
AM\1208947PL.docx PE654.016v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

Parlament Europejski
2019–2024

Komisja Transportu i Turystyki

2020/0035(COD)

7.7.2020

POPRAWKI
31–188
Projekt sprawozdania
Anna Deparnay-Grunenberg
(PE652.338v01-00)

Europejski Rok Kolei (2021)

Wniosek dotyczący decyzji
(COM(2020)0078 – C9-0076/2020 – 2020/0035(COD))



PE654.016v01-00 2/89 AM\1208947PL.docx

PL

AM_Com_LegReport



AM\1208947PL.docx 3/89 PE654.016v01-00

PL

Poprawka 31
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(1) W swoim komunikacie z dnia 11 
grudnia 2019 r.15 Komisja przedstawiła 
Europejski Zielony Ład dla Unii 
Europejskiej i jej obywateli. Europejski 
Zielony Ład to nowa strategia na rzecz 
inteligentnego, cyfrowego i 
zrównoważonego 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.

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

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

Or. es

Poprawka 32
Clare Daly, Mick Wallace

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W swoim komunikacie z dnia 11 
grudnia 2019 r. Komisja15 przedstawiła 
Europejski Zielony Ład dla Unii 
Europejskiej i jej obywateli. Europejski 
Zielony Ład to nowa strategia na rzecz 

(1) Europejski Zielony Ład to nowa 
strategia na rzecz wzrostu, której celem jest 
przekształcenie Unii w sprawiedliwe i 
prosperujące społeczeństwo żyjące w 
nowoczesnej, zasobooszczędnej i 
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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.

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. 
Główną ideą Zielonego Nowego Ładu, lub 
jakiejkolwiek kombinacji tych słów, jest 
przeprowadzenie ambitnej transformacji 
ekologicznej wdrażanej pod 
przewodnictwem państw i finansowanej ze 
środków publicznych.

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

Or. en

Poprawka 33
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Josianne Cutajar, Maria Grapini, 
Johan Danielsson

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Ostatnie doświadczenia podczas 
pandemii COVID-19 pokazały, jak ważne 
jest, aby kolej stanowiła stabilny, 
bezpieczny i bardziej odporny środek 
transportu zarówno towarów, jak i osób. 
Zawdzięczamy to w dużej mierze 
pracownikom kolei, którzy kontynuowali 
pracę w trudnych, niebezpiecznych i 
niepewnych warunkach, aby zapewnić 
transport środków medycznych i 
podstawowych towarów na terenie całej 
Europy.

Or. en
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Poprawka 34
Marco Campomenosi

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(3) W swojej rezolucji z dnia 15 
stycznia 2020 r.17 Parlament Europejski z 
zadowoleniem przyjął komunikat Komisji 
w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu i 
wezwał do niezbędnej transformacji 
społeczeństwa w społeczeństwo neutralne 
dla klimatu najpóźniej do 2050 r. W tym 
względzie, po wybuchu pandemii COVID-
19, osiągnięcie neutralności klimatycznej 
musi być zrównoważone z pilną potrzebą 
reagowania na kryzys gospodarczy, z 
którym mierzą się państwa członkowskie. 

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

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

Or. en

Poprawka 35
Tomasz Piotr Poręba

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

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

Or. pl

Poprawka 36
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Josianne Cutajar, Maria Grapini, 
Johan Danielsson

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(4) Zgodnie z celami określonymi w 
komunikacie Komisji w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu istnieje 
potrzeba transformacji unijnej gospodarki i 
przemyślenia polityk, w szczególności w 
dziedzinie transportu i mobilności, co 
oznacza przyspieszenie przejścia na 
zrównoważoną i inteligentną mobilność. 
Transport odpowiada za jedną czwartą 
emisji gazów cieplarnianych w Unii, a 
wartość ta wciąż rośnie. Aby osiągnąć 
neutralność klimatyczną, konieczne będzie 
ograniczenie emisji w sektorze transportu o 
90 % do 2050 r. Droga do 
zrównoważonego transportu 
intermoldalnego 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, zachęcając osoby 
już korzystające ze zrównoważonych 
środków transportu, takich jak chodzenie 
pieszo, jazda na rowerze i transport 
publiczny. Droga do zrównoważonego 
transportu wiedzie również przez 
postawienie na pierwszym miejscu potrzeb 
pracowników transportu, którzy stanowią 
personel o krytycznym znaczeniu i 
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świadczą wysokiej jakości usługi 
transportowe z korzyścią dla 
użytkowników tylko wtedy, gdy zapewni 
się im wysokiej jakości warunki pracy. 
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 37
Clare Daly, Mick Wallace, Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(4) Zgodnie z celami określonymi w 
komunikacie Komisji w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu istnieje 
potrzeba transformacji unijnej gospodarki i 
przemyślenia polityk, w szczególności w 
dziedzinie transportu i mobilności, co 
oznacza przyspieszenie przejścia na 
zrównoważoną i inteligentną mobilność. 
Transport odpowiada za jedną czwartą 
emisji gazów cieplarnianych w Unii, a 
wartość ta wciąż rośnie. Aby osiągnąć 
neutralność klimatyczną, konieczne będzie 
ograniczenie emisji w sektorze transportu o 
90 % do 2050 r. Droga do 
zrównoważonego transportu wiedzie przez 
postawienie na pierwszym miejscu potrzeb 
użytkowników: trzeba zaoferować im 
tańsze, bardziej dostępne, zdrowsze i 
czystsze opcje od tych, z których obecnie 
najczęściej korzystają. Oznacza to również 
położenie kresu wszelkim ulgom 
podatkowym, wszelkim formom pomocy 
państwa oraz inwestycjom publicznym w 
odniesieniu do gałęzi przemysłu i środków 
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rolę kolei i śródlądowych dróg wodnych w 
śródlądowym transporcie towarów, którego 
75 % stanowi dziś transport drogowy.

transportu, które są nieproporcjonalnie 
szkodliwe dla środowiska. 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 38
Isabel García Muñoz

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(4) Zgodnie z celami określonymi w 
komunikacie Komisji w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu istnieje 
potrzeba transformacji unijnej gospodarki i 
przemyślenia polityk, w szczególności w 
dziedzinie transportu i mobilności, co 
oznacza przyspieszenie przejścia na 
zrównoważoną i inteligentną mobilność. 
Transport odpowiada za jedną czwartą 
emisji gazów cieplarnianych w Unii, a 
wartość ta wciąż rośnie. Aby osiągnąć 
neutralność klimatyczną, konieczne będzie 
ograniczenie emisji w sektorze transportu o 
90 % do 2050 r. Droga do 
zrównoważonego i multimodalnego 
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 
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75 % stanowi dziś transport drogowy. śródlądowym transporcie towarów, którego 
75 % stanowi dziś transport drogowy; aby 
to osiągnąć konieczne są postępy we 
wdrażaniu transeuropejskiej sieci 
transportowej (TEN-T) i zapewnienie 
niezbędnych do tego środków 
finansowych.

Or. es

Poprawka 39
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(4) Zgodnie z celami określonymi w 
komunikacie Komisji w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu istnieje 
potrzeba transformacji unijnej gospodarki i 
przemyślenia polityk, w szczególności w 
dziedzinie transportu i mobilności, co 
oznacza przyspieszenie przejścia na 
zrównoważoną, inteligentną, 
intermodalną, interoperacyjną i 
wzajemnie połączoną 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 i posiadanie infrastruktury 
oferującej użytkownikom dostępne, 
skuteczne, efektywne i konkurencyjne 
cenowo opcje, których wybór będzie 
naturalny i umożliwi zastąpienie opcji, 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 
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śródlądowych dróg wodnych w 
śródlądowym transporcie towarów, którego 
75 % stanowi dziś transport drogowy.

Or. es

Poprawka 40
Dominique Riquet

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(4) Zgodnie z celami określonymi w 
komunikacie Komisji w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu istnieje 
potrzeba transformacji unijnej gospodarki i 
przemyślenia polityk, w szczególności w 
dziedzinie transportu i mobilności, co 
oznacza przyspieszenie przejścia na 
zrównoważoną i inteligentną mobilność. 
Transport odpowiada za jedną czwartą 
emisji gazów cieplarnianych w Unii, a 
wartość ta wciąż rośnie. Aby osiągnąć 
neutralność klimatyczną, konieczne będzie 
ograniczenie emisji w sektorze transportu o 
90 % do 2050 r. Droga do 
zrównoważonego transportu wiedzie przez 
postawienie na pierwszym miejscu potrzeb 
użytkowników: trzeba zaoferować im 
tańsze, bardziej dostępne, zdrowsze, 
czystsze i bardziej energooszczędne 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. fr
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Poprawka 41
Mario Furore, Laura Ferrara

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(4) Zgodnie z celami określonymi w 
komunikacie Komisji w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu istnieje 
potrzeba transformacji unijnej gospodarki i 
przemyślenia polityk, w szczególności w 
dziedzinie transportu i mobilności, co 
oznacza przyspieszenie przejścia na 
zrównoważoną i inteligentną mobilność. 
Transport odpowiada za jedną czwartą 
emisji gazów cieplarnianych w Unii, a 
wartość ta wciąż rośnie. Aby osiągnąć 
neutralność klimatyczną, konieczne będzie 
ograniczenie emisji w sektorze transportu o 
90 % do 2040 r. Droga do 
zrównoważonego transportu wiedzie przez 
postawienie na pierwszym miejscu potrzeb 
użytkowników: trzeba zaoferować im 
tańsze, bardziej dostępne, zdrowsze i 
czystsze opcje od tych, z których obecnie 
najczęściej korzystają. 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. it

Poprawka 42
Marco Campomenosi

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

unijnej gospodarki i przemyślenia polityk, 
w szczególności w dziedzinie transportu i 
mobilności, co oznacza przyspieszenie 
przejścia na zrównoważoną, intermodalną 
i inteligentną mobilność. 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, ale jego 
wdrożenie nie powinno zmniejszać 
konkurencyjności przedsiębiorstw 
europejskich na rynku światowym. W 
szczególności należy znacznie zwiększyć 
rolę kolei i śródlądowych dróg wodnych w 
śródlądowym transporcie towarów, którego 
75 % stanowi dziś transport drogowy. 
Proces ten należy wspierać poprzez 
poprawę wydajności sieci logistycznej i 
stworzenie zachęt dla operatorów.

Or. en

Poprawka 43
Marco Campomenosi

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Europejski Rok Kolei powinien 
dawać możliwość zaangażowania 
organów regionalnych i lokalnych w 
planowanie i projektowanie projektów 
modernizacji i cyfryzacji infrastruktury 
kolejowej. W szczególności konieczne jest 
zaangażowanie regionów turystycznych, 
które potrzebują zrównoważonych, 
nowoczesnych i zelektryfikowanych usług 
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kolejowych.

Or. en

Poprawka 44
Marco Campomenosi

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(5) Kolej ma istotną rolę do odegrania 
jako przełomowy czynnik, który umożliwi 
osiągnięcie neutralności klimatycznej do 
2050 r. Kolej jest jednym z najbardziej 
ekologicznych i energooszczędnych 
rodzajów transportu Jest ona w znacznej 
mierze zelektryfikowana i emituje dużo 
mniej CO2 niż transport drogowy lub 
lotniczy na równoważnej trasie; jest to 
także jedyny rodzaj transportu, w którym 
od 1990 r. stale obniża się poziom emisji 
gazów cieplarnianych i CO2.Ponadto w 
latach 1990–201618 zmniejszyło się 
zużycie energii w transporcie kolejowym i 
w coraz większym stopniu korzysta się z 
odnawialnych źródeł energii. Wsparcie dla 
transportu kolejowego ma pozytywny 
wpływ również na inne środki transportu. 
Unia i państwa członkowskie powinny 
wspierać komplementarne podejście 
obejmujące wszystkie sektory transportu, 
biorąc pod uwagę, że intermodalność i 
interoperacyjność stanowią cele, których 
osiągnięcie jest niezbędne. Pod tym 
względem kolej powinna stanowić 
podstawę europejskiej logistyki i przewozu 
osób na średnie odległości.

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

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

Or. en
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Poprawka 45
Clare Daly, Mick Wallace, Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(5) Kolej ma istotną rolę do odegrania 
jako przełomowy czynnik, który umożliwi 
osiągnięcie neutralności klimatycznej do 
2050 r. Kolej jest jednym z najbardziej 
ekologicznych i energooszczędnych 
rodzajów transportu. Jest ona w znacznej 
mierze zelektryfikowana i emituje dużo 
mniej CO2 niż transport drogowy lub 
lotniczy na równoważnej trasie; jest to 
także jedyny rodzaj transportu, w którym 
od 1990 r. stale obniża się poziom emisji 
gazów cieplarnianych i CO2. Ponadto w 
latach 1990–201618 zmniejszyło się 
zużycie energii w transporcie kolejowym i 
w coraz większym stopniu korzysta się z 
odnawialnych źródeł energii. Niekorzystne 
otoczenie fiskalne, w jakim znajduje się 
sektor kolejowy, nie pozwala jednak tej 
branży w pełni zrealizować swojego 
potencjału, podczas gdy podróżnych 
przyciągają inne, tańsze, lecz 
nieproporcjonalnie szkodliwe środki 
transportu.

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

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

Or. en

Poprawka 46
Dominique Riquet

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(5) Kolej ma istotną rolę do odegrania 
jako przełomowy czynnik, który umożliwi 
osiągnięcie neutralności klimatycznej do 
2050 r. Kolej jest jednym z najbardziej 
ekologicznych i energooszczędnych 
rodzajów transportu. Jest ona w znacznej 
mierze zelektryfikowana i emituje 
siedmiokrotnie mniej CO2 niż transport 
samochodowy i dwudziestokrotnie mniej 
niż transport lotniczy pod względem liczby 
przebytych pasażerokilometrów; jest to 
także jedyny rodzaj transportu, w którym 
od 1990 r. stale obniża się poziom emisji 
gazów cieplarnianych i CO2

17a. Ponadto w 
latach 1990–201618 zmniejszyło się 
zużycie energii w transporcie kolejowym i 
w coraz większym stopniu korzysta się z 
odnawialnych źródeł energii.

_________________ _________________
17a Europejska Agencja Środowiska, EEA 
okres do 2014 r.

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

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

Or. fr

Poprawka 47
Mario Furore, Laura Ferrara

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 

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

mniej CO2 niż transport drogowy lub 
lotniczy na równoważnej trasie; jest to 
także jedyny rodzaj transportu, w którym 
od 1990 r. stale obniża się poziom emisji 
gazów cieplarnianych i CO2. Ponadto w 
latach 1990–201618 zmniejszyło się 
zużycie energii w transporcie kolejowym i 
w coraz większym stopniu korzysta się z 
odnawialnych źródeł energii.

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

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

Or. it

Poprawka 48
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Josianne Cutajar, Maria Grapini, 
Johan Danielsson

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Pandemia COVID-19 wyjątkowo 
mocno uderzyła w sektor transportu 
kolejowego i transportu publicznego. W 
sektorze tym odnotowano 
bezprecedensowy spadek liczby pasażerów 
korzystających z usług transportu 
międzynarodowego i dalekobieżnego, jak 
również usług transportu regionalnego, 
podmiejskiego i miejskiego. Pomimo 
ograniczeń operacyjnych i finansowych 
sektor utrzymał kluczowe połączenia 
zarówno w odniesieniu do przewozu osób, 
jak i transportu podstawowych towarów. 
Transport kolejowy i publiczny odgrywają 
kluczową rolę w ożywieniu gospodarczym 
i są jednymi z najbardziej 
zrównoważonych środków transportu. 
Dlatego też Europejski Rok Kolei 
powinien zachęcać obywateli do 
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ponownego korzystania z transportu 
kolejowego i publicznego.

Or. en

Poprawka 49
Tomasz Piotr Poręba

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Rok 2021 jest ważnym rokiem dla 
unijnej polityki kolejowej. Będzie to 
pierwszy pełny rok, w którym w całej UE 
zostaną wdrożone przepisy uzgodnione w 
ramach czwartego pakietu kolejowego, 
czyli przepisy dotyczące otwarcia rynku 
krajowych kolejowych przewozów 
pasażerskich oraz ograniczenia kosztów i 
obciążeń administracyjnych 
przedsiębiorstw kolejowych działających w 
całej UE. W wielu państwach 
członkowskich rośnie zainteresowanie 
społeczeństwa koleją. Uważa zatem rok 
2021 za odpowiedni czas na wdrożenie tej 
inicjatywy.

Or. pl

Poprawka 50
Marco Campomenosi

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Państwa członkowskie powinny 
przyjąć środki mające na celu poprawę 
jakości sieci połączeń między 
poszczególnymi regionami, w tym 
połączeń transgranicznych, przy 
jednoczesnym wdrażaniu strategii 
makroregionalnych poprzez 



PE654.016v01-00 18/89 AM\1208947PL.docx

PL

zaangażowanie samorządów 
terytorialnych i poprawę koordynacji 
między klientami a zainteresowanymi 
stronami.

Or. en

Poprawka 51
Anna Deparnay-Grunenberg

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(6) Łącząc główne unijne szlaki 
transportowe z peryferyjnymi regionami i 
terytoriami, a także ustanawiając i 
przywracając brakujące transgraniczne 
połączenia kolejowe1a oraz dokonując 
postępów w elektryfikacji1b, sektor kolei 
przyczynia się do zapewnienia społecznej, 
gospodarczej i terytorialnej spójności. 
Ponadto regiony oddalone mają często 
mniej sieci, które są słabiej rozwinięte i 
wymagają szczególnej uwagi. Co więcej, 
regiony przygraniczne w całej Unii 
zajmują 40 % jej terytorium i obejmują 
jedną trzecią jej populacji1c, ale często ich 
sytuacja jest podwójnie trudna, ponieważ 
są to obszary wiejskie położone na 
peryferiach sieci krajowych.
_________________
1a Sprawozdanie DG ds. Polityki 
Regionalnej i Miejskiej „Quantification of 
the effects of legal and administrative 
border obstacles in land border regions” 
[„Kwantyfikacja wpływu związanych z 
granicami barier o charakterze prawnym i 
administracyjnym w regionach 
przygranicznych położonych przy 
granicach lądowych”] (Źródło: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sourc
es/docoffic/2014/boosting_growth/quantif
_effect_borders_obstacles.pdf )
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1b  
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/in
formation/publications/reports/2018/comp
rehensive-analysis-of-the-existing-cross-
border-rail-transport-connections-and-
missing-links-on-the-internal-eu-borders
1c Sprawozdanie DG ds. Polityki 
Regionalnej i Miejskiej „Quantification of 
the effects of legal and administrative 
border obstacles in land border regions” 
[„Kwantyfikacja wpływu związanych z 
granicami barier o charakterze prawnym i 
administracyjnym w regionach 
przygranicznych położonych przy 
granicach lądowych”] (Źródło: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sourc
es/docoffic/2014/boosting_growth/quantif
_effect_borders_obstacles.pdf )

Or. en

Poprawka 52
Clare Daly, Mick Wallace, Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

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, a także odległe dzielnice i 
peryferia miast z centrami miast, sektor 
kolei przyczynia się do zapewnienia 
społecznej, gospodarczej i terytorialnej 
spójności. Jego zalety w zakresie 
ograniczania negatywnych skutków 
zewnętrznych urbanizacji, takich jak 
hałas, zanieczyszczenie powietrza i wąskie 
gardła, są znaczące i przyczyniają się do 
poprawy warunków życia w miastach. 
Jednocześnie zapewnia on lepszą jakość 
sieci połączeń i rozmieszczenie ludności, 
co ma bezpośredni wpływ na środowisko 
oraz spójność społeczną i gospodarczą;
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Or. en

Poprawka 53
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(6) Łącząc główne unijne szlaki 
transportowe z peryferyjnymi regionami i 
terytoriami, sektor kolei przyczynia się do 
zapewnienia społecznej, gospodarczej i 
terytorialnej spójności. Wzmocnienie 
interoperacyjności z innymi rodzajami 
transportu, takimi jak transport lotniczy i 
jego infrastruktura (porty lotnicze), z 
pewnością stanowiłoby wartość dodaną 
głównie ze względu na poprawę jakości 
połączeń i zapewnienie inteligentnej 
mobilności z połączeniami 
długodystansowymi, regionami 
peryferyjnymi, terytoriami i wyspami 
nieosiągalnymi koleją.

Or. en

Poprawka 54
Marco Campomenosi

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(6) Łącząc główne unijne szlaki 
transportowe z terytoriami, w tym na 
poziomie regionalnym i lokalnym, sektor 
kolei przyczynia się do zapewnienia 
społecznej, gospodarczej i terytorialnej 
spójności. Ponadto promowanie 
zrównoważonego i wydajnego rozwoju 
kompleksowej sieci TEN-T, której 
ukończenie jest niezbędne, a nie 
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drugorzędne w stosunku do sieci bazowej, 
usprawniłoby połączenia regionów 
peryferyjnych i lokalnych.

Or. en

Poprawka 55
Isabel García Muñoz

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(6) Łącząc główne unijne szlaki 
transportowe z peryferyjnymi regionami i 
terytoriami, sektor kolei przyczynia się do 
zapewnienia społecznej, gospodarczej i 
terytorialnej spójności UE, co ma 
szczególne znaczenie dla jakości sieci 
połączeń na obszarach wiejskich, gdzie 
wysokiej jakości infrastruktura kolejowa 
zapewnia osiedlanie się ludności i 
świadczenie podstawowych usług na 
danym terytorium;

Or. es

Poprawka 56
Dominique Riquet

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(6) Łącząc główne unijne szlaki 
transportowe z peryferyjnymi regionami i 
terytoriami, sektor kolei przyczynia się do 
zapewnienia społecznej, gospodarczej i 
terytorialnej spójności oraz 
konkurencyjności w skali światowej. 
Brakuje jednak połączeń – w 
szczególności transgranicznych – co 
uniemożliwia osiągnięcie pełnej 



PE654.016v01-00 22/89 AM\1208947PL.docx

PL

skuteczności transeuropejskiej sieci 
transportu.

Or. fr

Poprawka 57
Izaskun Bilbao Barandica

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) Sektor kolei powinien dysponować 
systemem, który połączy transgraniczne 
systemy kolejowe całej Unii między 
różnymi państwami bez przerw, również z 
jej peryferyjnymi regionami i terytoriami. 
Przyczyni się to do zapewnienia 
zrównoważonej i inteligentnej mobilności 
oraz społecznej, gospodarczej i 
terytorialnej spójności.

Or. es

Poprawka 58
Dorien Rookmaker

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 i miasta z peryferyjnymi 
regionami i terytoriami, w miarę 
możliwości za pomocą linii kolei dużych 
prędkości, sektor kolei przyczynia się do 
zapewnienia społecznej, gospodarczej i 
terytorialnej spójności.

Or. nl
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Poprawka 59
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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, regionami i terytoriami, które 
są trudno dostępne i górzyste, z siecią 
wysokiej jakości, sektor kolei przyczynia 
się do zapewnienia społecznej, 
gospodarczej i terytorialnej spójności.

Or. en

Poprawka 60
Maria Grapini

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(6) Łącząc główne unijne szlaki 
transportowe z peryferyjnymi regionami i 
terytoriami, sektor kolei przyczynia się do 
zapewnienia społecznej, gospodarczej i 
terytorialnej spójności oraz lepszej jakości 
sieci połączeń na rynku wewnętrznym.

Or. ro

Poprawka 61
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Josianne Cutajar, Johan Danielsson

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

transportowe z obszarami i regionami 
wiejskimi, peryferyjnymi regionami i 
terytoriami, sektor kolei przyczynia się do 
zapewnienia społecznej, gospodarczej i 
terytorialnej spójności.

Or. en

Poprawka 62
Clare Daly, Mick Wallace, Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Zachowanie bocznic ma 
zasadnicze znaczenie dla zwiększenia wagi 
połączeń między terytoriami niezależnie 
od tego, czy są to połączenia na 
terytoriach państw członkowskich, 
połączenia transgraniczne czy połączenia 
na terytoriach peryferyjnych. Transport 
kolejowy powinien być promowany jako 
zrównoważony, uniwersalny środek 
transportu poprzez jego dostępność 
społeczną, połączenia między terytoriami, 
obejmujący wszystkie rodzaje użytkowania 
o każdej porze dnia i w ciągu całego roku.

Or. en

Poprawka 63
Marco Campomenosi

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Utworzenie funkcjonującej sieci 
kolejowej w całej Europie przyczyniłoby 
się do większej spójności politycznej w UE 
i wymaga wyznaczenia konkretnych celów 
i działań sprzyjających rozwojowi 
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zbiorowej i zintegrowanej mobilności, 
jednocześnie chroniących środowisko i 
promujących włączenie społeczne.

Or. en

Poprawka 64
Tom Berendsen

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) W związku z tym należy położyć 
nacisk na potrzebę inwestowania w 
projekty dotyczące infrastruktury 
kolejowej w celu poprawy regionalnych 
połączeń transgranicznych w Europie, co 
poprawi aktywność gospodarczą w 
regionach, doprowadzi do utworzenia 
nowych miejsc pracy i przyczyni się do 
wyjścia z obecnego kryzysu zdrowotnego i 
gospodarczego.

Or. en

Poprawka 65
Tomasz Piotr Poręba

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Kolej w porównaniu z takimi 
sektorami jak transport drogowy, lotniczy, 
morski posiada niezaprzeczalne przewagi, 
jeśli chodzi o bezpieczeństwo przewozu, 
ekologiczność i wydajność energetyczną

Or. pl
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Poprawka 66
Marco Campomenosi

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6b) Transport kolejowy mógłby 
zapobiec izolacji regionów górskich, 
wiejskich i przybrzeżnych oraz sprzyjać 
wysokiej jakości połączeniom między 
obszarami miejskimi i peryferyjnymi. 
Dlatego też konieczne jest 
zagwarantowanie odpowiedniego 
wsparcia dla władz regionalnych i 
lokalnych, w szczególności na obszarach, 
na których niezbędne jest zapewnienie 
usług w zakresie mobilności pomimo 
słabych wyników gospodarczych 
przewoźników.

Or. en

Poprawka 67
Tom Berendsen

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6b) Inwestycje w infrastrukturę 
kolejową powinny dodatkowo 
koncentrować się na połączeniach, które 
przyczyniają się do osiągnięcia celów Unii 
w zakresie przesunięcia 
międzygałęziowego, na przykład na 
obszarach portowych lub na obszarach 
portów lotniczych, gdzie ładunki mogą być 
przewożone koleją zamiast drogą lądową, 
jeśli dostępna jest odpowiednia 
infrastruktura kolejowa.

Or. en
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Poprawka 68
Marco Campomenosi

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 6 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6c) Unia i państwa członkowskie 
powinny usprawnić swój łańcuch 
logistyczny i zapewnić skoordynowane 
podejście do kolejowych przewozów 
towarowych, które okazały się kluczowe 
podczas epidemii COVID-19 jako środek 
transport mający zasadnicze znaczenie dla 
bezpiecznej realizacji wszystkich rodzajów 
dostaw, takich jak dostawy produktów 
podstawowych i materiałów 
niebezpiecznych.

Or. en

Poprawka 69
Marco Campomenosi

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, takich jak:
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- wdrożenie ERTMS (europejskiego 
systemu zarządzania ruchem kolejowym) 
dla urządzeń pokładowych i 
przytorowych;
- zwiększenie interoperacyjności i 
intermodalności w celu połączenia kolei 
ze wszystkimi głównymi europejskimi 
węzłami logistycznymi (porty, porty 
lotnicze, obszary logistyczne itp.);
- ograniczenie do minimum hałasu w celu 
wspierania lepszej integracji między 
systemami logistycznymi a jakością życia 
obywateli;
- promowanie innowacji i cyfryzacji, a 
także modernizacji i utrzymania 
infrastruktury.
Wyeliminowanie tych przeszkód przy 
jednoczesnym ograniczeniu kosztów 
umożliwi wykorzystanie pełnego 
potencjału kolei. Należy zatem w dalszym 
ciągu wspierać kolej, by mogła ona stać się 
bardziej atrakcyjna zarówno dla 
podróżujących, jak i dla przedsiębiorstw.

Or. en

Poprawka 70
Mario Furore, Laura Ferrara

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 

(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 
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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.

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. Należy w 
szczególności zmodernizować i przywrócić 
do użytku niedostatecznie wykorzystywane 
linie podmiejskie i regionalne, aby w jak 
największym stopniu wspierać mobilność 
miejską o niewielkim wpływie na 
środowisko, połączenia z obszarami 
sąsiedzkimi i obszarami o niekorzystnych 
warunkach gospodarowania, propagując 
zrównoważoną intermodalność, 
umożliwiając przewóz rowerów w 
pociągach oraz zachęcając do korzystania 
z pociągów nocnych w celu pokonywania 
średnich odległości w Europie.

Or. it

Poprawka 71
Johan Danielsson, Jörgen Warborn, Alviina Alametsä

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 

(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 
promowania interoperacyjności i 
cyfryzacji, przyspieszenia wdrażania 
europejskiego systemu zarządzania 
ruchem kolejowym (ERTMS) tak dla 
elementów wyposażenia torowego, jak i 
wyposażenia pokładowego, internalizacji 
kosztów oraz ograniczenia do minimum 
hałasu. Wyeliminowanie tych przeszkód 
przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów i 
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i dla przedsiębiorstw. przyspieszeniu tempa innowacji umożliwi 
wykorzystanie pełnego potencjału kolei, 
przy jednoczesnym zapewnieniu 
funkcjonowania rynku wewnętrznego, 
zwiększeniu ruchu i utrzymaniu lub 
poprawie wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa. Należy zatem w dalszym 
ciągu wspierać kolej, by mogła ona stać się 
bardziej atrakcyjna zarówno dla 
podróżujących, jak i dla przedsiębiorstw.

Or. en

Poprawka 72
Dorien Rookmaker

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) Od 2007 r. udział kolejowych 
przewozów pasażerskich w unijnym 
transporcie lądowym wzrósł jedynie 
nieznacznie. Na drodze do osiągnięcia 
jednolitego europejskiego obszaru 
kolejowego wciąż stoi wiele przeszkód, w 
tym konieczność ograniczenia do 
minimum hałasu. Takie przeszkody należy 
zidentyfikować i usunąć.  
Wyeliminowanie tych przeszkód przy 
jednoczesnym ograniczeniu kosztów i 
przyspieszeniu tempa innowacji umożliwi 
wykorzystanie pełnego potencjału kolei. 
Konieczne jest zatem rozplanowanie 
połączeń kolei szybkich prędkości między 
głównymi miastami w UE, z których w 
przyszłości pasażerowie będą mogli w 
pełni korzystać, aby w ten sposób w 
dalszym ciągu wspierać kolej, by mogła 
ona stać się bardziej atrakcyjna zarówno 
dla podróżujących, jak i dla 
przedsiębiorstw.

Or. nl
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Poprawka 73
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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. W 
części sektora wciąż stosuje się 
przestarzałe praktyki, nie inwestuje w 
automatyzację oraz istnieją w nich 
ograniczenia wydajności. Na drodze do 
osiągnięcia jednolitego europejskiego 
obszaru kolejowego wciąż stoi wiele 
przeszkód, w tym konieczność 
ograniczenia do minimum hałasu, 
wspierania innowacji, interoperacyjności i 
cyfryzacji. Wyeliminowanie tych 
przeszkód przy jednoczesnym ograniczeniu 
kosztów i przyspieszeniu tempa innowacji 
umożliwi wykorzystanie pełnego 
potencjału kolei. Należy zatem w dalszym 
ciągu wspierać kolej, by mogła ona stać się 
bardziej atrakcyjna zarówno dla 
podróżujących, jak i dla przedsiębiorstw.

Or. en

Poprawka 74
Isabel García Muñoz

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 

(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 
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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.

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, a także posiadała 
odpowiednią infrastrukturę i korzystała z 
solidnych instrumentów finansowych, 
takich jak instrument „Łącząc Europę”.

Or. es

Poprawka 75
Dominique Riquet

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. Należy podkreślić 
rolę ERA w przezwyciężaniu barier 
technicznych na jednolitym europejskim 
obszarze kolejowym.

Or. fr
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Poprawka 76
Izaskun Bilbao Barandica

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 wynikających z braku 
stosowania pakietów kolejowych, 
nieukończenia sieci TEN-t i korytarzy 
towarowych. Wyeliminowanie tych 
przeszkód przy jednoczesnym ograniczeniu 
kosztów i przyspieszeniu tempa innowacji 
umożliwi wykorzystanie pełnego 
potencjału kolei. Kolej i przemysł 
wymagają zatem wsparcia, aby stały się 
systemem atrakcyjnym zarówno dla 
podróżujących, jak i dla przedsiębiorstw.

Or. es

Poprawka 77
Dominique Riquet

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

Or. fr

Poprawka 78
Tomasz Piotr Poręba

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. Wyeliminowanie 
tych przeszkód przy jednoczesnym 
ograniczeniu kosztów i przyspieszeniu 
tempa innowacji umożliwi wykorzystanie 
pełnego potencjału kolei. Należy zatem w 
dalszym ciągu wspierać kolej, by mogła 
ona stać się bardziej atrakcyjna zarówno 
dla podróżujących, jak i dla 
przedsiębiorstw.

Or. pl

Uzasadnienie

Hałas kolejowy nie jest główną i kluczową przeszkodą na drodze do stworzenia jednolitego 
obszaru kolejowego.
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Poprawka 79
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Maria Grapini, Johan Danielsson

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, 
pracowników, jak i dla przedsiębiorstw.

Or. en

Poprawka 80
Clare Daly, Mick Wallace, Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Podczas gdy transport, kultura i 
turystyka najbardziej ucierpiały z powodu 
kryzysu wywołanego COVID-19 spośród 
wszystkich głównych sektorów 
gospodarki, odnotowując bezrobocie na 
dużą skalę, obecny kryzys stanowi również 
historyczną szansę na modernizację 
turystyki w UE i uczynienie jej bardziej 
zrównoważoną i dostępną. W związku z 
tym transport kolejowy stanowi najlepsze 
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rozwiązanie na rzecz promowania 
turystyki wiejskiej i agroturystyki, a Unia 
Europejska powinna dalej promować i 
wspierać inicjatywy, które generowałyby 
dodatkowe źródła dochodów dla obszarów 
wiejskich, prowadziły do tworzenia miejsc 
pracy, zapobiegały wyludnianiu, 
zwiększały świadczenia społeczne i 
stawiały transport kolejowy w centrum 
mobilności turystycznej.

Or. en

Poprawka 81
Dominique Riquet

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Inwestycje w infrastrukturę 
kolejową są czynnikiem determinującym 
konkurencyjność transportu kolejowego w 
skali światowej. Mimo że 80 % 
finansowania pochodzącego z 
instrumentu „Łącząc Europę” przeznacza 
się na transport kolejowy, państwa 
członkowskie mają obowiązek 
prowadzenia ambitnej polityki 
inwestycyjnej sprzyjającej zmianie modelu 
mobilności. Inwestycje te powinny opierać 
się na wskaźniku jakości połączeń 
kolejowych w celu zmaksymalizowania 
skuteczności jednolitego europejskiego 
obszaru kolejowego.

Or. fr

Poprawka 82
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Maria Grapini, Johan Danielsson

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 7 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Aby zwiększyć poziom korzystania 
z usług kolejowych, w kompleksowej 
strategii należy uwzględnić podejście „od 
drzwi do drzwi", a tym samym korzystanie 
z transportu publicznego.

Or. en

Poprawka 83
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Kolej powinna odgrywać kluczową 
rolę w zapewnianiu nieprzerwanych 
rozwiązań obejmujących całą trasę 
podróży w połączeniu z innymi rodzajami 
transportu, w tym z aktywnym 
przemieszczaniem się.

Or. en

Poprawka 84
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Zwiększenie interoperacyjności i 
cyfryzacji będzie możliwe dzięki 
przyspieszeniu wdrażania ERTMS w całej 
Unii.

Or. es
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Poprawka 85
Clare Daly, Mick Wallace, Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7b) Kryzys związany z COVID-19 
pokazuje, jak istotni są pracownicy kolei, 
aby utrzymać Europę w ruchu w czasach 
kryzysu, niezależnie od tego, czy znajdują 
się w pociągu, na stacji kolejowej, zajmują 
się zarządzaniem ruchem czy 
utrzymaniem infrastruktury. Personel 
operacyjny, pracownicy biurowi oraz 
pracownicy zewnętrzni i podwykonawcy 
odgrywają rolę w usługach publicznych, 
które są niezbędne w życiu codziennym, a 
Europejski Rok Kolei powinien być okazją 
do promowania szerokiej oferty pracy w 
sektorze kolejowym i zwrócenia uwagi 
zainteresowanych stron na potrzebę 
ochrony zatrudnienia i praw zbiorowych 
pracowników kolei.

Or. en

Poprawka 86
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Josianne Cutajar, Maria Grapini, 
Johan Danielsson

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7b) W 2016 r. w Unii Europejskiej 
istniało 979 przedsiębiorstw kolejowych 
zatrudniających ponad 660 000 osób1a. 
Czyni to sektor kolejowy trzecim co do 
wielkości pracodawcą pośród wszystkich 
środków transportu; aby osiągnąć pełny 
potencjał, musi on zdywersyfikować swoją 
kadrę pracowniczą, a w szczególności 
przyciągnąć kobiety i młodych 
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pracowników. Konieczne jest zapewnienie 
optymalnych usług transportowych z 
korzyścią dla użytkowników, a pracownicy 
kolei powinni korzystać z warunków pracy 
wysokiej jakości;
_________________
1a Komisja Europejska (2019), Rocznik 
statystyczny: „EU Transport in figures” 
[„Transport UE w liczbach”], s. 26–27.

Or. en

Poprawka 87
Clare Daly, Mick Wallace, Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(8) W celu promowania transportu 
kolejowego zgodnie z celami określonymi 
w komunikacie Komisji w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu, w tym w 
odniesieniu do zrównoważonej i 
inteligentnej mobilności, należy ogłosić 
rok 2021 Europejskim Rokiem Kolei. 
Wśród obywateli Unii rośnie świadomość, 
że publiczny i utrzymywany ze środków 
publicznych transport kolejowy, w tym 
alternatywne oferty komercyjne, takie jak 
pociągi nocne, stanowi bezpieczny, 
niezawodny i przyjazny dla środowiska 
środek transportu. 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,
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społecznej, gospodarczej i przemysłowej,

Or. en

Poprawka 88
Dominique Riquet

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr
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Poprawka 89
Dominique Riquet

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 90
Maria Grapini
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Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. ro

Poprawka 91
Isabel García Muñoz

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Wspólne Przedsięwzięcie 
Shift2Rail (S2R) realizowane w ramach 
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programu ramowego w zakresie innowacji 
„Horyzont 2020” było pierwszym 
instrumentem badawczym opartym na 
współpracy ustanowionym w sektorze 
kolei. Skupiając producentów, 
operatorów, zarządców infrastruktury i 
pracowników naukowych ze wszystkich 
państw członkowskich, S2R zapewniło 
stabilność i długoterminowe perspektywy 
działań na rzecz innowacji 
technologicznych w całym sektorze. 
Komisja Europejska i państwa 
członkowskie powinny stanowczo 
wspierać następcę Shift2Rail w ramach 
kolejnego programu ramowego w zakresie 
badań naukowych i innowacji „Horyzont 
Europa”, aby dalej rozwijać innowacje w 
sektorze w celu zwiększenia 
przepustowości europejskiej sieci 
kolejowej, osiągnięcia wyższej jakości i 
niezawodności usług kolejowych oraz 
znacznego obniżenia kosztów całego cyklu 
życia całości sieci.

Or. es

Poprawka 92
Anna Deparnay-Grunenberg

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Zdecydowana większość 
przewozów towarowych rozpoczyna się lub 
kończy w miastach i na przedmieściach. 
Mieszka tam 70 % ludności i na tych 
obszarach powstaje 85 % PKB Unii. 
Podobnie osoby dojeżdżające do pracy 
stanowią 80–90 % wszystkich pasażerów. 
Oznacza to, że aglomeracje miejskie w 
znacznym stopniu przyczyniają się do 
ogólnej wydajności pasażerskiego 
transportu kolejowego, co znajduje 
również odzwierciedlenie w „pakiecie na 
rzecz mobilności w miastach” oraz 
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„europejskiej strategii na rzecz mobilności 
niskoemisyjnej”.

Or. en

Poprawka 93
Marco Campomenosi

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Unia i państwa członkowskie 
powinny przeznaczyć odpowiednie środki 
finansowe i ukierunkować swoje 
inwestycje w rozwój infrastruktury 
kolejowej w celu tworzenia nowych miejsc 
pracy. Ponadto perspektywę tworzenia 
miejsc pracy należy promować na 
wszystkich szczeblach instytucjonalnych, 
angażując zarówno osoby poszukujące 
pracy, jak i pracowników z 
doświadczeniem zawodowym w tym 
sektorze. 

Or. en

Poprawka 94
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Przemysł kolejowy jest sektorem 
strategicznym o rozbudowanej strukturze 
przemysłowej, pełnym innowacji 
technologicznych i nowoczesnym; dlatego 
konieczne jest jego wspieranie w ramach 
planu, który umożliwi dalsze postępy w 
modernizacji i cyfryzacji taboru 
kolejowego, a także w transformacji 
cyfrowej.
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Or. es

Poprawka 95
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Zwiększenie atrakcyjności kolei 
wymaga, aby usługi były skoncentrowane 
na użytkowniku, zorganizowane i 
zaprojektowane w taki sposób, aby 
zapewnić dobrą wartość przy stałej 
niezawodności i doskonałej jakości usług. 
Usługi te powinny być wyceniane w 
sposób konkurencyjny, odzwierciedlający 
efektywne gospodarowanie zasobami. 

Or. en

Poprawka 96
Anna Deparnay-Grunenberg

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 8 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8b) Nie można umniejszać roli 
zmotywowanego personelu, 
gwarantującego sprawne działanie. Wiele 
kolei ma jednak problemy z 
przyciągnięciem nowych pracowników, co 
jest wyraźnym sygnałem, że warunki 
pracy nie są postrzegane jako atrakcyjne; 
w związku z tym wskazane byłoby 
poruszenie tego wspólnego europejskiego 
problemu podczas przyszłych spotkań 
koordynacyjnych ze wszystkimi 
zaangażowanymi podmiotami;

Or. en
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Poprawka 97
Marco Campomenosi

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 8 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8b) Europejski Rok Kolei powinien 
uwzględniać potrzeby pracowników i 
promować międzyinstytucjonalną debatę 
na temat ich warunków socjalnych i praw.

Or. en

Poprawka 98
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 8 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8b) Transformacja ta powinna 
obejmować transport miejski, który 
zaczyna zapewniać inteligentne 
rozwiązania, na przykład w inteligentnych 
miastach.

Or. es

Poprawka 99
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rok 2021 ogłasza się „Europejskim 
Rokiem Kolei” (zwanym dalej 
„europejskim rokiem”).

Rok 2021 ogłasza się „Europejskim 
Rokiem Kolei i Transportu Publicznego” 
(zwanym dalej „europejskim rokiem”).
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Or. en

Poprawka 100
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Celem Europejskiego Roku jest zachęcanie 
do podejmowania przez Unię, państwa 
członkowskie, władze regionalne i lokalne 
oraz inne organizacje wysiłków za rzecz 
zwiększania udziału kolejowego transportu 
pasażerskiego i towarowego oraz 
wspieranie tych wysiłków, a także 
zobligowanie państw członkowskich do 
wywiązania się z europejskich 
zobowiązań, aby ostatecznie ożywić 
transport kolejowy. Cele Europejskiego 
Roku obejmują w szczególności:

Or. es

Poprawka 101
Marco Campomenosi

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 przez 
podkreślanie pozytywnej roli kolei jako:

– podstawy skutecznej i zrównoważonej 
europejskiej sieci logistycznej, zdolnej do 
zagwarantowania podstawowych usług, 
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nawet w czasie nieoczekiwanego kryzysu;
– sieci, która może utrzymać i pobudzić 
europejską turystykę, potwierdzając, że 
Europa jest najpopularniejszym celem 
podróży turystycznych w skali globalnej;

Or. en

Poprawka 102
Isabel García Muñoz

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, 
prężnego i bezpiecznego rodzaju 
transportu, w szczególności przez 
podkreślanie roli kolei jako czynnika 
stanowiącego podstawę wspierania 
działalności społeczno-gospodarczej, co 
ma szczególne znaczenie dla obszarów 
wiejskich i niezaludnionych, a także jako 
przełomowego czynnika, który pomoże w 
osiągnięciu przez Unię neutralności 
klimatycznej do 2050 r. oraz przez 
docieranie do szerszego kręgu odbiorców, 
zwłaszcza do młodzieży;

Or. es

Poprawka 103
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 

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

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 także poprzez zapewnienie łatwo 
zrozumiałego i spójnie egzekwowanego 
systemu praw pasażerów;

Or. en

Poprawka 104
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Johan Danielsson

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, w tym kolei 
miejskiej i podmiejskiej, jako 
zrównoważonego, innowacyjnego i 
bezpiecznego rodzaju transportu, w 
szczególności przez podkreślanie roli kolei 
i transportu publicznego 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 105
Maria Grapini

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 

a) promowanie kolei jako 
zrównoważonego, innowacyjnego i 
bezpiecznego rodzaju transportu, w 
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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;

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 i osób 
z niepełnosprawnościami;

Or. ro

Poprawka 106
Mario Furore, Laura Ferrara

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, intermodalnego, 
innowacyjnego i bezpiecznego rodzaju 
transportu, w szczególności przez 
podkreślanie roli kolei jako przełomowego 
czynnika, który pomoże w osiągnięciu 
przez Unię neutralności klimatycznej do 
2040 r. oraz przez docieranie do szerszego 
kręgu odbiorców, zwłaszcza do młodzieży;

Or. it

Poprawka 107
Dominique Riquet

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 

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

2050 r. oraz przez docieranie do szerszego 
kręgu odbiorców, zwłaszcza do młodzieży;

Or. fr

Poprawka 108
Isabel García Muñoz

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) wzmocnić rolę kolei jako głównego 
elementu promowania transportu 
zbiorowego towarów i pasażerów, 
multimodalności i połączenia z 
platformami logistycznymi w przyszłej 
unijnej strategii na rzecz zrównoważonej i 
inteligentnej mobilności;

Or. es

Poprawka 109
Barbara Thaler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) wzmocnienie starań na rzecz 
budowy do 2030 r. dziewięciu korytarzy 
sieci bazowej stanowiących podstawę 
nowoczesnej europejskiej sieci kolei 
dużych prędkości;

Or. de

Poprawka 110
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący decyzji
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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 
interoperacyjności z innymi rodzajami 
transportu, takimi jak transport lotniczy 
(porty lotnicze), i jej wartości dodanej jako 
części połączeń długodystansowych, z 
peryferyjnymi regionami, terytoriami i 
wyspami, która łączy obywateli, umożliwia 
im poznawanie Unii w całej jej 
różnorodności, wspiera spójność i 
przyczynia się do integracji rynku 
wewnętrznego Unii;

Or. en

Poprawka 111
Isabel García Muñoz

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) podkreślanie europejskiego, 
transgranicznego wymiaru kolei, która 
łączy obywateli, umożliwia im poznawanie 
Unii w całej jej różnorodności, wspiera 
spójność społeczno-gospodarczą i 
terytorialną i przyczynia się do integracji 
rynku wewnętrznego Unii, szczególną 
uwagę poświęcając jakości sieci połączeń 
na obszarach wiejskich i zapewniając ją;

Or. es

Poprawka 112
Marco Campomenosi

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

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

b) podkreślanie europejskiego, 
transgranicznego wymiaru kolei, która 
łączy obywateli, umożliwia im poznawanie 
Unii w całej jej różnorodności, wspiera 
spójność i przyczynia się do integracji 
rynku wewnętrznego Unii, przy 
jednoczesnej realizacji projektów 
transgranicznych, które są niezbędne do 
wdrożenia sieci bazowej TEN-T;

Or. en

Poprawka 113
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Josianne Cutajar, Maria Grapini, 
Johan Danielsson

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 i jej 
kluczowej roli dla zrównoważonej 
turystyki, która łączy obywateli, umożliwia 
im poznawanie Unii w całej jej 
różnorodności, wspiera spójność i 
przyczynia się do integracji rynku 
wewnętrznego Unii;

Or. en

Poprawka 114
Clare Daly, Mick Wallace, Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) podkreślanie europejskiego, 
transgranicznego wymiaru kolei, która 

b) podkreślenie potrzeby wydajnej i 
zrównoważonej europejskiej usługi 
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łączy obywateli, umożliwia im poznawanie 
Unii w całej jej różnorodności, wspiera 
spójność i przyczynia się do integracji 
rynku wewnętrznego Unii;

transgranicznego transportu publicznego, 
dostępnej dla wszystkich, która umożliwia 
obywatelom dostęp do wysokiej jakości 
mobilności po rozsądnych cenach i 
wspiera dalszą spójność i integrację Unii

Or. en

Poprawka 115
Clare Daly, Mick Wallace, Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) podkreślanie, że pociągi, dworce 
kolejowe i infrastruktura kolejowa to 
część europejskiego dziedzictwa 
kulturowego, zasługująca na promowanie 
i docenienie, oraz że w tym samym świetle 
związki zawodowe pracowników kolei, ich 
zmagania i zobowiązania na rzecz 
zwiększenia praw pracowniczych, 
zabezpieczenia społecznego, czasu 
wolnego, w znacznym stopniu przyczyniły 
się do osiągnięcia obecnych standardów 
społecznych, pracowniczych i socjalnych 
w Europie.

Or. en

Poprawka116
Barbara Thaler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) podkreślenie, że kolei nie należy 
postrzegać wyłącznie jako odosobnionego 
rozwiązania dla tras średnio- i 
długodystansowych, lecz raczej jako 
środek transportu stwarzający możliwość 
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podróżowania „od drzwi do drzwi” dzięki 
integracji transportu publicznego lub 
innych podmiotów świadczących usługi w 
zakresie mobilności, co stanowi warunek 
konieczny możliwości konkurowania z 
transportem za pomocą samochodów 
osobowych lub ciężarowych;

Or. de

Poprawka 117
Izaskun Bilbao Barandica

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) przyspieszenie ostatecznej 
realizacji projektów TEN-T poprzez 
usunięcie wąskich gardeł głównie na 
obszarach transgranicznych, a tym samym 
sprawienie, aby transport był bardziej 
interoperacyjny, poprzez oferowanie 
kompleksowych rozwiązań w zakresie 
osób i towarów

Or. es

Poprawka 118
Dominique Riquet

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 

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 



PE654.016v01-00 56/89 AM\1208947PL.docx

PL

dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami;

dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami; położenie nacisku 
na potencjał kolejowych przewozów 
towarowych w celu osiągnięcia postępów 
w obniżaniu emisyjności transportu oraz 
konieczność zapewnienia większej liczby 
pociągów o długim składzie oraz 
dostosowanej do nich infrastruktury, w 
szczególności przedłużonych peronów; 
wyeksponowanie atutów transportu 
kolejowego w przypadku transportu 
towarów wrażliwych, takich jak materiały 
niebezpieczne, zwierzęta lub produkty 
medyczne;

Or. fr

Poprawka 119
Isabel García Muñoz

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) zwiększanie wkładu kolei w rozwój 
gospodarki, przemysłu i społeczeństwa 
Unii, obejmującego w szczególności 
aspekty związane z rozwojem regionalnym 
i lokalnym, konkurencyjnością 
przemysłową, zrównoważoną turystyką, 
badaniami naukowymi i innowacjami, 
zatrudnieniem, kształceniem, młodzieżą i 
kulturą oraz poprawą dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami i osób o 
ograniczonej możliwości poruszania się, a 
także osób starszych;

Or. es

Poprawka 120
Marco Campomenosi

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

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

c) zwiększanie wkładu kolei w rozwój 
gospodarki, przemysłu i społeczeństwa 
Unii, obejmującego w szczególności 
aspekty związane z rozwojem 
regionalnym, konkurencyjnością 
przemysłową, zrównoważoną turystyką, 
innowacjami, zatrudnieniem, kształceniem, 
młodzieżą i kulturą, poprawą dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami i dla 
osób starszych przy jednoczesnym 
zwiększeniu mobilności większej liczby 
osób dojeżdżających do pracy;

Or. en

Poprawka 121
Brice Hortefeux

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 122
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Josianne Cutajar, Johan Danielsson

Wniosek dotyczący decyzji
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Artykuł 2 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 123
Maria Grapini

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 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, handlu 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;

Or. ro

Poprawka 124
Barbara Thaler

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

ca) zwiększenie starań na rzecz 
ustanowienia nowoczesnego, 
konkurencyjnego systemu kolei w Europie 
charakteryzującego się zarówno wyższą 
wydajnością dzięki zwiększonej 
automatyzacji i cyfryzacji, jak i 
zastosowaniem dużej liczby nowoczesnych 
pociągów lekkiej konstrukcji, aby 
znacząco zwiększyć konkurencyjność 
względem transportu drogowego i 
lotniczego;

Or. de

Poprawka 125
Barbara Thaler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) wzmocnienie kolei jako rodzaju 
transportu dzięki przekazywaniu 
ogólnodostępnych, przejrzystych 
informacji w czasie rzeczywistym na temat 
kosztów przejazdu i rozkładów jazdy, aby 
pasażerowie podróżujący koleją mieli taką 
samą możliwość porównania niezależnych 
dostawców zewnętrznych oraz uzyskania 
informacji na ich temat, jak ma to miejsce 
już od lat w sektorze transportu 
lotniczego;

Or. de

Poprawka 126
Barbara Thaler

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

cc) wzmocnienie kolei poprzez 
zmniejszenie obciążeń administracyjnych, 
symbolicznie poprzez zmianę wymogów 
językowych dla maszynistów w Roku Kolei 
w celu ustanowienia do 2022 r. języka 
angielskiego jako uniwersalnego, 
analogicznie jak ma to miejsce w 
przypadku ruchu lotniczego;

Or. de

Poprawka 127
Barbara Thaler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cd) wzmocnienie kolei dzięki poprawie 
współpracy transgranicznej między 
zarządcami infrastruktury w celu 
umożliwienia realizacji sezonowych, 
transgranicznych połączeń czarterowych 
na dużą skalę wzorem transportu 
lotniczego, z myślą o rozwijaniu 
zrównoważonej turystyki zgodnie z zasadą 
zachowania konkurencji;

Or. de

Poprawka 128
Marco Campomenosi

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 

d) wnoszenie wkładu w promowanie 
kolei jako istotnego elementu relacji 
między Unią a krajami z nią sąsiadującymi, 
z uwzględnieniem interesów i potrzeb 



AM\1208947PL.docx 61/89 PE654.016v01-00

PL

Zachodnich, z uwzględnieniem interesów i 
potrzeb krajów partnerskich oraz wiedzy 
eksperckiej Unii w zakresie transportu 
kolejowego.

krajów partnerskich, takich jak Bałkany 
Zachodnie, Norwegia, Zjednoczone 
Królestwo i Szwajcaria, oraz wiedzy 
eksperckiej Unii w zakresie transportu 
kolejowego.

Or. en

Poprawka 129
Barbara Thaler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) wzmocnienie warunków, które 
należy spełnić, aby zapewnić uczciwą i 
przejrzystą konkurencję między 
wszystkimi podmiotami. Przejrzysta 
konkurencja na tych samych warunkach 
stanowi punkt wyjścia do zwiększenia 
atrakcyjności tego rodzaju transportu, 
zarówno w sektorze przewozów 
towarowych, jak i przewozów 
pasażerskich, przy jednoczesnym 
zmniejszeniu kosztów dla sektora 
publicznego;

Or. de

Poprawka 130
Isabel García Muñoz

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) promowanie kluczowej roli 
cyfryzacji i dużych zbiorów danych w 
poprawie funkcjonowania 
transeuropejskiej sieci transportowej w 
zakresie kolei i w ramach logistycznego 
łańcucha wartości UE, aby zwiększyć 
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wydajność organizacji przepływów 
towarów i ruchu oraz zarządzania nimi, w 
szczególności na odcinkach 
transgranicznych;

Or. es

Poprawka 131
Clare Daly, Mick Wallace, Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) przyczynianie się do promowania 
sektora kolejowego jako kluczowego 
elementu integracji społecznej i 
gospodarczej poprzez promowanie miejsc 
pracy w sektorze kolejowym wśród 
społeczeństwa oraz znaczenia zachęcania 
do inwestycji publicznych w tym sektorze 
w celu poprawy jakości usług.

Or. en

Poprawka 132
Dorien Rookmaker

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) sporządzenie skonsolidowanego 
planu dotyczącego połączeń kolei dużych 
prędkości dla pasażerów między 
wszystkimi głównymi miastami w UE, z 
których główne połączenia można 
utworzyć do 2040 r.

Or. nl



AM\1208947PL.docx 63/89 PE654.016v01-00

PL

Poprawka 133
Anna Deparnay-Grunenberg

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) wzmocnienie transportu 
kolejowego w aglomeracjach i na 
przedmieściach, aby promować 
oszczędność przestrzeni oraz kompleksowy 
transport przyjazny dla klimatu i ludzi

Or. en

Poprawka 134
Dominique Riquet

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) podkreślenie pozycji Unii jako 
przestrzeni konkurencyjności 
przemysłowej w skali światowej 
charakteryzującej się wiodącymi 
inicjatywami w dziedzinie innowacji i 
wywozu;

Or. fr

Poprawka 135
Izaskun Bilbao Barandica

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) promowanie i wspieranie planów 
inwestycyjnych w zakresie infrastruktury 
oraz badań i rozwoju kolei dla sektora 
przemysłowego
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Or. es

Poprawka 136
Clare Daly, Mick Wallace, Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) wspieranie ogólnounijnej debaty, 
obejmującej użytkowników, związki 
zawodowe, pracowników i organy 
publiczne, poświęconej nowym 
wyzwaniom i zagrożeniom, jakie pojawiły 
się w wyniku liberalizacji kolei w Europie; 
promowanie alternatywnego 
ogólnoeuropejskiego dialogu na temat 
polityki publicznej w dziedzinie kolei, 
który pociągałby za sobą stworzenie 
społecznie odpowiedzialnej polityki 
mobilności w zakresie praw socjalnych, 
warunków pracy, nowych form 
zatrudnienia, w tym podwykonawców i 
outsourcingu, przy jednoczesnym 
utrzymaniu wysokiej jakości warunków 
pracy dla tradycyjnych pracowników.

Or. en

Poprawka 137
Dominique Riquet

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) przypomnienie o konieczności 
kontynuowania działań mających na celu 
otwarcie rynku kolejowego na 
konkurencję poprzez rzeczywiste 
rozdzielenie zarządców infrastruktury od 
operatorów oraz poprzez usprawnianie 
procesu dzielenia się danymi z nowymi 
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uczestnikami rynku oraz zewnętrznymi 
dostawcami;

Or. fr

Poprawka 138
Isabel García Muñoz

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) rozpowszechnianie jasnych 
informacji dotyczących praw pasażerów w 
ruchu kolejowym

Or. es

Poprawka 139
Clare Daly, Mick Wallace, Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

dc) doprowadzenie do sprzyjającej 
włączeniu społecznemu refleksji z 
udziałem jak największej liczby 
uczestników, w tym obywateli Unii, na 
temat długoterminowej polityki 
mobilności i skłonienie do ponownego 
przemyślenia naszego sposobu 
podróżowania; kwestionowanie 
politycznego wyboru inwestycji w 
poszczególne rodzaje transportu, w tym te, 
które mają większy wpływ na środowisko 
lub mają słabe wyniki w zakresie praktyk 
społecznych; kwestionowanie inwestycji w 
nową infrastrukturę transportową, w tym 
porty lotnicze, oraz konkurencji, jaką 
może to stwarzać dla sektora kolejowego; 
badanie znaczenia pociągów dużych 
prędkości w inwestycjach publicznych 
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oraz niepotrzebnych i prowadzących do 
marnotrawstwa projektów 
infrastrukturalnych.

Or. en

Poprawka 140
Isabel García Muñoz

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

dc) promowanie współpracy między 
państwami członkowskimi w celu 
opracowania wspólnego europejskiego 
systemu zakupu biletów zawierającego 
wszelkie informacje w językach 
urzędowych UE dotyczące różnych 
sposobów sprzedaży biletów w 
poszczególnych państwach członkowskich, 
dostępności stacji kolejowych, a także 
różnych sposobów zakupu i płatności, w 
celu ułatwienia dostępu do usług 
kolejowych w całej UE;

Or. es

Poprawka 141
Dominique Riquet

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

dc) ukierunkowanie europejskiej 
świadomości społecznej na transport 
kolejowy, w szczególności w wymiarze 
kulturalnym i historycznym; podkreślenie 
jego silnego zakorzenienia w działalności 
artystycznej dwóch ostatnich stuleci; 
przypomnienie roli transportu kolejowego 
w budowie europejskiego dobrobytu, 
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rewolucjach przemysłowych oraz 
powstaniu zaawansowanych technologii 
XXI wieku; 

Or. fr

Poprawka 142
Barbara Thaler

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Znaczną część europejskich środków 
finansowych wykorzystywanych w ramach 
działań podejmowanych na rzecz 
odbudowy po kryzysie związanym z 
COVID-19 należy przeznaczyć na znaczne 
rozszerzenie zasięgu europejskiej 
infrastruktury kolejowej i zapewnienie jej 
modernizacji zarówno pod względem 
konstrukcyjnym, jak i cyfrowym – za 
pomocą sieci 5G, ERTMS – mając na celu 
tworzenie miejsc pracy w krótkiej 
perspektywie czasowej w ramach budowy 
tej infrastruktury, a także stworzenie 
podstaw do ustanowienia wydajnej i 
spójnej europejskiej sieci kolei.

Or. de

Poprawka 143
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Maria Grapini, Johan Danielsson

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2 a
podkreślanie znaczenia kolei miejskiej i 
transportu publicznego na obszarach 
miejskich, które gwarantują 
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zrównoważoną opcję „pierwszej” i 
„ostatniej mili” dla podróżnych oraz 
codzienne zrównoważone rozwiązania 
transportowe dla osób dojeżdżających do 
pracy.

Or. en

Poprawka 144
Clare Daly, Mick Wallace, Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Środki, jakie należy podjąć, aby 
osiągnąć cele określone w art. 2, obejmują 
następujące działania na poziomie Unii, 
krajowym, regionalnym lub lokalnym, 
powiązane z celami Europejskiego Roku:

1. Środki, jakie należy podjąć dla 
realizacji celów wymienionych w art. 2, 
obejmują następujące działania na 
poziomie Unii, krajowym, regionalnym lub 
lokalnym i angażują wszystkie 
zainteresowane strony, w tym 
przedstawicieli związków zawodowych i 
społeczeństwa obywatelskiego, powiązane 
z celami Europejskiego Roku:

Or. en

Poprawka 145
Dominique Riquet

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 

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 
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członkowskich; członkowskich i na tamtejszych dworcach, 
miejsca promowane w ramach Roku Kolei 
jako przestrzenie społeczno-kulturalne, 
oferujące różnorodne usługi, przestrzenie 
handlowe i ośrodki administracyjne;

Or. fr

Poprawka 146
Izaskun Bilbao Barandica

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 
zobligowaniu państw członkowskich do 
wywiązania się z zobowiązań, promowaniu 
debaty, zwiększaniu świadomości i 
ułatwianiu zaangażowania obywateli, 
przedsiębiorstw, klastrów, uniwersytetów, 
ośrodków technologicznych 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;

Or. es

Poprawka 147
Isabel García Muñoz

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 

a) inicjatywy i imprezy służące 
promowaniu debaty, zwiększaniu 
świadomości i ułatwianiu zaangażowania 
obywateli, przedsiębiorstw i organów 
publicznych w celu przyciągnięcia 
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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;

większej liczby osób i towarów do kolei 
jako środka w walce ze zmianą klimatu za 
pośrednictwem wielu kanałów i narzędzi, 
w tym imprezy na szczeblu krajowym, 
regionalnym i lokalnym w państwach 
członkowskich;

Or. es

Poprawka 148
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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, kreowaniu 
pozytywnego wizerunku, 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;

Or. en

Poprawka 149
Marco Campomenosi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) wzmacnianie praw pasażerów i 
poprawa ich świadomości w celu 
uatrakcyjnienia kolei w kontekście 
codziennych podróży, jak również podróży 
długodystansowych i transgranicznych.
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Or. en

Poprawka 150
Marco Campomenosi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) promowanie powszechnego 
dostępu zgodnie z Protokołem 26 w 
sprawie usług świadczonych w interesie 
ogólnym i zawartymi w nim odniesieniami 
do usług świadczonych w ogólnym 
interesie gospodarczym, zagwarantowanie 
odpowiedniego dostępu dla wszystkich 
użytkowników na całym terytorium 
(„dostępność terytorialna”) oraz 
uwzględnienie wszystkich warunków 
dostępu (czasu oczekiwania, zagęszczenia 
punktów dostępu, infrastruktury itp.);

Or. en

Poprawka 151
Marco Campomenosi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ac) promowanie i zachęcanie do 
innowacji technologicznych w celu 
wspierania przedsiębiorstw kolejowych we 
wdrażaniu cyfrowych biletów 
multimodalnych, poprawy 
konkurencyjności poszczególnych 
środków transportu i jednoczesne 
promowanie podejścia opartego na 
współpracy.

Or. en
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Poprawka 152
Dominique Riquet

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 153
Dominique Riquet

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) działania mające na celu 
wyeksponowanie znaczącego potencjału 
transportu kolejowego pod względem 
badań i innowacji, w szczególności jeżeli 
chodzi o pociągi wodorowe, pociągi 
bezzałogowe, poprawę wydajności taboru 
oraz trwałości infrastruktury;

Or. fr

Poprawka 154
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Josianne Cutajar, Maria Grapini, 
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Johan Danielsson

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 155
Clare Daly, Mick Wallace, Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) promowanie i przyczynianie się do 
podnoszenia świadomości na temat kolei 
jako preferowanego sposobu 
podróżowania, przyjaznego dla 
środowiska i intermodalnego, 
umożliwiającego wygodne łączenie ze 
zrównoważonymi środkami transportu, 
takimi jak jazda rowerem

Or. en

Poprawka 156
Marco Campomenosi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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d) przeprowadzanie analiz oraz 
innowacyjnych działań, a także 
upowszechnianie ich rezultatów w skali 
europejskiej lub krajowej; oraz

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

Or. en

Poprawka 157
Andrey Novakov, Barbara Thaler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 158
Barbara Thaler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) przeprowadzenie badania w celu 
przeanalizowania różnych form pomocy 
państwa udzielonej na rzecz 
przedsiębiorstw kolejowych w czasie 
pandemii COVID-19, aby wykryć 
potencjalne przypadki zakłócania 
konkurencji między różnymi uczestnikami 



AM\1208947PL.docx 75/89 PE654.016v01-00

PL

rynku;

Or. de

Poprawka 159
Barbara Thaler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) przeprowadzenie badania z 
udziałem wszystkich przedsiębiorstw 
kolejowych w Unii w celu określenia 10 
największych barier dla otwartej i 
przejrzystej konkurencji w Roku Kolei, 
którymi zajmie się następnie Komisja do 
końca 2022 r.;

Or. de

Poprawka 160
Dorien Rookmaker

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) organizacja szczytu Komisji 
Europejskiej i Rady w celu podjęcia 
decyzji w kwestii skonsolidowanego planu 
i przewidywanego rozwoju i budowy 
połączeń kolei dużych prędkości między 
wszystkimi głównymi miastami w UE.

Or. nl

Poprawka 161
Mario Furore, Laura Ferrara

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) zainicjowanie badania odcinków 
niedostatecznie wykorzystywanych lub 
porzuconych, aby ocenić możliwość ich 
modernizacji i przywrócenia do użytku.

Or. it

Poprawka 162
Dominique Riquet

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) podjęcie działań, ustanowienie 
partnerstw i organizacja wydarzeń 
określonych w załączniku dotyczącym 
wydarzeń i partnerstw.

Or. fr

Poprawka 163
Dominique Riquet

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Komisja ustanawia wskaźnik 
jakości połączeń kolejowych mający za 
zadanie określenie spójności, jakości i 
różnorodności oferty, a także możliwości 
związanych z intermodalnością w ramach 
jednolitego europejskiego obszaru 
kolejowego w celu określenia obszarów, 
na których inwestycje w infrastrukturę 
kolejową są szczególnie konieczne. 
Komisja informuje Parlament Europejski 
i Radę o swoich planach najpóźniej w 
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marcu 2022 r.

Or. fr

Poprawka 164
Johan Danielsson, Jörgen Warborn, Alviina Alametsä

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Komisja wspiera rozwój kolei jako 
zrównoważonej części unijnej polityki 
mobilności poprzez wznowienie starań na 
rzecz ukończenia prac nad europejskim 
systemem zarządzania ruchem kolejowym 
(ERTMS) zarówno w odniesieniu do 
taboru kolejowego, jak i infrastruktury, 
oraz minimalizacji hałasu, przy 
jednoczesnym zapewnieniu 
funkcjonowania rynku wewnętrznego i 
utrzymaniu lub poprawie wysokich 
poziomów bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 165
Anna Deparnay-Grunenberg

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. zbiór przykładów najlepszych 
praktyk służących promowaniu 
kolejowego przewozu osób i towarów ze 
szczególnym naciskiem na optymalizację 
sieci, usługi w ramach zintegrowanego 
systemu rozkładu jazdy, rozbudowę 
infrastruktury regionalnej i promowanie 
transportu towarowego z dala od 
głównych korytarzy;
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Or. en

Poprawka 166
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Maria Grapini, Johan Danielsson

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. wspieranie i propagowanie 
inicjatyw sektora publicznego i 
prywatnego służących propagowaniu i 
ułatwieniu lepszych schematów w zakresie 
tras podróży służbowych i dojazdów do 
pracy koleją;

Or. en

Poprawka 167
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Maria Grapini, Johan Danielsson

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. inicjatywy na rzecz uproszczenia 
systemów biletowych i przepisów 
dotyczących przewozu;

Or. en

Poprawka 168
Anna Deparnay-Grunenberg

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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1b. inicjatywy na rzecz uproszczenia i 
zharmonizowania systemów biletowych;

Or. en

Poprawka 169
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Josianne Cutajar, Maria Grapini, 
Johan Danielsson

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c. promowanie atrakcyjności 
zawodów związanych z koleją, 
promowanie zasady równości 
wynagrodzeń dla pracowników płci 
męskiej i żeńskiej za taką samą pracę, 
godzenia pracy z życiem prywatnym, 
rozwoju kariery, ochrony przed 
nadużyciami i sprawiedliwych warunków 
świadczenia usług;

Or. en

Poprawka 170
Anna Deparnay-Grunenberg

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c. inicjatywy na rzecz wzmocnienia 
linii dowozowych w celu poprawy 
kompleksowej mobilności;

Or. en

Poprawka 171
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
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Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Maria Grapini, Johan Danielsson

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1d. współpraca z europejskimi 
muzeami kolejnictwa oraz istniejącymi 
wydarzeniami kulturalnymi, takimi jak 
festiwale filmowe i wystawy sztuki;

Or. en

Poprawka 172
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Josianne Cutajar, Maria Grapini, 
Johan Danielsson

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1e. kampanie na rzecz przywrócenia 
zaufania obywateli i pasażerów do 
ponownego korzystania z publicznego 
kolejowego transportu pasażerskiego.

Or. en

Poprawka 173
Isabel García Muñoz

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Poprawka 174
Carles Puigdemont i Casamajó

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Wszystkie języki Unii, również te o 
statusie urzędowych w regionach państw 
członkowskich, ale nie w Unii, mogą być 
używane do promowania celów 
określonych w art. 2 i w środkach 
określonych w art. 3 ust. 1 niniejszej 
decyzji.

Or. en

Poprawka 175
Carles Puigdemont i Casamajó

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Za organizację uczestnictwa w 
europejskim roku na poziomie krajowym 
odpowiadają państwa członkowskie. W 
tym celu państwa członkowskie 
wyznaczają koordynatorów krajowych. 
Koordynatorzy krajowi zapewniają 
koordynację odpowiednich działań na 
poziomie krajowym. Regiony mogą 
współpracować w zakresie organizacji 
uczestnictwa na szczeblu krajowym. 
Koordynatorzy krajowi mogą brać pod 
uwagę regiony swojego państwa 
członkowskiego.

Or. en
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Poprawka 176
Tomasz Piotr Poręba

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Za organizację uczestnictwa w 
europejskim roku na poziomie krajowym 
odpowiadają państwa członkowskie. W 
tym celu państwa członkowskie 
wyznaczają koordynatorów krajowych. 
Koordynatorzy krajowi zapewniają 
koordynację odpowiednich działań na 
poziomie krajowym, z uwzględnieniem 
roli i stanowiska władz regionalnych w 
poszczególnych krajach UE w zakresie 
promowania przewozów kolejowych.

Or. pl

Uzasadnienie

W celu zapewnienia efektywnego wdrożenia Europejskiego Roku Kolei w państwach 
członkowskich kluczowe jest zaangażowanie w ten projekt władz regionalnych i promowanie 
kolei nie tylko na poziomie centralnym, ale w szczególności regionalnym.

Poprawka 177
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie, uwzględniając 
swoją strukturę polityczną i podział 
kompetencji, wyznaczają odpowiednich 
koordynatorów.

Or. es

Poprawka 178
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Izaskun Bilbao Barandica

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 
regionalnym, krajowym i unijnym; 
przedstawiciele Parlamentu Europejskiego 
mogą brać w udział w tych posiedzeniach 
jako obserwatorzy.

Or. es

Poprawka 179
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Koordynacja Europejskiego Roku 
na poziomie Unii ma charakter 
przekrojowy, tak aby stworzyć synergię 
między poszczególnymi unijnymi 
programami i agencjami unijnymi, w tym 
interoperacyjność z innymi rodzajami 
transportu, takimi jak transport lotniczy 
(porty lotnicze), oraz inicjatywami na 
rzecz finansowania projektów w zakresie 
transportu kolejowego lub projektów, które 
mają aspekt dotyczący kolei.

Or. en

Poprawka 180
Brice Hortefeux
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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. Komisja 
czuwa nad tym, aby taki udział miał jak 
najbardziej zrównoważony charakter, 
uwzględniając zarówno tak zwane 
historyczne podmioty gospodarcze z 
sektora transportu kolejowego, jak i 
nowych uczestników rynku. Komisja 
angażuje również funkcjonujące 
ponadnarodowe sieci i właściwe 
organizacje pozarządowe, organizacje i 
społeczności skupiające młodzież, a także 
organizacje reprezentujące osoby z 
niepełnosprawnościami i o ograniczonej 
możliwości poruszania się w celu 
uzyskania wsparcia przy realizacji 
europejskiego roku na poziomie Unii.

Or. fr

Poprawka 181
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 182
Carles Puigdemont i Casamajó

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, w różnych miastach 
Unii, 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.

Or. en

Poprawka 183
Barbara Thaler

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 
przedstawicieli wszystkich przedsiębiorstw 
kolejowych i zarządców infrastruktury, 
zainteresowanych stron i przedstawicieli 
organizacji lub podmiotów działających 
w dziedzinie transportu kolejowego w celu 
uzyskania wsparcia przy realizacji 
europejskiego roku na poziomie Unii.

Or. de
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Poprawka 184
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Maria Grapini, Johan Danielsson

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, partnerów 
społecznych 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.

Or. en

Poprawka 185
Anna Deparnay-Grunenberg, Dominique Riquet, Tomasz Piotr Poręba, Ismail Ertug

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6 a
Budżet

Pula środków finansowych na wykonanie 
niniejszej decyzji w okresie od dnia 1 
stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2022 
r. wynosi 16 mln EUR. Roczne środki 
zatwierdzane są przez Parlament 
Europejski i Radę w granicach 
wieloletnich ram finansowych.

Or. en
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Poprawka 186
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Do dnia 31 grudnia 2022 r. Komisja 
przedłoży Parlamentowi Europejskiemu, 
Radzie, Europejskiemu Komitetowi 
Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi 
Regionów sprawozdanie na temat 
realizacji, wyników i ogólnej oceny 
inicjatyw przewidzianych w niniejszej 
decyzji; ogólna ocena musi również 
uwzględniać konsekwencje otwarcia usług 
kolejowych na konkurencję – zarówno w 
aspekcie gospodarczym, jak i w aspekcie 
bezpieczeństwa – kosztów 
eksploatacyjnych za kilometr, 
podwyższenia taryf biletowych oraz 
usunięcia drugorzędnych linii, co w 
niektórych regionach zmusza 
użytkowników do korzystania z 
samochodu.

Or. fr

Uzasadnienie

Ogólna ocena powinna pozwolić na dostarczenie precyzyjnych danych gospodarczych 
dotyczących zmian na rynku transportu kolejowego; rynek ten przejdzie głęboką przemianę w 
związku z liberalizacją sektora i otwarciem go na konkurencję; nie pozostanie to bez 
znaczenia dla użytkowników.

Poprawka 187
Brice Hortefeux

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia 31 grudnia 2022 r. Komisja 
przedłoży Parlamentowi Europejskiemu, 
Radzie, Europejskiemu Komitetowi 

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

Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi 
Regionów sprawozdanie na temat 
realizacji, wyników i ogólnej oceny 
inicjatyw przewidzianych w niniejszej 
decyzji. Ocena ta uwzględnia ewentualne 
tymczasowe trudności wynikające z 
kryzysu związanego z COVID-19.

Or. fr

Poprawka 188
Dominique Riquet

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8a
Załącznik dotyczący wydarzeń i 

partnerstw (nowy)
Partnerstwa stanowią wsparcie dla całej 
gamy działań mających na celu 
wprowadzenie w życie Europejskiego 
Roku Kolei poprzez wydarzenia 
skierowane do obywateli. W niniejszym 
załączniku sporządzono minimalny wykaz 
wydarzeń, które należy zorganizować 
podczas Roku Kolei i których wsparcie 
uzyskano w ramach różnych partnerstw – 
w zależności od ich zakresu. Wykaz ten 
nie jest wyczerpujący.
Podczas Europejskiego Roku należy 
zorganizować następujące partnerstwa, 
wydarzenia lub działania:
– partnerstwa z festiwalami kina w całej 
Europie w celu podkreślenia silnego 
zakorzenienia tematyki kolejnictwa w 
produkcjach filmowych;
– partnerstwo z Agencją Kolejową Unii 
Europejskiej mające na celu 
podkreślenie:
• wydajności tego sektora w Europie;
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• wiedzy fachowej uczestników tego 
sektora, w szczególności pracowników 
kolei;
• zalet kolei pod względem bezpieczeństwa 
i ochrony środowiska;
• możliwości zatrudnienia skierowanych 
do licealistów, studentów i praktykantów;
– zachęcanie muzeów kolejnictwa do 
komunikowania przesłania Europejskiego 
Roku;
– mobilne pociągi wystawowe na 
terytorium Unii mające na celu 
podkreślenie atrakcyjności i nauki 
płynącej z przekazu Europejskiego Roku;
– udostępnienie biletów „Interrail” 
młodzieży, w szczególności w ramach 
programu Erasmus lub konkursów, w 
celu rozszerzenia zasięgu Europejskiego 
Roku;
– wykorzystanie potencjału dworców jako 
przestrzeni artystycznych, miejsc spotkań 
miejskich oraz węzłów gospodarczych, 
kulturalnych i obywatelskich.
(Nie jest to poprawka do artykułu 8 a 
(nowego). Jest to nowy załącznik).

Or. fr

Uzasadnienie

Nie jest to poprawka artykułu 8 a (nowego). Jest to nowy załącznik.


