sinergije med 
različnimi programi in pobudami Unije, iz 
katerih se financirajo projekti s področja 
železniškega prometa ali z železniško 
razsežnostjo.

2. Usklajevanje evropskega leta na 
ravni Unije poteka na podlagi prečnega 
pristopa, da bi opredelili obstoječe in 
ustvarili nove sinergije med različnimi 
programi in pobudami Unije, iz katerih se 
financirajo projekti s področja železniškega 
prometa ali z železniško razsežnostjo, ob 
upoštevanju dejstva, da dodatni politični 
cilji zahtevajo dodatne vire in ne le 
prerazporeditev obstoječih.

Or. en

Predlog spremembe 23

Predlog sklepa
Člen 5 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija skliče redna srečanja 
zainteresiranih strani in predstavnikov 
organizacij ali organov, ki so dejavni na 

Komisija skliče redna srečanja 
zainteresiranih strani in predstavnikov 
organizacij ali organov, ki so dejavni na 



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

SL

področju železniškega prometa, vključno z 
obstoječimi nadnacionalnimi mrežami in 
ustreznimi nevladnimi organizacijami, pa 
tudi mladinskimi organizacijami in 
skupnostmi, da bi ji pomagali pri izvajanju 
evropskega leta na ravni Unije.

področju železniškega prometa, vključno z 
obstoječimi nadnacionalnimi in 
nadregionalnimi mrežami in ustreznimi 
nevladnimi organizacijami, socialnimi 
partnerji pa tudi mladinskimi 
organizacijami in skupnostmi, da bi ji 
pomagali pri izvajanju evropskega leta na 
ravni Unije.

Or. en


