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Ändringsförslag 31
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till beslut
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Kommissionen redovisade i sitt 
meddelande av den 11 december 201915den 
europeiska gröna given för Europeiska 
unionen och dess medborgare. Den 
europeiska gröna given är en ny 
tillväxtstrategi som ska ställa om EU till ett 
rättvist och välmående samhälle med en 
modern, resurseffektiv och 
konkurrenskraftig ekonomi där det 2050 
inte längre förekommer några nettoutsläpp 
av växthusgaser och där den ekonomiska 
tillväxten har frikopplats från 
resursförbrukningen.

(1) Kommissionen redovisade i sitt 
meddelande av den 11 december 201915 
den europeiska gröna given för Europeiska 
unionen och dess medborgare. Den 
europeiska gröna given är en ny 
tillväxtstrategi för smart, digital och 
hållbar tillväxt som ska ställa om EU till 
ett rättvist och välmående samhälle med en 
modern, resurseffektiv och 
konkurrenskraftig ekonomi där det 2050 
inte längre förekommer några nettoutsläpp 
av växthusgaser och där den ekonomiska 
tillväxten har frikopplats från 
resursförbrukningen.

_________________ _________________
15 Meddelande från kommissionen till 
Europaparlamentet, Europeiska rådet, 
rådet, Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén samt Regionkommittén av den 
11 december 2019: ”Den europeiska gröna 
given” (COM(2019) 640 final).

15 Meddelande från kommissionen till 
Europaparlamentet, Europeiska rådet, 
rådet, Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén samt Regionkommittén av den 
11 december 2019: ”Den europeiska gröna 
given” (COM(2019) 640 final).

Or. es

Ändringsförslag 32
Clare Daly, Mick Wallace

Förslag till beslut
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Kommissionen redovisade i sitt 
meddelande av den 11 december 
201915den europeiska gröna given för 
Europeiska unionen och dess 
medborgare. Den europeiska gröna given 
är en ny tillväxtstrategi som ska ställa om 

(1) Den europeiska gröna given är en 
ny tillväxtstrategi som ska ställa om EU till 
ett rättvist och välmående samhälle med en 
modern, resurseffektiv och 
konkurrenskraftig ekonomi där det 2050 
inte längre förekommer några nettoutsläpp 
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EU till ett rättvist och välmående samhälle 
med en modern, resurseffektiv och 
konkurrenskraftig ekonomi där det 2050 
inte längre förekommer några nettoutsläpp 
av växthusgaser och där den ekonomiska 
tillväxten har frikopplats från 
resursförbrukningen.

av växthusgaser och där den ekonomiska 
tillväxten har frikopplats från 
resursförbrukningen. Tanken med en 
"grön ny giv", eller liknande 
formuleringar, är att genomföra en 
ambitiös, statsledd och offentligt 
finansierad ekologisk omställning.

_________________
15 Meddelande från kommissionen till 
Europaparlamentet, Europeiska rådet, 
rådet, Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén samt Regionkommittén av den 
11 december 2019: ”Den europeiska 
gröna given” (COM(2019) 640 final).

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till beslut
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Den senaste tidens erfarenheter 
under covid-19-pandemin har visat på 
järnvägens betydelse som ett stabilt, säkert 
och mer motståndskraftigt transportsätt 
för gods- och persontransporter. Detta 
beror i stor utsträckning på de anställda 
som fortsatte att arbeta under svåra, 
farliga och osäkra förhållanden för att se 
till att medicinska förnödenheter och 
nödvändiga varor transporteras över hela 
Europa.

Or. en

Ändringsförslag 34
Marco Campomenosi

Förslag till beslut
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Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Europaparlamentet välkomnade i 
sin resolution av den 15 januari 
202017kommissionens meddelande ”Den 
europeiska gröna given” och begärde att 
omställningen till ett klimatneutralt 
samhälle ska vara slutförd senast 2050.

(3) Europaparlamentet välkomnade i 
sin resolution av den 15 januari 202017 
kommissionens meddelande ”Den 
europeiska gröna given” och begärde att 
omställningen till ett klimatneutralt 
samhälle ska vara slutförd senast 2050. I 
detta avseende måste uppnåendet av 
klimatneutralitet, efter covid-19-
pandemin, vägas mot behovet av att 
snabbt kunna reagera på den ekonomiska 
krisen i medlemsstaterna.

_________________ _________________
17 Europaparlamentets resolution av den 15 
januari 2020 om den europeiska gröna 
given (2019/2956(RSP)).

17 Europaparlamentets resolution av den 15 
januari 2020 om den europeiska gröna 
given (2019/2956(RSP)).

Or. en

Ändringsförslag 35
Tomasz Piotr Poręba

Förslag till beslut
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Europaparlamentet välkomnade i 
sin resolution av den 15 januari 
202017kommissionens meddelande ”Den 
europeiska gröna given” och begärde att 
omställningen till ett klimatneutralt 
samhälle ska vara slutförd senast 2050.

(3) Europaparlamentet noterade i sin 
resolution av den 15 januari 202017 
kommissionens meddelande ”Den 
europeiska gröna given” och begärde att 
omställningen till ett klimatneutralt 
samhälle ska vara slutförd senast 2050.

_________________ _________________
17 Europaparlamentets resolution av den 15 
januari 2020 om den europeiska gröna 
given (2019/2956(RSP)).

17 Europaparlamentets resolution av den 15 
januari 2020 om den europeiska gröna 
given (2019/2956(RSP)).

Or. pl

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

Förslag till beslut
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) I linje med de mål som fastställs i 
kommissionens meddelande om den 
europeiska gröna given finns det ett behov 
av att ställa om unionens ekonomi och att 
ställa om politiken, särskilt på området för 
transport och mobilitet, vilket innebär att 
övergången till hållbar och smart mobilitet 
påskyndas. Transporterna står för en 
fjärdedel av unionens utsläpp av 
växthusgaser och andelen fortsätter att öka. 
För att uppnå klimatneutralitet måste 
transportutsläppen minska med 90 % fram 
till 2050. För hållbara transporter krävs att 
trafikanterna först och främst erbjuds 
billigare, mer tillgängliga, sundare och 
renare alternativ till sina nuvarande 
mobilitetsvanor. Den europeiska gröna 
given innebär en påskyndad övergång till 
hållbar och smart mobilitet för att möta 
dessa utmaningar. Särskilt bör en 
betydande del av de 75 % av de inre 
godstransporter som i dag fraktas på väg 
flyttas över till järnväg och inre 
vattenvägar.

(4) I linje med de mål som fastställs i 
kommissionens meddelande om den 
europeiska gröna given finns det ett behov 
av att ställa om unionens ekonomi och att 
ställa om politiken, särskilt på området för 
transport och mobilitet, vilket innebär att 
övergången till hållbar och smart mobilitet 
påskyndas. Transporterna står för en 
fjärdedel av unionens utsläpp av 
växthusgaser och andelen fortsätter att öka. 
För att uppnå klimatneutralitet måste 
transportutsläppen minska med 90 % fram 
till 2050. För hållbara, intermodala 
transporter krävs att trafikanterna först och 
främst erbjuds billigare, mer tillgängliga, 
sundare och renare alternativ till sina 
nuvarande mobilitetsvanor och att man 
uppmuntrar dem som redan nu använder 
hållbara transportslag, såsom gång, 
cykling och och kollektivtrafik. Att uppnå 
hållbara transporter innebär också att 
man sätter transportarbetarna i första 
rummet; de är väsentliga arbetstagare 
som bara kan erbjuda kvalitativa 
transporttjänster av god kvalitet till nytta 
för användarna om arbetsvillkoren är 
goda. Den europeiska gröna given innebär 
en påskyndad övergång till hållbar och 
smart mobilitet för att möta dessa 
utmaningar. Särskilt bör en betydande del 
av de 75 % av de inre godstransporter som 
i dag fraktas på väg flyttas över till järnväg 
och inre vattenvägar.

Or. en

Ändringsförslag 37
Clare Daly, Mick Wallace, Anne-Sophie Pelletier
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Förslag till beslut
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) I linje med de mål som fastställs i 
kommissionens meddelande om den 
europeiska gröna given finns det ett behov 
av att ställa om unionens ekonomi och att 
ställa om politiken, särskilt på området för 
transport och mobilitet, vilket innebär att 
övergången till hållbar och smart mobilitet 
påskyndas. Transporterna står för en 
fjärdedel av unionens utsläpp av 
växthusgaser och andelen fortsätter att öka. 
För att uppnå klimatneutralitet måste 
transportutsläppen minska med 90 % fram 
till 2050. För hållbara transporter krävs att 
trafikanterna först och främst erbjuds 
billigare, mer tillgängliga, sundare och 
renare alternativ till sina nuvarande 
mobilitetsvanor. Den europeiska gröna 
given innebär en påskyndad övergång till 
hållbar och smart mobilitet för att möta 
dessa utmaningar. Särskilt bör en 
betydande del av de 75 % av de inre 
godstransporter som i dag fraktas på väg 
flyttas över till järnväg och inre 
vattenvägar.

(4) I linje med de mål som fastställs i 
kommissionens meddelande om den 
europeiska gröna given finns det ett behov 
av att ställa om unionens ekonomi och att 
ställa om politiken, särskilt på området för 
transport och mobilitet, vilket innebär att 
övergången till hållbar och smart mobilitet 
påskyndas. Transporterna står för en 
fjärdedel av unionens utsläpp av 
växthusgaser och andelen fortsätter att öka. 
För att uppnå klimatneutralitet måste 
transportutsläppen minska med 90 % fram 
till 2050. För hållbara transporter krävs att 
trafikanterna först och främst erbjuds 
billigare, mer tillgängliga, sundare och 
renare alternativ till sina nuvarande 
mobilitetsvanor. Det innebär också att 
man slutar med alla finanspolitiska 
förmåner och alla former av statligt stöd 
och offentliga investeringar i branscher 
och transportsätt som är oproportionerligt 
skadliga för miljön. Den europeiska gröna 
given innebär en påskyndad övergång till 
hållbar och smart mobilitet för att möta 
dessa utmaningar. Särskilt bör en 
betydande del av de 75 % av de inre 
godstransporter som i dag fraktas på väg 
flyttas över till järnväg och inre 
vattenvägar.

Or. en

Ändringsförslag 38
Isabel García Muñoz

Förslag till beslut
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) I linje med de mål som fastställs i 
kommissionens meddelande om den 
europeiska gröna given finns det ett behov 

(4) I linje med de mål som fastställs i 
kommissionens meddelande om den 
europeiska gröna given finns det ett behov 
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av att ställa om unionens ekonomi och att 
ställa om politiken, särskilt på området för 
transport och mobilitet, vilket innebär att 
övergången till hållbar och smart mobilitet 
påskyndas. Transporterna står för en 
fjärdedel av unionens utsläpp av 
växthusgaser och andelen fortsätter att öka. 
För att uppnå klimatneutralitet måste 
transportutsläppen minska med 90 % fram 
till 2050. För hållbara transporter krävs att 
trafikanterna först och främst erbjuds 
billigare, mer tillgängliga, sundare och 
renare alternativ till sina nuvarande 
mobilitetsvanor. Den europeiska gröna 
given innebär en påskyndad övergång till 
hållbar och smart mobilitet för att möta 
dessa utmaningar. Särskilt bör en 
betydande del av de 75 % av de inre 
godstransporter som i dag fraktas på väg 
flyttas över till järnväg och inre 
vattenvägar.

av att ställa om unionens ekonomi och att 
ställa om politiken, särskilt på området för 
transport och mobilitet, vilket innebär att 
övergången till hållbar och smart mobilitet 
påskyndas. Transporterna står för en 
fjärdedel av unionens utsläpp av 
växthusgaser och andelen fortsätter att öka. 
För att uppnå klimatneutralitet måste 
transportutsläppen minska med 90 % fram 
till 2050. För hållbara och multimodala 
transporter krävs att trafikanterna först och 
främst erbjuds billigare, mer tillgängliga, 
sundare och renare alternativ till sina 
nuvarande mobilitetsvanor. Den europeiska 
gröna given innebär en påskyndad 
övergång till hållbar och smart mobilitet 
för att möta dessa utmaningar. Särskilt bör 
en betydande del av de 75 % av de inre 
godstransporter som i dag fraktas på väg 
flyttas över till järnväg och inre 
vattenvägar, och därför är det mycket 
viktigt att genomförandet av det 
transeuropeiska transportnätet (TEN-T) 
fortskrider och att man säkerställer de 
finansiella resurser som behövs för detta.

Or. es

Ändringsförslag 39
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till beslut
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) I linje med de mål som fastställs i 
kommissionens meddelande om den 
europeiska gröna given finns det ett behov 
av att ställa om unionens ekonomi och att 
ställa om politiken, särskilt på området för 
transport och mobilitet, vilket innebär att 
övergången till hållbar och smart mobilitet 
påskyndas. Transporterna står för en 
fjärdedel av unionens utsläpp av 
växthusgaser och andelen fortsätter att öka. 
För att uppnå klimatneutralitet måste 
transportutsläppen minska med 90 % fram 

(4) I linje med de mål som fastställs i 
kommissionens meddelande om den 
europeiska gröna given finns det ett behov 
av att ställa om unionens ekonomi och att 
ställa om politiken, särskilt på området för 
transport och mobilitet, vilket innebär att 
övergången till hållbar, smart, intermodal, 
driftskompatibel och sammanlänkad 
mobilitet påskyndas. Transporterna står för 
en fjärdedel av unionens utsläpp av 
växthusgaser och andelen fortsätter att öka. 
För att uppnå klimatneutralitet måste 
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till 2050. För hållbara transporter krävs att 
trafikanterna först och främst erbjuds 
billigare, mer tillgängliga, sundare och 
renare alternativ till sina nuvarande 
mobilitetsvanor. Den europeiska gröna 
given innebär en påskyndad övergång till 
hållbar och smart mobilitet för att möta 
dessa utmaningar. Särskilt bör en 
betydande del av de 75 % av de inre 
godstransporter som i dag fraktas på väg 
flyttas över till järnväg och inre 
vattenvägar.

transportutsläppen minska med 90 % fram 
till 2050. För hållbara transporter krävs det 
att trafikanterna prioriteras och att man 
förfogar över infrastruktur som ger 
trafikanterna tillgängliga, effektiva och 
ändamålsenliga alternativ till 
konkurrenskraftiga priser som gör det 
möjligt för dem att på ett naturligt sätt 
välja att ändra sina nuvarande 
mobilitetsvanor. Den europeiska gröna 
given innebär en påskyndad övergång till 
hållbar och smart mobilitet för att möta 
dessa utmaningar. Särskilt bör en 
betydande del av de 75 % av de inre 
godstransporter som i dag fraktas på väg 
flyttas över till järnväg och inre 
vattenvägar.

Or. es

Ändringsförslag 40
Dominique Riquet

Förslag till beslut
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) I linje med de mål som fastställs i 
kommissionens meddelande om den 
europeiska gröna given finns det ett behov 
av att ställa om unionens ekonomi och att 
ställa om politiken, särskilt på området för 
transport och mobilitet, vilket innebär att 
övergången till hållbar och smart mobilitet 
påskyndas. Transporterna står för en 
fjärdedel av unionens utsläpp av 
växthusgaser och andelen fortsätter att öka. 
För att uppnå klimatneutralitet måste 
transportutsläppen minska med 90 % fram 
till 2050. För hållbara transporter krävs att 
trafikanterna först och främst erbjuds 
billigare, mer tillgängliga, sundare och 
renare alternativ till sina nuvarande 
mobilitetsvanor. Den europeiska gröna 
given innebär en påskyndad övergång till 
hållbar och smart mobilitet för att möta 
dessa utmaningar. Särskilt bör en 

(4) I linje med de mål som fastställs i 
kommissionens meddelande om den 
europeiska gröna given finns det ett behov 
av att ställa om unionens ekonomi och att 
ställa om politiken, särskilt på området för 
transport och mobilitet, vilket innebär att 
övergången till hållbar och smart mobilitet 
påskyndas. Transporterna står för en 
fjärdedel av unionens utsläpp av 
växthusgaser och andelen fortsätter att öka. 
För att uppnå klimatneutralitet måste 
transportutsläppen minska med 90 % fram 
till 2050. För hållbara transporter krävs att 
trafikanterna först och främst erbjuds 
billigare, mer tillgängliga, sundare, renare 
och energisnålare alternativ till sina 
nuvarande mobilitetsvanor. Den europeiska 
gröna given innebär en påskyndad 
övergång till hållbar och smart mobilitet 
för att möta dessa utmaningar. Särskilt bör 
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betydande del av de 75 % av de inre 
godstransporter som i dag fraktas på väg 
flyttas över till järnväg och inre 
vattenvägar.

en betydande del av de 75 % av de inre 
godstransporter som i dag fraktas på väg 
flyttas över till järnväg och inre 
vattenvägar.

Or. fr

Ändringsförslag 41
Mario Furore, Laura Ferrara

Förslag till beslut
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) I linje med de mål som fastställs i 
kommissionens meddelande om den 
europeiska gröna given finns det ett behov 
av att ställa om unionens ekonomi och att 
ställa om politiken, särskilt på området för 
transport och mobilitet, vilket innebär att 
övergången till hållbar och smart mobilitet 
påskyndas. Transporterna står för en 
fjärdedel av unionens utsläpp av 
växthusgaser och andelen fortsätter att öka. 
För att uppnå klimatneutralitet måste 
transportutsläppen minska med 90 % fram 
till 2050. För hållbara transporter krävs att 
trafikanterna först och främst erbjuds 
billigare, mer tillgängliga, sundare och 
renare alternativ till sina nuvarande 
mobilitetsvanor. Den europeiska gröna 
given innebär en påskyndad övergång till 
hållbar och smart mobilitet för att möta 
dessa utmaningar. Särskilt bör en 
betydande del av de 75 % av de inre 
godstransporter som i dag fraktas på väg 
flyttas över till järnväg och inre 
vattenvägar.

(4) I linje med de mål som fastställs i 
kommissionens meddelande om den 
europeiska gröna given finns det ett behov 
av att ställa om unionens ekonomi och att 
ställa om politiken, särskilt på området för 
transport och mobilitet, vilket innebär att 
övergången till hållbar och smart mobilitet 
påskyndas. Transporterna står för en 
fjärdedel av unionens utsläpp av 
växthusgaser och andelen fortsätter att öka. 
För att uppnå klimatneutralitet måste 
transportutsläppen minska med 90 % fram 
till 2040. För hållbara transporter krävs att 
trafikanterna först och främst erbjuds 
billigare, mer tillgängliga, sundare och 
renare alternativ till sina nuvarande 
mobilitetsvanor. Den europeiska gröna 
given innebär en påskyndad övergång till 
hållbar och smart mobilitet för att möta 
dessa utmaningar. Särskilt bör en 
betydande del av de 75 % av de inre 
godstransporter som i dag fraktas på väg 
flyttas över till järnväg och inre 
vattenvägar.

Or. it

Ändringsförslag 42
Marco Campomenosi

Förslag till beslut
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Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) I linje med de mål som fastställs i 
kommissionens meddelande om den 
europeiska gröna given finns det ett behov 
av att ställa om unionens ekonomi och att 
ställa om politiken, särskilt på området för 
transport och mobilitet, vilket innebär att 
övergången till hållbar och smart mobilitet 
påskyndas. Transporterna står för en 
fjärdedel av unionens utsläpp av 
växthusgaser och andelen fortsätter att 
öka. För att uppnå klimatneutralitet 
måste transportutsläppen minska med 90 
% fram till 2050. För hållbara transporter 
krävs att trafikanterna först och främst 
erbjuds billigare, mer tillgängliga, sundare 
och renare alternativ till sina nuvarande 
mobilitetsvanor. Den europeiska gröna 
given innebär en påskyndad övergång till 
hållbar och smart mobilitet för att möta 
dessa utmaningar. Särskilt bör en 
betydande del av de 75 % av de inre 
godstransporter som i dag fraktas på väg 
flyttas över till järnväg och inre 
vattenvägar.

(4) Det finns ett behov av att ställa om 
unionens ekonomi och att ställa om 
politiken, särskilt på området för transport 
och mobilitet, vilket innebär att 
övergången till hållbar, intermodal och 
smart mobilitet påskyndas. För hållbara 
transporter krävs att trafikanterna först och 
främst erbjuds billigare, mer tillgängliga, 
sundare och renare alternativ till sina 
nuvarande mobilitetsvanor. Den europeiska 
gröna given innebär en påskyndad 
övergång till hållbar och smart mobilitet 
för att möta dessa utmaningar, men 
genomförandet bör inte medföra 
försämrad konkurrenskraft för de 
europeiska företagen på den globala 
marknaden. Särskilt bör en betydande del 
av de 75 % av de inre godstransporter som 
i dag fraktas på väg flyttas över till järnväg 
och inre vattenvägar. Denna process bör 
uppmuntras genom att effektivisera 
logistiknätet och skapa incitament för 
operatörerna.

Or. en

Ändringsförslag 43
Marco Campomenosi

Förslag till beslut
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Europaåret bör vara ett tillfälle att 
involvera de regionala och lokala 
myndigheterna i planeringen och 
utformningen av projekt för att 
modernisera och digitalisera 
järnvägsinfrastrukturen. I synnerhet är 
det nödvändigt att involvera turistregioner 
som behöver järnvägstjänster som är 
hållbara, moderna och drivna med el.
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Or. en

Ändringsförslag 44
Marco Campomenosi

Förslag till beslut
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Järnväg har en viktig roll att spela 
som vägvisare i riktning mot målet att nå 
klimatneutralitet senast 2050. Den är ett av 
de mest miljövänliga och energieffektiva 
trafikslagen. Järnvägen är till stor del 
elektrifierad och släpper ut mycket mindre 
koldioxid än motsvarande väg- eller 
flygtransport, och är det enda trafikslag 
som hela tiden sedan 1990 har minskat sina 
utsläpp av växthusgaser 
(koldioxidutsläpp). Järnvägen har 
dessutom järnvägen minskat sin 
energianvändning mellan 1990 och 
201618och förlitar sig i allt större 
utsträckning på förnybara energikällor.

(5) Järnväg har en viktig roll att spela 
som vägvisare i riktning mot målet att nå 
klimatneutralitet senast 2050. Den är ett av 
de mest miljövänliga och energieffektiva 
trafikslagen. Järnvägen är till stor del 
elektrifierad och släpper ut mycket mindre 
koldioxid än motsvarande väg- eller 
flygtransport, och är det enda trafikslag 
som hela tiden sedan 1990 har minskat sina 
utsläpp av växthusgaser och koldioxid. 
Järnvägen har dessutom järnvägen minskat 
sin energianvändning mellan 1990 och 
201618 och förlitar sig i allt större 
utsträckning på förnybara energikällor. 
Stödet till järnvägstransporter har en 
positiv inverkan även på andra 
transportsätt. Unionen och 
medlemsstaterna bör främja en strategi 
som syftar till att alla transportsektorer 
kompletterar varandra, med beaktande av 
att intermodalitet och driftskompatibilitet 
är ett viktigt mål. I detta avseende bör 
järnvägen utgöra ryggraden för den 
europeiska logistiken och för persontrafik 
på medellånga sträckor.

_________________ _________________
18 DG MOVE Statistical Pocketbook 2019: 
EU transport in figures (källa: Eurostat).

18 DG MOVE Statistical Pocketbook 2019: 
EU transport in figures (källa: Eurostat).

Or. en

Ändringsförslag 45
Clare Daly, Mick Wallace, Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

Förslag till beslut
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Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Järnväg har en viktig roll att spela 
som vägvisare i riktning mot målet att nå 
klimatneutralitet senast 2050. Den är ett av 
de mest miljövänliga och energieffektiva 
trafikslagen. Järnvägen är till stor del 
elektrifierad och släpper ut mycket mindre 
koldioxid än motsvarande väg- eller 
flygtransport, och är det enda trafikslag 
som hela tiden sedan 1990 har minskat sina 
utsläpp av växthusgaser 
(koldioxidutsläpp). Järnvägen har 
dessutom järnvägen minskat sin 
energianvändning mellan 1990 och 
201618och förlitar sig i allt större 
utsträckning på förnybara energikällor.

(5) Järnväg har en viktig roll att spela 
som vägvisare i riktning mot målet att nå 
klimatneutralitet senast 2050. Den är ett av 
de mest miljövänliga och energieffektiva 
trafikslagen. Järnvägen är till stor del 
elektrifierad och släpper ut mycket mindre 
koldioxid än motsvarande väg- eller 
flygtransport, och är det enda trafikslag 
som hela tiden sedan 1990 har minskat sina 
utsläpp av växthusgaser och koldioxid. 
Järnvägen har dessutom järnvägen minskat 
sin energianvändning mellan 1990 och 
201618 och förlitar sig i allt större 
utsträckning på förnybara energikällor. Det 
ogynnsamma finanspolitiska klimatet för 
järnvägssektorn gör det dock inte möjligt 
för industrin att nå sin fulla kapacitet, 
eftersom resenärer lockas av andra 
transportsätt som är billigare men 
oproportionerligt skadliga.

_________________ _________________
18 DG MOVE Statistical Pocketbook 2019: 
EU transport in figures (källa: Eurostat).

18 DG MOVE Statistical Pocketbook 2019: 
EU transport in figures (källa: Eurostat).

Or. en

Ändringsförslag 46
Dominique Riquet

Förslag till beslut
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Järnväg har en viktig roll att spela 
som vägvisare i riktning mot målet att nå 
klimatneutralitet senast 2050. Den är ett av 
de mest miljövänliga och energieffektiva 
trafikslagen. Järnvägen är till stor del 
elektrifierad och släpper ut mycket mindre 
koldioxid än motsvarande väg- eller 
flygtransport, och är det enda trafikslag 
som hela tiden sedan 1990 har minskat sina 

(5) Järnväg har en viktig roll att spela 
som vägvisare i riktning mot målet att nå 
klimatneutralitet senast 2050. Den är ett av 
de mest miljövänliga och energieffektiva 
trafikslagen. Järnvägen är till stor del 
elektrifierad och släpper ut sju gånger 
mindre koldioxid än bilen och 20 gånger 
mindre än flyget per personkilometer, och 
är det enda trafikslag som hela tiden sedan 
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utsläpp av växthusgaser (koldioxidutsläpp). 
Järnvägen har dessutom järnvägen minskat 
sin energianvändning mellan 1990 och 
201618och förlitar sig i allt större 
utsträckning på förnybara energikällor.

1990 har minskat sina utsläpp av 
växthusgaser (koldioxidutsläpp)17 a. 
Järnvägen har dessutom järnvägen minskat 
sin energianvändning mellan 1990 och 
201618 och förlitar sig i allt större 
utsträckning på förnybara energikällor.

_________________ _________________
17 a Europeiska miljöbyrån, EEA term 
2014.

18 DG MOVE Statistical Pocketbook 2019: 
EU transport in figures (källa: Eurostat).

18 DG MOVE Statistical Pocketbook 2019: 
EU transport in figures (källa: Eurostat).

Or. fr

Ändringsförslag 47
Mario Furore, Laura Ferrara

Förslag till beslut
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Järnväg har en viktig roll att spela 
som vägvisare i riktning mot målet att nå 
klimatneutralitet senast 2050. Den är ett av 
de mest miljövänliga och energieffektiva 
trafikslagen. Järnvägen är till stor del 
elektrifierad och släpper ut mycket mindre 
koldioxid än motsvarande väg- eller 
flygtransport, och är det enda trafikslag 
som hela tiden sedan 1990 har minskat sina 
utsläpp av växthusgaser (koldioxidutsläpp). 
Järnvägen har dessutom järnvägen minskat 
sin energianvändning mellan 1990 och 
201618och förlitar sig i allt större 
utsträckning på förnybara energikällor.

(5) Järnväg har en viktig roll att spela 
som vägvisare i riktning mot målet att nå 
klimatneutralitet senast 2040. Den är ett av 
de mest miljövänliga och energieffektiva 
trafikslagen.. Järnvägen är till stor del 
elektrifierad och släpper ut mycket mindre 
koldioxid än motsvarande väg- eller 
flygtransport, och är det enda trafikslag 
som hela tiden sedan 1990 har minskat sina 
utsläpp av växthusgaser (koldioxidutsläpp). 
Järnvägen har dessutom järnvägen minskat 
sin energianvändning mellan 1990 och 
201618 och förlitar sig i allt större 
utsträckning på förnybara energikällor.

_________________ _________________
18 DG MOVE Statistical Pocketbook 2019: 
EU transport in figures (källa: Eurostat).

18 DG MOVE Statistical Pocketbook 2019: 
EU transport in figures (källa: Eurostat).

Or. it

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

Förslag till beslut
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Covid-19-pandemin har drabbat 
järnvägen och kollektivtrafiken 
oproportionerligt hårt. Sektorn upplevde 
en exempellös minskning av antalet 
passagerare såväl i internationell trafik 
och fjärrtrafik som i regional trafik och 
stads- och förortstrafik. Trots de operativa 
och finansiella begränsningarna 
upprätthöll sektorn viktiga förbindelser 
för både person- och godstransport. 
Järnvägen och kollektivtrafiken spelar en 
viktig roll för den ekonomiska 
återhämtningen och är bland de mest 
hållbara transportsätten. Därför bör 
Europaåret för järnvägen uppmuntra 
medborgarna att komma tillbaka till 
järnvägen och kollektivtrafiken.

Or. en

Ändringsförslag 49
Tomasz Piotr Poręba

Förslag till beslut
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) För unionens järnvägspolitik är 
2021 ett viktigt år. Det blir det första året 
då de regler som man enades om i det 
fjärde järnvägspaketet är helt införda i 
hela EU, dvs. reglerna i fråga om 
öppnande av marknaderna för inrikes 
persontrafik på järnväg och i fråga om 
minskade kostnader och administrativa 
bördor för järnvägsföretag som är 
verksamma i hela EU.  I många 
medlemsstater växer det allmänna 
intresset för järnvägen. Därför är 2021 en 
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lämplig tidpunkt att införa detta initiativ.

Or. pl

Ändringsförslag 50
Marco Campomenosi

Förslag till beslut
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Medlemsstaterna bör vidta 
åtgärder för att förbättra förbindelserna 
mellan olika regioner, inbegripet 
gränsöverskridande förbindelser, och 
samtidigt genomföra de makroregionala 
strategierna genom att involvera lokala 
myndigheter och förbättra samordningen 
mellan kunder och intressenter.

Or. en

Ändringsförslag 51
Anna Deparnay-Grunenberg

Förslag till beslut
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Genom att förbinda unionens 
viktigare transportleder med dess perifera 
regioner och territorier bidrar 
järnvägssektorn till social, ekonomisk och 
territoriell sammanhållning.

(6) Genom att förbinda unionens 
viktigare transportleder med dess perifera 
regioner och territorier, och genom att 
bygga nya eller återuppliva regionala 
gränsöverskridande järnvägsleder där 
sådana saknas1a och gå vidare med 
elektrifieringsarbetet1b, bidrar 
järnvägssektorn till social, ekonomisk och 
territoriell sammanhållning. Avlägsna 
områden har också ofta färre och mindre 
välutvecklade nät, vilket kräver särskild 
uppmärksamhet. Dessutom utgör 
gränsregionerna i hela unionen 40 % av 
unionens territorium, och omfattar en 
tredjedel av unionens befolkning1c, men 
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har ofta den dubbla nackdelen att dels 
vara landsbygd, dels ligga i periferin för 
de nationella näten.
_________________
1a GD RERIO:s rapport Quantification of 
the effects of legal and administrative 
border obstacles in land border regions 
(källa: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sourc
es/docoffic/2014/boosting_growth/quantif
_effect_borders_obstacles.pdf
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 GD RERIO:s rapport Quantification of 
the effects of legal and administrative 
border obstacles in land border regions 
(källa: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sourc
es/docoffic/2014/boosting_growth/quantif
_effect_borders_obstacles.pdf

Or. en

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

Förslag till beslut
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Genom att förbinda unionens 
viktigare transportleder med dess perifera 
regioner och territorier bidrar 
järnvägssektorn till social, ekonomisk och 
territoriell sammanhållning.

(6) Genom att förbinda unionens 
viktigare transportleder med dess perifera 
regioner och territorier, liksom avlägsna 
stadsdelar och förorter med 
stadskärnorna, bidrar järnvägssektorn till 
social, ekonomisk och territoriell 
sammanhållning. Dess fördelar när det 
gäller att minska urbaniseringens 
negativa externa effekter, såsom buller, 
luftföroreningar och trafikstockningar, är 
inte försumbara och bidrar till att göra 
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städerna mer beboeliga. Samtidigt 
möjliggör det bättre konnektivitet och en 
befolkningsfördelning som har direkt 
inverkan på miljön och den sociala och 
ekonomiska sammanhållningen.

Or. en

Ändringsförslag 53
Marian-Jean Marinescu

Förslag till beslut
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Genom att förbinda unionens 
viktigare transportleder med dess perifera 
regioner och territorier bidrar 
järnvägssektorn till social, ekonomisk och 
territoriell sammanhållning.

(6) Genom att förbinda unionens 
viktigare transportleder med dess perifera 
regioner och territorier bidrar 
järnvägssektorn till social, ekonomisk och 
territoriell sammanhållning. Bättre 
driftskompatibilitet med andra 
transportmedel, såsom flyg och dess 
infrastruktur (flygplatser), skulle medföra 
ett klart mervärde, framför allt för att 
säkerställa konnektivitet och smart 
rörlighet med långdistansförbindelser, 
randområden, territorier och öar som inte 
kan nås med tåg.

Or. en

Ändringsförslag 54
Marco Campomenosi

Förslag till beslut
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Genom att förbinda unionens 
viktigare transportleder med dess perifera 
regioner och territorier bidrar 
järnvägssektorn till social, ekonomisk och 
territoriell sammanhållning.

(6) Genom att förbinda unionens 
viktigare transportleder med dess perifera 
territorier, även på regional och lokal 
nivå, bidrar järnvägssektorn till social, 
ekonomisk och territoriell 
sammanhållning. Färdigställande av det 



AM\1208947SV.docx 19/83 PE654.016v01-00

SV

övergripande nätet i TEN-T är essentiellt, 
och bör inte anses vara av sekundär 
betydelse jämfört med stomnätet. Att 
främja en hållbar och effektiv utveckling 
av detta skulle förbättra konnektiviteten i 
perifera och lokala regioner.

Or. en

Ändringsförslag 55
Isabel García Muñoz

Förslag till beslut
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Genom att förbinda unionens 
viktigare transportleder med dess perifera 
regioner och territorier bidrar 
järnvägssektorn till social, ekonomisk och 
territoriell sammanhållning.

(6) Genom att förbinda unionens 
viktigare transportleder med dess perifera 
regioner och territorier bidrar 
järnvägssektorn till social, ekonomisk och 
territoriell sammanhållning i EU, vilket är 
särskilt viktigt för förbindelserna i 
landsbygdsområden, där en bra 
järnvägsinfrastruktur garanterar att 
människor inte flyttar och att 
grundläggande service tillhandahålls.

Or. es

Ändringsförslag 56
Dominique Riquet

Förslag till beslut
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Genom att förbinda unionens 
viktigare transportleder med dess perifera 
regioner och territorier bidrar 
järnvägssektorn till social, ekonomisk och 
territoriell sammanhållning.

(6) Genom att förbinda unionens 
viktigare transportleder med dess perifera 
regioner och territorier bidrar 
järnvägssektorn till social, ekonomisk och 
territoriell sammanhållning samt global 
konkurrenskraft. Förbindelser, särskilt 
gränsöverskridande förbindelser, saknas 
dock, vilket ett hinder för det 
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transeuropeiska transportnätet att nå full 
effekt.

Or. fr

Ändringsförslag 57
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till beslut
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Genom att förbinda unionens 
viktigare transportleder med dess perifera 
regioner och territorier bidrar 
järnvägssektorn till social, ekonomisk och 
territoriell sammanhållning.

(6) Järnvägssektorn bör förfoga över 
ett system som sammanbinder de 
gränsöverskridande järnvägssystemen i 
hela unionen så att sammanhängande 
förbindelser upprättas mellan de olika 
länderna och med dess perifera regioner 
och territorier. Detta kommer att bidra till 
hållbar och smart mobilitet samt till 
social, ekonomisk och territoriell 
sammanhållning.

Or. es

Ändringsförslag 58
Dorien Rookmaker

Förslag till beslut
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Genom att förbinda unionens 
viktigare transportleder med dess perifera 
regioner och territorier bidrar 
järnvägssektorn till social, ekonomisk och 
territoriell sammanhållning.

(6) Genom att förbinda unionens 
viktigare transportleder och städer med 
dess perifera regioner och territorier, där så 
är möjligt med hjälp av 
höghastighetsförbindelser, bidrar 
järnvägssektorn till social, ekonomisk och 
territoriell sammanhållning.

Or. nl
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Ändringsförslag 59
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Förslag till beslut
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Genom att förbinda unionens 
viktigare transportleder med dess perifera 
regioner och territorier bidrar 
järnvägssektorn till social, ekonomisk och 
territoriell sammanhållning.

(6) Genom att förbinda unionens 
viktigare transportleder med regioner och 
territorier som är perifera, svåra att nå 
och bergiga, via nät av hög kvalitet, bidrar 
järnvägssektorn till social, ekonomisk och 
territoriell sammanhållning.

Or. en

Ändringsförslag 60
Maria Grapini

Förslag till beslut
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Genom att förbinda unionens 
viktigare transportleder med dess perifera 
regioner och territorier bidrar 
järnvägssektorn till social, ekonomisk och 
territoriell sammanhållning.

(6) Genom att förbinda unionens 
viktigare transportleder med dess perifera 
regioner och territorier bidrar 
järnvägssektorn till social, ekonomisk och 
territoriell sammanhållning samt till bättre 
förbindelser på den inre marknaden.

Or. ro

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

Förslag till beslut
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Genom att förbinda unionens 
viktigare transportleder med dess perifera 
regioner och territorier bidrar 

(6) Genom att förbinda unionens 
viktigare transportleder med dess 
landsbygdsområden, regioner, perifera 
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järnvägssektorn till social, ekonomisk och 
territoriell sammanhållning.

regioner och territorier bidrar 
järnvägssektorn till social, ekonomisk och 
territoriell sammanhållning.

Or. en

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

Förslag till beslut
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Bevarande av sidolinjer är 
avgörande för att stärka den territoriella 
konnektiviteten, vare sig det rör sig om 
förbindelser inom medlemsstaternas 
territorier, gränsöverskridande 
förbindelser eller avlägset belägna 
områden. Järnvägstransport bör främjas 
som ett hållbart, universellt transportslag 
genom sin sociala tillgänglighet och dess 
territoriella konnektivitet, som omfattar 
all användning vid alla tider på dagen och 
året.

Or. en

Ändringsförslag 63
Marco Campomenosi

Förslag till beslut
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Inrättande av ett funktionellt 
järnvägsnät i hela Europa skulle stärka 
den politiska sammanhållningen inom 
unionen, och detta kräver särskilda mål 
och åtgärder som främjar utvecklingen av 
kollektiva transporter och integrerad 
rörlighet, samtidigt som man skyddar 
miljön och främjar social integration.
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Or. en

Ändringsförslag 64
Tom Berendsen

Förslag till beslut
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Det bör därför understrykas att 
investeringar i projekt för 
järnvägsinfrastruktur behövs för att 
förbättra de regionala gränsöverskridande 
förbindelserna i Europa, vilket kommer 
att förbättra den ekonomiska aktiviteten i 
regionerna, skapa nya arbetstillfällen och 
bidra till återhämtningen från den 
nuvarande hälsokrisen och ekonomiska 
krisen.

Or. en

Ändringsförslag 65
Tomasz Piotr Poręba

Förslag till beslut
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) I jämförelse med sådana sektorer 
som väg-, flyg- och sjötransporter besitter 
järnvägen tveklösa fördelar vad gäller 
trafiksäkerhet, miljöprestanda och 
energieffektivitet.

Or. pl

Ändringsförslag 66
Marco Campomenosi

Förslag till beslut
Skäl 6b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6b) Järnvägstransporterna kan 
förhindra att bergs-, landsbygds- och 
kustregioner isoleras och kan främja 
konnektiviteten mellan städer och 
randområden. Det är därför nödvändigt 
att garantera tillräckligt stöd till regionala 
och lokala myndigheter, särskilt där 
rörlighetstjänster bör garanteras trots 
dåliga ekonomiska resultat för aktörerna.

Or. en

Ändringsförslag 67
Tom Berendsen

Förslag till beslut
Skäl 6b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6b) Investeringar i 
järnvägsinfrastruktur bör dessutom 
inriktas på de förbindelser som bidrar till 
unionens mål avseende trafikomställning, 
till exempel i hamn- eller 
flygplatsområden där gods kan 
transporteras via järnväg i stället för på 
väg, om lämplig järnvägsinfrastruktur 
finns på plats.

Or. en

Ändringsförslag 68
Marco Campomenosi

Förslag till beslut
Skäl 6c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6c) Unionen och medlemsstaterna bör 
förbättra sin logistikkedja och säkerställa 
en samordnad strategi för godstransporter 
på järnväg, som i samband med covid-19-
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krisen har visat sig vara ett avgörande 
transportslag för säker leverans av alla 
typer av gods, såsom basvaror och farligt 
gods.

Or. en

Ändringsförslag 69
Marco Campomenosi

Förslag till beslut
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Järnvägens andel av 
persontransporterna i unionen har endast 
ökat något sedan 2007, samtidigt som 
andelen av godstransporterna har minskat. 
Många hinder kvarstår för att uppnå ett 
verkligt gemensamt europeiskt 
järnvägsområde, bland annat när det 
gäller behovet av att minimera buller. 
Lösningar för att komma förbi dessa 
hinder, tillsammans med 
kostnadsminskning och snabbare 
innovation, kommer att göra det möjligt 
för järnvägen att förverkliga sin fulla 
potential. Därför behöver järnvägen en 
extra knuff för att bli mer attraktiv för 
både resenärer och företag.

(7) Järnvägens andel av 
persontransporterna i unionen har endast 
ökat något sedan 2007, samtidigt som 
andelen av godstransporterna har minskat. 
Många hinder för att skapa ett verkligt 
gemensamt europeiskt järnvägsområde , till 
exempel måste följande göras:

- Genomföra ERTMS (europeiska 
moderna tågledningssystem) för både 
fordonsbaserad och markbaserad 
utrustning.
- Främja driftskompatibilitet och 
intermodalitet för att ansluta järnvägen 
till alla viktiga europeiska 
logistikknutpunkter (hamnar, flygplatser, 
logistikområden osv.).
- Minimera buller för att främja bättre 
integration mellan logistiksystem och 
medborgarnas livskvalitet.
- Främja innovation och digitalisering 
samt uppgradering och underhåll av 
infrastruktur.
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Om detta åtgärdas och kostnaderna 
minskar kommer järnvägen att kunna 
förverkliga sin fulla potential. Därför 
behöver järnvägen en extra knuff för att 
bli mer attraktiv för både resenärer och 
företag.

Or. en

Ändringsförslag 70
Mario Furore, Laura Ferrara

Förslag till beslut
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Järnvägens andel av 
persontransporterna i unionen har endast 
ökat något sedan 2007, samtidigt som 
andelen av godstransporterna har minskat. 
Många hinder kvarstår för att uppnå ett 
verkligt gemensamt europeiskt 
järnvägsområde, bland annat när det gäller 
behovet av att minimera buller. Lösningar 
för att komma förbi dessa hinder, 
tillsammans med kostnadsminskning och 
snabbare innovation, kommer att göra det 
möjligt för järnvägen att förverkliga sin 
fulla potential. Därför behöver järnvägen 
en extra knuff för att bli mer attraktiv för 
både resenärer och företag.

(7) Järnvägens andel av 
persontransporterna i unionen har endast 
ökat något sedan 2007, samtidigt som 
andelen av godstransporterna har minskat. 
Många hinder kvarstår för att uppnå ett 
verkligt gemensamt europeiskt 
järnvägsområde, bland annat när det gäller 
behovet av att minimera buller. Lösningar 
för att komma förbi dessa hinder, 
tillsammans med kostnadsminskning och 
snabbare innovation, kommer att göra det 
möjligt för järnvägen att förverkliga sin 
fulla potential. Därför behöver järnvägen 
en extra knuff för att bli mer attraktiv för 
både resenärer och företag. Man bör i 
synnerhet modernisera och rusta upp 
underutnyttjade förortslinjer och 
regionala linjer för att så långt det är 
möjligt stimulera urban rörlighet med låg 
miljöpåverkan och förbindelser med 
närliggande och missgynnade områden, 
och främja en hållbar trafikmix genom att 
göra det möjligt att ta med cyklar ombord 
på tågen, samt skapa incitament för att 
resa med tåg på medellånga sträckor med 
nattåg genom Europa.

Or. it
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Ändringsförslag 71
Johan Danielsson, Jörgen Warborn, Alviina Alametsä

Förslag till beslut
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Järnvägens andel av 
persontransporterna i unionen har endast 
ökat något sedan 2007, samtidigt som 
andelen av godstransporterna har minskat. 
Många hinder kvarstår för att uppnå ett 
verkligt gemensamt europeiskt 
järnvägsområde, bland annat när det gäller 
behovet av att minimera buller. Lösningar 
för att komma förbi dessa hinder, 
tillsammans med kostnadsminskning och 
snabbare innovation, kommer att göra det 
möjligt för järnvägen att förverkliga sin 
fulla potential. Därför behöver järnvägen 
en extra knuff för att bli mer attraktiv för 
både resenärer och företag.

(7) Järnvägens andel av 
persontransporterna i unionen har endast 
ökat något sedan 2007, samtidigt som 
andelen av godstransporterna har minskat. 
Många hinder kvarstår för att uppnå ett 
verkligt gemensamt europeiskt 
järnvägsområde, bland annat när det gäller 
behovet av att främja driftskompatibilitet 
och digitalisering, påskynda 
genomförandet av det moderna 
europeiska trafikstyrningssystemet för tåg 
(ERTMS) för både utrustning ombord och 
markbaserad utrustning, för att 
internalisera de externa kostnaderna och 
för att minimera buller. Att övervinna 
dessa hinder tillsammans med 
kostnadsminskning och snabbare 
innovation kommer att göra det möjligt för 
järnvägen att förverkliga sin fulla potential, 
samtidigt som man säkerställer den inre 
marknadens funktion, ökar trafiken och 
bibehåller eller förbättrar de höga 
säkerhetsnivåerna. Därför behöver 
järnvägen en extra knuff för att bli mer 
attraktiv för både resenärer och företag.

Or. en

Ändringsförslag 72
Dorien Rookmaker

Förslag till beslut
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Järnvägens andel av 
persontransporterna i unionen har endast 
ökat något sedan 2007, samtidigt som 
andelen av godstransporterna har minskat. 

(7) Järnvägens andel av 
persontransporterna i unionen har endast 
ökat något sedan 2007, samtidigt som 
andelen av godstransporterna har minskat. 
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Många hinder kvarstår för att uppnå ett 
verkligt gemensamt europeiskt 
järnvägsområde, bland annat när det gäller 
behovet av att minimera buller. Lösningar 
för att komma förbi dessa hinder, 
tillsammans med kostnadsminskning och 
snabbare innovation, kommer att göra det 
möjligt för järnvägen att förverkliga sin 
fulla potential. Därför behöver järnvägen 
en extra knuff för att bli mer attraktiv för 
både resenärer och företag.

Många hinder kvarstår för att uppnå ett 
verkligt gemensamt europeiskt 
järnvägsområde, bland annat när det gäller 
behovet av att minimera buller. Dessa 
hinder måste kartläggas och åtgärdas. 
Lösningar för att komma förbi dessa 
hinder, tillsammans med 
kostnadsminskning och snabbare 
innovation, kommer att göra det möjligt för 
järnvägen att förverkliga sin fulla potential. 
Det är därför nödvändigt att planera för 
höghastighetsförbindelser mellan alla 
större städer i EU, så att resenärer kan 
utnyttja dessa förbindelser fullt ut i 
framtiden, och så att järnvägen därmed 
får en extra knuff för att bli mer attraktiv 
för både resenärer och företag.

Or. nl

Ändringsförslag 73
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Förslag till beslut
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Järnvägens andel av 
persontransporterna i unionen har endast 
ökat något sedan 2007, samtidigt som 
andelen av godstransporterna har minskat. 
Många hinder kvarstår för att uppnå ett 
verkligt gemensamt europeiskt 
järnvägsområde, bland annat när det gäller 
behovet av att minimera buller. Lösningar 
för att komma förbi dessa hinder, 
tillsammans med kostnadsminskning och 
snabbare innovation, kommer att göra det 
möjligt för järnvägen att förverkliga sin 
fulla potential. Därför behöver järnvägen 
en extra knuff för att bli mer attraktiv för 
både resenärer och företag.

(7) Järnvägens andel av 
persontransporterna i unionen har endast 
ökat något sedan 2007, samtidigt som 
andelen av godstransporterna har minskat. 
Delar av sektorn kännetecknas av 
föråldrade metoder, brist på investeringar 
i automatisering och 
kapacitetsbegränsningar. Många hinder 
kvarstår för att uppnå ett verkligt 
gemensamt europeiskt järnvägsområde, 
bland annat när det gäller behovet av att 
minimera buller och stimulera innovation, 
driftskompatibilitet och digitalisering. 
Lösningar för att komma förbi dessa 
hinder, tillsammans med 
kostnadsminskning och snabbare 
innovation, kommer att göra det möjligt för 
järnvägen att förverkliga sin fulla potential. 
Därför behöver järnvägen en extra knuff 
för att bli mer attraktiv för både resenärer 
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och företag.

Or. en

Ändringsförslag 74
Isabel García Muñoz

Förslag till beslut
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Järnvägens andel av 
persontransporterna i unionen har endast 
ökat något sedan 2007, samtidigt som 
andelen av godstransporterna har minskat. 
Många hinder kvarstår för att uppnå ett 
verkligt gemensamt europeiskt 
järnvägsområde, bland annat när det gäller 
behovet av att minimera buller. Lösningar 
för att komma förbi dessa hinder, 
tillsammans med kostnadsminskning och 
snabbare innovation, kommer att göra det 
möjligt för järnvägen att förverkliga sin 
fulla potential. Därför behöver järnvägen 
en extra knuff för att bli mer attraktiv för 
både resenärer och företag.

(7) Järnvägens andel av 
persontransporterna i unionen har endast 
ökat något sedan 2007, samtidigt som 
andelen av godstransporterna har minskat. 
Många hinder kvarstår för att uppnå ett 
verkligt gemensamt europeiskt 
järnvägsområde, bland annat när det gäller 
behovet av att minimera buller. Lösningar 
för att komma förbi dessa hinder, 
tillsammans med kostnadsminskning och 
snabbare innovation, kommer att göra det 
möjligt för järnvägen att förverkliga sin 
fulla potential. Därför behöver järnvägen 
en extra knuff för att bli mer attraktiv för 
både resenärer och företag och den måste 
kunna räkna med lämplig infrastruktur 
och kraftfulla EU-
finansieringsinstrument såsom Fonden 
för ett sammanlänkat Europa.

Or. es

Ändringsförslag 75
Dominique Riquet

Förslag till beslut
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Järnvägens andel av 
persontransporterna i unionen har endast 
ökat något sedan 2007, samtidigt som 
andelen av godstransporterna har minskat. 

(7) Järnvägens andel av 
persontransporterna i unionen har endast 
ökat något sedan 2007, samtidigt som 
andelen av godstransporterna har minskat. 
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Många hinder kvarstår för att uppnå ett 
verkligt gemensamt europeiskt 
järnvägsområde, bland annat när det gäller 
behovet av att minimera buller. Lösningar 
för att komma förbi dessa hinder, 
tillsammans med kostnadsminskning och 
snabbare innovation, kommer att göra det 
möjligt för järnvägen att förverkliga sin 
fulla potential. Därför behöver järnvägen 
en extra knuff för att bli mer attraktiv för 
både resenärer och företag.

Många hinder kvarstår för att uppnå ett 
verkligt gemensamt europeiskt 
järnvägsområde, bland annat när det gäller 
behovet av att minimera buller. Lösningar 
för att komma förbi dessa hinder, 
tillsammans med kostnadsminskning och 
snabbare innovation, kommer att göra det 
möjligt för järnvägen att förverkliga sin 
fulla potential. Därför behöver järnvägen 
en extra knuff för att bli mer attraktiv för 
både resenärer och företag. ERA:s roll när 
det gäller att sänka de tekniska hindren 
inom det gemensamma europeiska 
järnvägsområdet bör betonas.

Or. fr

Ändringsförslag 76
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till beslut
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Järnvägens andel av 
persontransporterna i unionen har endast 
ökat något sedan 2007, samtidigt som 
andelen av godstransporterna har minskat. 
Många hinder kvarstår för att uppnå ett 
verkligt gemensamt europeiskt 
järnvägsområde, bland annat när det 
gäller behovet av att minimera buller. 
Lösningar för att komma förbi dessa 
hinder, tillsammans med 
kostnadsminskning och snabbare 
innovation, kommer att göra det möjligt för 
järnvägen att förverkliga sin fulla potential. 
Därför behöver järnvägen en extra knuff 
för att bli mer attraktiv för både resenärer 
och företag.

(7) Järnvägens andel av 
persontransporterna i unionen har endast 
ökat något sedan 2007, samtidigt som 
andelen av godstransporterna har minskat. 
Många hinder kvarstår för att uppnå ett 
verkligt gemensamt europeiskt 
järnvägsområde, till följd av att 
järnvägspaketen inte har genomförts och 
att TEN-T och godskorridorerna inte har 
slutförts. Lösningar för att komma förbi 
dessa hinder, tillsammans med 
kostnadsminskning och snabbare 
innovation, kommer att göra det möjligt för 
järnvägen att förverkliga sin fulla potential. 
Därför behöver järnvägen och industrin 
det stöd som krävs för att göra järnvägen 
till ett attraktivt system för både resenärer 
och företag.

Or. es
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Ändringsförslag 77
Dominique Riquet

Förslag till beslut
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Järnvägens andel av 
persontransporterna i unionen har endast 
ökat något sedan 2007, samtidigt som 
andelen av godstransporterna har minskat. 
Många hinder kvarstår för att uppnå ett 
verkligt gemensamt europeiskt 
järnvägsområde, bland annat när det gäller 
behovet av att minimera buller. Lösningar 
för att komma förbi dessa hinder, 
tillsammans med kostnadsminskning och 
snabbare innovation, kommer att göra det 
möjligt för järnvägen att förverkliga sin 
fulla potential. Därför behöver järnvägen 
en extra knuff för att bli mer attraktiv för 
både resenärer och företag.

(7) Järnvägens andel av 
persontransporterna i unionen har endast 
ökat något sedan 2007, samtidigt som 
andelen av godstransporterna har minskat. 
Många hinder kvarstår för att uppnå ett 
verkligt gemensamt europeiskt 
järnvägsområde, bland annat när det gäller 
öppnandet för konkurrens och behovet av 
att minimera buller. Lösningar för att 
komma förbi dessa hinder, tillsammans 
med kostnadsminskning och snabbare 
innovation, kommer att göra det möjligt för 
järnvägen att förverkliga sin fulla potential. 
Därför behöver järnvägen en extra knuff 
för att bli mer attraktiv för både resenärer 
och företag.

Or. fr

Ändringsförslag 78
Tomasz Piotr Poręba

Förslag till beslut
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Järnvägens andel av 
persontransporterna i unionen har endast 
ökat något sedan 2007, samtidigt som 
andelen av godstransporterna har minskat. 
Många hinder kvarstår för att uppnå ett 
verkligt gemensamt europeiskt 
järnvägsområde, bland annat när det 
gäller behovet av att minimera buller. 
Lösningar för att komma förbi dessa 
hinder, tillsammans med 
kostnadsminskning och snabbare 
innovation, kommer att göra det möjligt för 
järnvägen att förverkliga sin fulla potential. 

(7) Järnvägens andel av 
persontransporterna i unionen har endast 
ökat något sedan 2007, samtidigt som 
andelen av godstransporterna har minskat. 
Många hinder kvarstår för att uppnå ett 
verkligt gemensamt europeiskt 
järnvägsområde. Lösningar för att komma 
förbi dessa hinder, tillsammans med 
kostnadsminskning och snabbare 
innovation, kommer att göra det möjligt för 
järnvägen att förverkliga sin fulla potential. 
Därför behöver järnvägen en extra knuff 
för att bli mer attraktiv för både resenärer 
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Därför behöver järnvägen en extra knuff 
för att bli mer attraktiv för både resenärer 
och företag.

och företag.

Or. pl

Motivering

Det buller som orsakas av järnvägstrafiken är inget stort och avgörande hinder för att uppnå 
ett gemensamt europeiskt järnvägsområde.

Ändringsförslag 79
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Maria Grapini, Johan Danielsson

Förslag till beslut
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Järnvägens andel av 
persontransporterna i unionen har endast 
ökat något sedan 2007, samtidigt som 
andelen av godstransporterna har minskat. 
Många hinder kvarstår för att uppnå ett 
verkligt gemensamt europeiskt 
järnvägsområde, bland annat när det gäller 
behovet av att minimera buller. Lösningar 
för att komma förbi dessa hinder, 
tillsammans med kostnadsminskning och 
snabbare innovation, kommer att göra det 
möjligt för järnvägen att förverkliga sin 
fulla potential. Därför behöver järnvägen 
en extra knuff för att bli mer attraktiv för 
både resenärer och företag.

(7) Järnvägens andel av 
persontransporterna i unionen har endast 
ökat något sedan 2007, samtidigt som 
andelen av godstransporterna har minskat. 
Många hinder kvarstår för att uppnå ett 
verkligt gemensamt europeiskt 
järnvägsområde, bland annat när det gäller 
behovet av att minimera buller. Lösningar 
för att komma förbi dessa hinder, 
tillsammans med kostnadsminskning och 
snabbare innovation, kommer att göra det 
möjligt för järnvägen att förverkliga sin 
fulla potential. Därför behöver järnvägen 
en extra knuff för att bli mer attraktiv för 
både resenärer, medarbetare och företag.

Or. en

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

Förslag till beslut
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(7a) Även om transport-, kultur- och 
turistsektorerna har påverkats mest 
negativt av alla större ekonomiska 
sektorer genom covid-19, med omfattande 
arbetslöshet, är den nuvarande krisen 
också en historisk möjlighet att 
modernisera turismen i EU och göra den 
mer hållbar och mer tillgänglig. Därför 
utgör järnvägstransport den bästa 
lösningen för att främja landsbygds- och 
ekoturismen, och EU bör ytterligare 
främja och stödja initiativ som kan ge 
ytterligare inkomstkällor för 
landsbygdsområden, skapa 
arbetstillfällen, förebygga avfolkning, öka 
de sociala förmånerna och göra 
järnvägen till ett centralt transportslag för 
turism.

Or. en

Ändringsförslag 81
Dominique Riquet

Förslag till beslut
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Investeringar i 
järnvägsinfrastruktur är avgörande för 
järnvägens modala konkurrenskraft. 
Även om 80 procent av finansieringen 
inom ramen för Fonden för ett 
sammanlänkat Europa är inriktad på 
järnvägsområdet, har medlemsstaterna 
också ett ansvar att driva en ambitiös 
investeringspolitik för att främja bytet av 
transportslag.  Dessa investeringar bör 
grunda sig på ett index för 
järnvägsförbindelser för att maximera 
effektiviteten hos det gemensamma 
europeiska järnvägsområdet.

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

Förslag till beslut
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) För att öka användningen av 
järnvägstjänster måste en heltäckande 
strategi omfatta transporter från dörr till 
dörr, alltså användning av kollektivtrafik.

Or. en

Ändringsförslag 83
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Förslag till beslut
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Järnväg bör vara en fast 
beståndsdel i smidiga och kompletta 
reseprodukter, i kombination med andra 
transportsätt, inbegripet fysiskt aktiva 
förflyttningar.

Or. en

Ändringsförslag 84
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till beslut
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Genom att påskynda 
genomförandet av ERTMS-systemet i hela 
EU blir det möjligt att förbättra 
driftskompatibiliteten och 
digitaliseringen.
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Or. es

Ändringsförslag 85
Clare Daly, Mick Wallace, Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

Förslag till beslut
Skäl 7b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7b) Covid-19-pandemin visar hur 
viktiga järnvägsarbetare är för att hålla 
Europa i gång i kristider, oavsett om de 
befinner sig på ett tåg eller på en 
järnvägsstation, arbetar med trafikledning 
eller sysslar med infrastrukturunderhåll. 
Operativ personal, kontorspersonal, 
personal på entreprenad och 
underleverantörer bidrar med nödvändiga 
offentliga vardagstjänster, och 
Europeiska järnvägsåret bör utnyttjas för 
att informera allmänheten om det breda 
utbudet av arbetstillfällen inom 
järnvägssektorn och att uppmärksamma 
de berörda parterna på vikten av att 
skydda järnvägspersonalens anställning 
och kollektiva rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till beslut
Skäl 7b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7b) Det fanns 979 järnvägsföretag 
med över 660 000 anställda i EU 20161a. 
Detta innebär att järnvägssektorn är den 
tredje största arbetsgivaren av alla 
transportsätt. För att nå sin fulla potential 
måste dess arbetskraft diversifieras och 
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den måste locka till sig i synnerhet 
kvinnor och unga. Det är av 
grundläggande betydelse att erbjuda 
optimala transporttjänster till användarna 
och se till att de järnvägsanställda har 
goda arbetsvillkor.
_________________
1a Kommissionen (2019), Statistical 
Pocketbook: EU-transporter i siffror, s. 
26-27.

Or. en

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

Förslag till beslut
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) För att främja järnvägen i linje med 
de mål som fastställs i kommissionens 
meddelande om den europeiska gröna 
given, särskilt med avseende på hållbar och 
smart mobilitet, bör 2021 utses till 
Europeiska året för järnvägen. För 
unionens järnvägspolitik kommer 2021 att 
bli ett viktigt år, eftersom det blir det 
första helåret då de regler som man 
enades om i det fjärde järnvägspaketet 
införs i hela unionen, särskilt i fråga om 
öppnande av marknaderna för inrikes 
persontrafik och när det gäller minskade 
kostnader och administrativa bördor för 
järnvägsföretag som är verksamma i hela 
unionen. Det finns ett växande allmänt 
intresse för järnvägar, inklusive nattåg, i 
ett antal medlemsstater, vilket också 
framgår av initiativet #DiscoverEU. 
Dessutom kommer den internationella 
konstfestivalen Europalia att ägna 2021 års 
upplaga åt järnvägens influenser på 
konsten och framhäva järnvägens roll som 
en drivande kraft bakom social, ekonomisk 
och industriell förändring.

(8) För att främja järnvägen i linje med 
de mål som fastställs i kommissionens 
meddelande om den europeiska gröna 
given, särskilt med avseende på hållbar och 
smart mobilitet, bör 2021 utses till 
Europeiska året för järnvägen. Det finns en 
växande uppfattning bland 
unionsmedborgarna att offentligt ägda 
och underhållna järnvägstransporter, 
tillsammans med alternativa kommersiella 
tjänster som nattåg, är ett säkert, 
tillförlitligt och miljövänligt transportsätt. 
Dessutom kommer den internationella 
konstfestivalen Europalia att ägna 2021 års 
upplaga åt järnvägens influenser på 
konsten och framhäva järnvägens roll som 
en drivande kraft bakom social, ekonomisk 
och industriell förändring.
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Or. en

Ändringsförslag 88
Dominique Riquet

Förslag till beslut
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) För att främja järnvägen i linje med 
de mål som fastställs i kommissionens 
meddelande om den europeiska gröna 
given, särskilt med avseende på hållbar och 
smart mobilitet, bör 2021 utses till 
Europeiska året för järnvägen. För 
unionens järnvägspolitik kommer 2021 att 
bli ett viktigt år, eftersom det blir det första 
helåret då de regler som man enades om i 
det fjärde järnvägspaketet införs i hela 
unionen, särskilt i fråga om öppnande av 
marknaderna för inrikes persontrafik och 
när det gäller minskade kostnader och 
administrativa bördor för järnvägsföretag 
som är verksamma i hela unionen. Det 
finns ett växande allmänt intresse för 
järnvägar, inklusive nattåg, i ett antal 
medlemsstater, vilket också framgår av 
initiativet #DiscoverEU. Dessutom 
kommer den internationella konstfestivalen 
Europalia att ägna 2021 års upplaga åt 
järnvägens influenser på konsten och 
framhäva järnvägens roll som en drivande 
kraft bakom social, ekonomisk och 
industriell förändring.

(8) För att främja järnvägen i linje med 
de mål som fastställs i kommissionens 
meddelande om den europeiska gröna 
given, särskilt med avseende på hållbar och 
smart mobilitet, bör 2021 utses till 
Europeiska året för järnvägen. För 
unionens järnvägspolitik kommer 2021 att 
bli ett viktigt år, eftersom det blir det första 
helåret då de regler som man enades om i 
det fjärde järnvägspaketet införs i hela 
unionen, särskilt i fråga om öppnande av 
marknaderna för inrikes persontrafik och 
när det gäller minskade kostnader och 
administrativa bördor för järnvägsföretag 
som är verksamma i hela unionen. 
Europeiska året för järnvägen bör vara 
utgångspunkten för en mer allmän 
järnvägsstrategi som syftar till att 
fullborda det gemensamma europeiska 
järnvägsområdet. Det finns ett växande 
allmänt intresse för järnvägar, inklusive 
nattåg, i ett antal medlemsstater, vilket 
också framgår av initiativet #DiscoverEU. 
Dessutom kommer den internationella 
konstfestivalen Europalia att ägna 2021 års 
upplaga åt järnvägens influenser på 
konsten och framhäva järnvägens roll som 
en drivande kraft bakom social, ekonomisk 
och industriell förändring.

Or. fr

Ändringsförslag 89
Dominique Riquet

Förslag till beslut
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Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) För att främja järnvägen i linje med 
de mål som fastställs i kommissionens 
meddelande om den europeiska gröna 
given, särskilt med avseende på hållbar och 
smart mobilitet, bör 2021 utses till 
Europeiska året för järnvägen. För 
unionens järnvägspolitik kommer 2021 att 
bli ett viktigt år, eftersom det blir det första 
helåret då de regler som man enades om i 
det fjärde järnvägspaketet införs i hela 
unionen, särskilt i fråga om öppnande av 
marknaderna för inrikes persontrafik och 
när det gäller minskade kostnader och 
administrativa bördor för järnvägsföretag 
som är verksamma i hela unionen. Det 
finns ett växande allmänt intresse för 
järnvägar, inklusive nattåg, i ett antal 
medlemsstater, vilket också framgår av 
initiativet #DiscoverEU. Dessutom 
kommer den internationella konstfestivalen 
Europalia att ägna 2021 års upplaga åt 
järnvägens influenser på konsten och 
framhäva järnvägens roll som en drivande 
kraft bakom social, ekonomisk och 
industriell förändring.

(8) För att främja järnvägen i linje med 
de mål som fastställs i kommissionens 
meddelande om den europeiska gröna 
given, särskilt med avseende på hållbar och 
smart mobilitet, bör 2021 utses till 
Europeiska året för järnvägen. För 
unionens järnvägspolitik kommer 2021 att 
bli ett viktigt år, eftersom det blir det första 
helåret då de regler som man enades om i 
det fjärde järnvägspaketet införs i hela 
unionen, särskilt i fråga om öppnande av 
marknaderna för inrikes persontrafik och 
när det gäller minskade kostnader och 
administrativa bördor för järnvägsföretag 
som är verksamma i hela unionen. Det 
finns ett växande allmänt intresse för 
järnvägar, inklusive nattåg, i ett antal 
medlemsstater, vilket också framgår av 
initiativet #DiscoverEU. Godstransporter 
på järnväg har utan tvekan en ledande 
roll inom europeisk politik för rörlighet.  
Dessutom kommer den internationella 
konstfestivalen Europalia att ägna 2021 års 
upplaga åt järnvägens influenser på 
konsten och framhäva järnvägens roll som 
en drivande kraft bakom social, 
ekonomisk, industriell och ekologisk 
förändring.

Or. fr

Ändringsförslag 90
Maria Grapini

Förslag till beslut
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) För att främja järnvägen i linje med 
de mål som fastställs i kommissionens 
meddelande om den europeiska gröna 
given, särskilt med avseende på hållbar och 
smart mobilitet, bör 2021 utses till 

(8) För att främja järnvägen i linje med 
de mål som fastställs i kommissionens 
meddelande om den europeiska gröna 
given, särskilt med avseende på hållbar och 
smart mobilitet, bör 2021 utses till 
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Europeiska året för järnvägen. För 
unionens järnvägspolitik kommer 2021 att 
bli ett viktigt år, eftersom det blir det första 
helåret då de regler som man enades om i 
det fjärde järnvägspaketet införs i hela 
unionen, särskilt i fråga om öppnande av 
marknaderna för inrikes persontrafik och 
när det gäller minskade kostnader och 
administrativa bördor för järnvägsföretag 
som är verksamma i hela unionen. Det 
finns ett växande allmänt intresse för 
järnvägar, inklusive nattåg, i ett antal 
medlemsstater, vilket också framgår av 
initiativet #DiscoverEU. Dessutom 
kommer den internationella konstfestivalen 
Europalia att ägna 2021 års upplaga åt 
järnvägens influenser på konsten och 
framhäva järnvägens roll som en drivande 
kraft bakom social, ekonomisk och 
industriell förändring.

Europeiska året för järnvägen. För 
unionens järnvägspolitik kommer 2021 att 
bli ett viktigt år, eftersom det blir det första 
helåret då de regler som man enades om i 
det fjärde järnvägspaketet införs i hela 
unionen, särskilt i fråga om öppnande av 
marknaderna för inrikes persontrafik och 
när det gäller minskade kostnader och 
administrativa bördor för järnvägsföretag 
som är verksamma i hela unionen. Det 
finns ett växande allmänt intresse för 
järnvägar, inklusive nattåg, i ett antal 
medlemsstater, vilket också framgår av 
initiativet #DiscoverEU. Dessutom 
kommer den internationella konstfestivalen 
Europalia att ägna 2021 års upplaga åt 
järnvägens influenser på konsten och 
framhäva järnvägens roll som en drivande 
kraft bakom social, ekonomisk och 
industriell förändring liksom bakom 
förändringar inom handeln.

Or. ro

Ändringsförslag 91
Isabel García Muñoz

Förslag till beslut
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Det gemensamma företaget 
Shift2Rail inom ramprogrammet för 
innovation Horisont 2020 var det första 
instrumentet för forskningssamverkan 
som inrättades i järnvägssektorn. Genom 
att samla tillverkare, operatörer, 
infrastrukturförvaltare och akademiker i 
samtliga medlemsstater har Shift2Rail 
säkerställt stabiliteten och långsiktigheten 
för hela sektorns insatser för teknisk 
innovation. Kommissionen och 
medlemsstaterna bör oförtrutet stödja 
efterföljaren till Shift2Rail inom det 
kommande ramprogrammet för forskning 
och innovation, Horisont Europa, för att 
möjliggöra ytterligare framsteg inom 
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innovation i sektorn i syfte att öka det 
europeiska järnvägsnätets kapacitet, 
förbättra järnvägstjänsternas kvalitet och 
tillförlitlighet och uppnå en avsevärd 
minskning av livscykelkostnaderna i hela 
nätet.

Or. es

Ändringsförslag 92
Anna Deparnay-Grunenberg

Förslag till beslut
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) De allra flesta godstransporter 
börjar eller slutar i städer och förorter. 
70 % av befolkningen bor där och 85 % 
av EU:s BNP genereras i dessa områden. 
Pendling svarar för 80–90 % av alla 
persontransporter. Detta innebär att 
tätorter i hög grad bidrar till de totala 
resultaten för persontrafiken på järnväg, 
vilket också avspeglas i paketet för 
rörlighet i städer och den europeiska 
strategin för utsläppssnål rörlighet.

Or. en

Ändringsförslag 93
Marco Campomenosi

Förslag till beslut
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Unionen och medlemsstaterna bör 
anslå tillräckliga medel och rikta sina 
investeringar mot att utveckla 
järnvägsinfrastrukturen i syfte att skapa 
nya arbetstillfällen. Dessutom bör 
perspektivet att skapa arbetstillfällen 
främjas på alla institutionella nivåer, 
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både när det gäller personer som söker 
arbete och arbetstagare med 
yrkeserfarenhet inom sektorn.

Or. en

Ändringsförslag 94
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till beslut
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Järnvägsindustrin är en modern 
strategisk sektor med en stark 
industristruktur som driver på teknisk 
innovation, och därför måste den stödjas 
med en plan som gör det möjligt för den 
att fortsätta moderniseringen och 
digitaliseringen av rullande materiel 
liksom den digitala omvandlingen.

Or. es

Ändringsförslag 95
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Förslag till beslut
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Att öka järnvägarnas attraktivitet 
kräver att tjänsterna är 
användarcentrerade, organiserade och 
konstruerade för att ge gott värde, med 
konstant tillförlitlighet och högsta kvalitet 
på tjänsterna. Tjänsterna bör ha 
konkurrenskraftiga priser och vara 
resurseffektiva.

Or. en
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Ändringsförslag 96
Anna Deparnay-Grunenberg

Förslag till beslut
Skäl 8b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8b) Betydelsen av motiverad personal, 
som garanterar att driften löper smidigt, 
kan inte överskattas. Många järnvägar 
har dock problem med att locka till sig 
nya anställda, vilket är ett tydligt tecken 
på att arbetsvillkoren inte uppfattas som 
attraktiva. Detta gemensamma europeiska 
problem bör därför tas upp i framtida 
samordningsmöten med alla berörda 
aktörer.

Or. en

Ändringsförslag 97
Marco Campomenosi

Förslag till beslut
Skäl 8b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8b) Europeiska järnvägsåret bör 
uppmärksamma arbetstagarnas behov, 
och det bör stimulera till 
interinstitutionell debatt om deras sociala 
villkor och rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 98
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till beslut
Skäl 8b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8b) Denna förändring bör även 
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omfatta stadstrafiken som börjar uppvisa 
smarta lösningar, t.ex. de smarta 
städerna.

Or. es

Ändringsförslag 99
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Förslag till beslut
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

År 2021 ska utses till Europaåret för 
järnvägen (nedan kallat Europaåret).

År 2021 ska utses till Europaåret för 
järnvägen och kollektivtrafiken (nedan 
kallat Europaåret).

Or. en

Ändringsförslag 100
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europaårets mål ska vara att uppmuntra 
och stödja unionens, medlemsstaternas, 
regionala och lokala myndigheters samt 
andra organisationers insatser för att öka 
järnvägens andel av person- och 
godstransporterna. Europaåret ska särskilt

Europaårets mål ska vara att uppmuntra 
och stödja unionens, medlemsstaternas, 
regionala och lokala myndigheters samt 
andra organisationers insatser för att öka 
järnvägens andel av person- och 
godstransporterna, och att säkerställa att 
medlemsstaterna fullgör sina åtaganden 
på EU-nivå för att ge järnvägstrafiken en 
avgörande knuff framåt. Europaåret ska 
särskilt

Or. es

Ändringsförslag 101
Marco Campomenosi
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Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) framhålla järnvägen som ett 
hållbart, innovativt och säkert trafikslag, 
särskilt genom att lyfta fram järnvägarnas 
roll som en vägvisare i riktning mot 
unionens mål mot att uppnå 
klimatneutralitet senast 2050 och genom 
att rikta sig till en bredare publik, i 
synnerhet ungdomar,

(a) framhålla järnvägen som ett 
hållbart, innovativt och säkert trafikslag 
genom att lyfta fram den positiva roll som 
järnvägar kan spela som

– ryggraden i ett effektivt och hållbart 
europeiskt logistiknät, med kapacitet att 
garantera samhällsviktiga tjänster, även 
under en oväntad kris,
– ett nätverk som kan stödja och stimulera 
europeisk turism för att bekräfta Europa 
som det främsta globala resmålet för 
turistströmmar,

Or. en

Ändringsförslag 102
Isabel García Muñoz

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) framhålla järnvägen som ett 
hållbart, innovativt och säkert trafikslag, 
särskilt genom att lyfta fram järnvägarnas 
roll som en vägvisare i riktning mot 
unionens mål mot att uppnå 
klimatneutralitet senast 2050 och genom att 
rikta sig till en bredare publik, i synnerhet 
ungdomar,

(a) framhålla järnvägen som ett 
hållbart, innovativt, motståndskraftigt och 
säkert trafikslag, särskilt genom att lyfta 
fram järnvägarnas roll som en 
grundstomme för att främja den 
socioekonomiska verksamheten i 
territorierna, vilket är särskilt viktigt på 
landsbygden och i glesbygden, liksom 
deras roll som vägvisare i riktning mot 
unionens mål mot att uppnå 
klimatneutralitet senast 2050 och genom att 
rikta sig till en bredare publik, i synnerhet 
ungdomar,

Or. es
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Ändringsförslag 103
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) framhålla järnvägen som ett 
hållbart, innovativt och säkert trafikslag, 
särskilt genom att lyfta fram järnvägarnas 
roll som en vägvisare i riktning mot 
unionens mål mot att uppnå 
klimatneutralitet senast 2050 och genom att 
rikta sig till en bredare publik, i synnerhet 
ungdomar,

(a) framhålla järnvägen och 
kollektivtrafiken som ett hållbart, 
innovativt och säkert trafikslag, särskilt 
genom att lyfta fram järnvägarnas roll som 
en vägvisare i riktning mot unionens mål 
mot att uppnå klimatneutralitet senast 2050 
och genom att rikta sig till en bredare 
publik, i synnerhet ungdomar, också 
genom att tillhandahålla ett lättbegripligt 
och konsekvent tillämpat system för 
tågresenärers rättigheter,

Or. en

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

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) framhålla järnvägen som ett 
hållbart, innovativt och säkert trafikslag, 
särskilt genom att lyfta fram järnvägarnas 
roll som en vägvisare i riktning mot 
unionens mål mot att uppnå 
klimatneutralitet senast 2050 och genom att 
rikta sig till en bredare publik, i synnerhet 
ungdomar,

(a) framhålla järnvägen, inklusive 
stads- och förortstrafik på järnväg, som 
ett hållbart, innovativt och säkert trafikslag, 
särskilt genom att lyfta fram järnvägarnas 
och kollektivtrafikens roll som en 
vägvisare i riktning mot unionens mål mot 
att uppnå klimatneutralitet senast 2050 och 
genom att rikta sig till en bredare publik, i 
synnerhet ungdomar,

Or. en

Ändringsförslag 105



PE654.016v01-00 46/83 AM\1208947SV.docx

SV

Maria Grapini

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) framhålla järnvägen som ett 
hållbart, innovativt och säkert trafikslag, 
särskilt genom att lyfta fram järnvägarnas 
roll som en vägvisare i riktning mot 
unionens mål mot att uppnå 
klimatneutralitet senast 2050 och genom att 
rikta sig till en bredare publik, i synnerhet 
ungdomar,

(a) framhålla järnvägen som ett 
hållbart, innovativt och säkert trafikslag, 
särskilt genom att lyfta fram järnvägarnas 
roll som en vägvisare i riktning mot 
unionens mål mot att uppnå 
klimatneutralitet senast 2050 och genom att 
rikta sig till en bredare publik, i synnerhet 
ungdomar och personer med 
funktionsnedsättning,

Or. ro

Ändringsförslag 106
Mario Furore, Laura Ferrara

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) framhålla järnvägen som ett 
hållbart, innovativt och säkert trafikslag, 
särskilt genom att lyfta fram järnvägarnas 
roll som en vägvisare i riktning mot 
unionens mål mot att uppnå 
klimatneutralitet senast 2050 och genom att 
rikta sig till en bredare publik, i synnerhet 
ungdomar,

(a) framhålla järnvägen som ett 
hållbart, intermodalt, innovativt och säkert 
trafikslag, särskilt genom att lyfta fram 
järnvägarnas roll som en vägvisare i 
riktning mot unionens mål mot att uppnå 
klimatneutralitet senast 2040 och genom att 
rikta sig till en bredare publik, i synnerhet 
ungdomar,

Or. it

Ändringsförslag 107
Dominique Riquet

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(a) framhålla järnvägen som ett 
hållbart, innovativt och säkert trafikslag, 
särskilt genom att lyfta fram järnvägarnas 
roll som en vägvisare i riktning mot 
unionens mål mot att uppnå 
klimatneutralitet senast 2050 och genom att 
rikta sig till en bredare publik, i synnerhet 
ungdomar,

(a) framhålla järnvägen som ett 
hållbart, innovativt, säkert och ekonomiskt 
trafikslag, särskilt genom att lyfta fram 
järnvägarnas roll som en vägvisare i 
riktning mot unionens mål mot att uppnå 
klimatneutralitet senast 2050 och genom att 
rikta sig till en bredare publik, i synnerhet 
ungdomar,

Or. fr

Ändringsförslag 108
Isabel García Muñoz

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) stärka järnvägens roll i EU:s 
framtida strategi för hållbar och smart 
mobilitet som ett avgörande inslag för att 
främja kollektiv gods- och persontrafik, 
multimodalitet och anslutning till 
logistikplattformarna,

Or. es

Ändringsförslag 109
Barbara Thaler

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) stärka insatserna för att fram till 
2030 bygga de nio stomnätskorridorer 
som utgör ryggraden i ett modernt 
europeiskt järnvägsnät med hög 
prestanda,

Or. de
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Ändringsförslag 110
Marian-Jean Marinescu

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) understryka järnvägens europeiska, 
gränsöverskridande dimension som för 
medborgarna närmare varandra, ger dem 
möjlighet att utforska unionen i hela dess 
mångfald, främjar sammanhållning och 
bidrar till att integrera unionens inre 
marknad,

(b) understryka järnvägens europeiska, 
gränsöverskridande dimension, inbegripet 
driftskompatibilitet med andra 
transportslag som exempelvis luftfart 
(flygplatser) och dess mervärde i form av 
länk till långdistansanslutningar, 
randområden, territorier och öar, som för 
medborgarna närmare varandra, ger dem 
möjlighet att utforska unionen i hela dess 
mångfald, främjar sammanhållning och 
bidrar till att integrera unionens inre 
marknad,

Or. en

Ändringsförslag 111
Isabel García Muñoz

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) understryka järnvägens europeiska, 
gränsöverskridande dimension som för 
medborgarna närmare varandra, ger dem 
möjlighet att utforska unionen i hela dess 
mångfald, främjar sammanhållning och 
bidrar till att integrera unionens inre 
marknad,

(b) understryka järnvägens europeiska, 
gränsöverskridande dimension som för 
medborgarna närmare varandra, ger dem 
möjlighet att utforska unionen i hela dess 
mångfald, främjar socioekonomisk och 
territoriell sammanhållning och bidrar till 
att integrera unionens inre marknad, med 
särskild betoning på och säkerställande av 
förbindelser i randområdena,

Or. es

Ändringsförslag 112
Marco Campomenosi
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Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) understryka järnvägens europeiska, 
gränsöverskridande dimension som för 
medborgarna närmare varandra, ger dem 
möjlighet att utforska unionen i hela dess 
mångfald, främjar sammanhållning och 
bidrar till att integrera unionens inre 
marknad,

(b) understryka järnvägens europeiska, 
gränsöverskridande dimension som för 
medborgarna närmare varandra, ger dem 
möjlighet att utforska unionen i hela dess 
mångfald, främjar sammanhållning och 
bidrar till att integrera unionens inre 
marknad, samtidigt som den slutför de 
gränsöverskridande projekt som är 
grundläggande för införandet av 
stomnätet,

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) understryka järnvägens europeiska, 
gränsöverskridande dimension som för 
medborgarna närmare varandra, ger dem 
möjlighet att utforska unionen i hela dess 
mångfald, främjar sammanhållning och 
bidrar till att integrera unionens inre 
marknad,

(b) understryka järnvägens europeiska, 
gränsöverskridande dimension och dess 
mycket viktiga roll för hållbar turism som 
för medborgarna närmare varandra, ger 
dem möjlighet att utforska unionen i hela 
dess mångfald, främjar sammanhållning 
och bidrar till att integrera unionens inre 
marknad;

Or. en

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

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) understryka järnvägens 
europeiska, gränsöverskridande dimension 
som för medborgarna närmare varandra, 
ger dem möjlighet att utforska unionen i 
hela dess mångfald, främjar 
sammanhållning och bidrar till att 
integrera unionens inre marknad,

(b) framhålla behovet av en effektiv 
och hållbar europeisk gränsöverskridande 
kollektivtrafik som är tillgänglig för alla, 
som skulle ge medborgarna tillgång till 
mobilitet av hög kvalitet till rimliga priser 
och som ytterligare främjar 
sammanhållningen i och integrationen av 
unionen,

Or. en

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

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) framhäva att tåg, tågstationer och 
järnvägsinfrastruktur som en del av 
Europas kulturarv förtjänar att främjas 
och högtidlighållas; på samma sätt 
framhäva järnvägsarbetarnas 
fackförbund och deras kamp och 
åtaganden för bättre 
arbetstagarrättigheter, social trygghet och 
fritid, som i hög grad har bidragit till 
Europas nuvarande sociala normer och 
arbets- och välfärdsnormer.

Or. en

Ändringsförslag 116
Barbara Thaler

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) understryka att järnvägen inte 
enbart bör ses som en isolerad lösning för 
medellånga och långa transporter, utan 
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att den även genom integrering av 
kollektivtrafik eller andra 
mobilitetsleverantörer måste betraktas 
som ett helhetskoncept med ”transport 
från dörr till dörr”, vilket är en 
grundförutsättning för att järnvägen 
verkligen ska kunna konkurrera med 
bilar respektive lastbilar,

Or. de

Ändringsförslag 117
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) främja ett slutgiltigt genomförande 
av TEN-T-projekten och bygga bort 
flaskhalsarna i första hand i 
gränsområden, och därmed göra 
transporterna mer driftskompatibla 
genom att erbjuda heltäckande lösningar 
för person- och godsbefordran,

Or. es

Ändringsförslag 118
Dominique Riquet

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) förstärka järnvägens bidrag till 
unionens ekonomi, industri och samhälle, 
särskilt när det gäller aspekter som rör 
regional utveckling, industriell 
konkurrenskraft, hållbar turism, 
innovation, sysselsättning, utbildning, 
ungdom och kultur, och när det gäller 
förbättrad tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning,

(c) förstärka järnvägens bidrag till 
unionens ekonomi, industri och samhälle, 
särskilt när det gäller aspekter som rör 
regional utveckling, industriell 
konkurrenskraft, hållbar turism, 
innovation, sysselsättning, utbildning, 
ungdom och kultur, och när det gäller 
förbättrad tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning, och betona 
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potentialen hos godstransporter på 
järnväg när det gäller att uppnå framsteg 
i fråga om utfasningen av fossila bränslen 
i transportsektorn och nödvändigheten att 
bättre utnyttja långa tåg och en anpassad 
infrastruktur, särskilt längre plattformer, 
och framhålla järnvägens fördelar när det 
gäller känsliga transporter, såsom 
transport av farligt gods, djur och 
läkemedel,

Or. fr

Ändringsförslag 119
Isabel García Muñoz

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) förstärka järnvägens bidrag till 
unionens ekonomi, industri och samhälle, 
särskilt när det gäller aspekter som rör 
regional utveckling, industriell 
konkurrenskraft, hållbar turism, 
innovation, sysselsättning, utbildning, 
ungdom och kultur, och när det gäller 
förbättrad tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning,

(c) förstärka järnvägens bidrag till 
unionens ekonomi, industri och samhälle, 
särskilt när det gäller aspekter som rör 
regional och lokal utveckling, industriell 
konkurrenskraft, hållbar turism, forskning 
och innovation, sysselsättning, utbildning, 
ungdom och kultur, och när det gäller 
förbättrad tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning och med nedsatt 
rörlighet, liksom för äldre personer,

Or. es

Ändringsförslag 120
Marco Campomenosi

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) förstärka järnvägens bidrag till 
unionens ekonomi, industri och samhälle, 
särskilt när det gäller aspekter som rör 
regional utveckling, industriell 

(c) förstärka järnvägens bidrag till 
unionens ekonomi, industri och samhälle, 
särskilt när det gäller aspekter som rör 
regional utveckling, industriell 
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konkurrenskraft, hållbar turism, 
innovation, sysselsättning, utbildning, 
ungdom och kultur, och när det gäller 
förbättrad tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning,

konkurrenskraft, hållbar turism, 
innovation, sysselsättning, utbildning, 
ungdom och kultur, och när det gäller 
förbättrad tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning och äldre, samtidigt 
som mobiliteten förbättras för fler 
pendlare,

Or. en

Ändringsförslag 121
Brice Hortefeux

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) förstärka järnvägens bidrag till 
unionens ekonomi, industri och samhälle, 
särskilt när det gäller aspekter som rör 
regional utveckling, industriell 
konkurrenskraft, hållbar turism, 
innovation, sysselsättning, utbildning, 
ungdom och kultur, och när det gäller 
förbättrad tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning,

(c) förstärka järnvägens bidrag till 
unionens ekonomi, industri och samhälle, 
särskilt när det gäller aspekter som rör den 
dagliga rörligheten, lokal och regional 
utveckling, industriell konkurrenskraft, 
hållbar turism, innovation, sysselsättning, 
utbildning, ungdom och kultur, och när det 
gäller förbättrad tillgänglighet för personer 
med funktionsnedsättning,

Or. fr

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

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) förstärka järnvägens bidrag till 
unionens ekonomi, industri och samhälle, 
särskilt när det gäller aspekter som rör 
regional utveckling, industriell 
konkurrenskraft, hållbar turism, 
innovation, sysselsättning, utbildning, 
ungdom och kultur, och när det gäller 

(c) förstärka järnvägens bidrag till 
unionens ekonomi, industri och samhälle, 
särskilt när det gäller aspekter som rör 
regional utveckling, industriell 
konkurrenskraft, hållbar turism, 
innovation, social hållbar sysselsättning, 
utbildning, ungdom och kultur, och när det 
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förbättrad tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning,

gäller förbättrad tillgänglighet för personer 
med funktionsnedsättning,

Or. en

Ändringsförslag 123
Maria Grapini

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) förstärka järnvägens bidrag till 
unionens ekonomi, industri och samhälle, 
särskilt när det gäller aspekter som rör 
regional utveckling, industriell 
konkurrenskraft, hållbar turism, 
innovation, sysselsättning, utbildning, 
ungdom och kultur, och när det gäller 
förbättrad tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning,

(c) förstärka järnvägens bidrag till 
unionens ekonomi, industri, handel och 
samhälle, särskilt när det gäller aspekter 
som rör regional utveckling, industriell 
konkurrenskraft, hållbar turism, 
innovation, sysselsättning, utbildning, 
ungdom och kultur, och när det gäller 
förbättrad tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning,

Or. ro

Ändringsförslag 124
Barbara Thaler

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) stärka insatserna för att skapa ett 
modernt och konkurrenskraftigt 
järnvägssystem i Europa, som kombinerar 
dels effektivitetsförbättringar genom ökad 
automatisering och digitalisering, dels en 
modern lättviktskonstruktion med ett stort 
antal enheter i syfte att avsevärt öka 
konkurrenskraften i förhållande till väg- 
och lufttransporter,

Or. de
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Ändringsförslag 125
Barbara Thaler

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 1 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cb) stärka järnvägen som trafikslag 
genom att tillhandahålla öppen och 
transparent information i realtid om 
priser och tidtabeller, så att tågresenärer 
kan göra jämförelser och få tillgång till 
information om oberoende 
tredjepartsleverantörer på samma sätt 
som det redan i många år har varit 
möjligt att göra inom luftfarten,

Or. de

Ändringsförslag 126
Barbara Thaler

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 1 – led cc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cc) stärka järnvägen genom att 
undanröja byråkratiska hinder, 
symboliskt genom att ändra språkkraven 
för lokförare under Europaåret för 
järnvägen, i syfte att senast 2022 införa 
engelska som universellt språk, såsom 
redan är fallet inom luftfarten,

Or. de

Ändringsförslag 127
Barbara Thaler

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 1 – led cd (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(cd) stärka järnvägen genom att 
förbättra det gränsöverskridande 
samarbetet mellan infrastrukturförvaltare 
för att i stor omfattning kunna införa 
säsongsbetonade, gränsöverskridande 
chartertåg med luftfarten som modell i 
syfte att främja hållbar turism enligt 
principen om konkurrens,

Or. de

Ändringsförslag 128
Marco Campomenosi

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) bidra till att främja järnvägen som 
ett viktigt inslag i relationerna mellan 
unionen och dess grannländer, särskilt på 
västra Balkan, på grundval av 
partnerländernas intressen och behov och 
unionens expertis på området 
järnvägstransport.

(d) bidrar till att främja järnvägen som 
ett viktigt inslag i relationerna mellan 
unionen och dess grannländer, på grundval 
av partnerländernas intressen och behov, 
däribland länderna på västra Balkan, 
Norge, Förenade kungariket och Schweiz, 
och på grundval av unionens expertis på 
området järnvägstransport.

Or. en

Ändringsförslag 129
Barbara Thaler

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) stärka ramvillkoren för att 
möjliggöra en rättvis och öppen 
konkurrens mellan alla aktörer; öppen 
konkurrens på samma villkor är 
grundförutsättningen för att detta 
trafikslag ska bli mer attraktivt inom både 
gods- och persontransporter, samtidigt 
som de offentliga kostnaderna minskas,



AM\1208947SV.docx 57/83 PE654.016v01-00

SV

Or. de

Ändringsförslag 130
Isabel García Muñoz

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) aktivt stödja digitaliseringens och 
stordatans viktiga roll för ett bättre 
fungerande transeuropeiskt 
järnvägstransportnät och för EU:s 
logistikvärdekedja för att få till stånd en 
effektivare organisation och hantering av 
godsflöden och trafik, särskilt på de 
gränsöverskridande sträckorna,

Or. es

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

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) bidra till att främja 
järnvägssektorn i centrum av den sociala 
och ekonomiska integrationen med 
främjandet av arbete inom 
järnvägssektorn för allmänheten och 
vikten av att uppmuntra till offentliga 
investeringar i sektorn i syfte att förbättra 
tjänsternas kvalitet,

Or. en

Ändringsförslag 132
Dorien Rookmaker

Förslag till beslut
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Artikel 2 – stycke 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) utarbeta en plan som får brett stöd 
för höghastighetsförbindelser för 
passagerartrafik mellan alla större städer 
i EU; de viktigaste av dessa förbindelser 
kan anläggas före 2040.

Or. nl

Ändringsförslag 133
Anna Deparnay-Grunenberg

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) stärka järnvägstransporter i 
tätbebyggelser och förorter för att främja 
platsbesparande, klimat- och 
människovänlig transport från dörr till 
dörr,

Or. en

Ändringsförslag 134
Dominique Riquet

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) betona unionens ställning som ett 
kluster för global, industriell 
konkurrenskraft med innovativa och 
exportinriktade flaggskepp,

Or. fr

Ändringsförslag 135
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Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) främja och stödja planer för 
investering i järnvägsinfrastruktur och 
järnvägsanknuten forskning och 
utveckling för industrisektorn,

Or. es

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

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 1 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(db) verka för en EU-omfattande debatt 
mellan användare, fackföreningar, 
arbetare och offentliga myndigheter, om 
de nya utmaningar och risker som har 
uppstått i samband med avregleringen av 
järnvägen i Europa; främja ett alternativt 
transeuropeiskt samtal om den offentliga 
järnvägspolitiken, om att inrätta en socialt 
ansvarsfull mobilitetspolitik med avseende 
på sociala rättigheter, arbetsförhållanden, 
nya former av sysselsättning, inbegripet 
underleverantörer och utkontraktering, 
samtidigt som arbetsförhållandena för 
traditionella arbetare bibehålls på en hög 
nivå.

Or. en

Ändringsförslag 137
Dominique Riquet

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1 – led db (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(db) påminna om att framsteg måste 
uppnås när det gäller öppnandet av 
järnvägsmarknaden för konkurrens 
genom effektiv frikoppling av 
infrastrukturförvaltare och operatörer 
och underlättande av datadelning med 
nya aktörer och tredjepartsleverantörer,

Or. fr

Ändringsförslag 138
Isabel García Muñoz

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(db) sprida tydlig information om 
järnvägsresenärernas rättigheter,

Or. es

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

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 1 – led dc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(dc) leda till en inkluderande 
reflektionsprocess, med så många 
deltagare, inklusive EU-medborgare, som 
möjligt, om den långsiktiga 
mobilitetspolitiken, och leda till en 
omprövning av vårt sätt att resa; 
ifrågasätta politiska beslut om 
investeringar i de olika transportslagen, 
inklusive i de transportslag som har en 
större miljöpåverkan eller som uppvisar 
svaga resultat på det sociala området; 
ifrågasätta investeringar i ny 
transportinfrastruktur, såsom flygplatser, 
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och den konkurrens som detta kan skapa 
för järnvägssektorn; undersöka 
betydelsen av höghastighetståg i 
offentliga investeringar och onödiga och 
slösaktiga infrastrukturprojekt.

Or. en

Ändringsförslag 140
Isabel García Muñoz

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1 – led dc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(dc) uppmuntra medlemsstaterna att 
samarbeta för att ta fram ett gemensamt 
europeiskt biljettsystem, som på EU:s 
officiella språk tillhandahåller all 
information om de olika biljettyper som 
finns i varje medlemsstat, graden av 
tillgänglighetsanpassning på 
järnvägsstationerna liksom de olika köp- 
och betalningsmetoderna, i syfte att 
underlätta tillgången till järnvägstjänster 
i hela EU,

Or. es

Ändringsförslag 141
Dominique Riquet

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1 – led dc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

dc) mobilisera den gemensamma 
europeiska bilden av järnvägen, särskilt 
de kulturella och historiska aspekterna, 
och betona dess framträdande plats inom 
konstnärlig produktion under de två 
senaste århundradena, och erinra om 
järnvägens roll i uppbyggnaden av 
välståndet i Europa, från industriella 
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revolutionen till 2000-talets högteknologi, 

Or. fr

Ändringsförslag 142
Barbara Thaler

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Merparten av de EU-medel som kommer 
att användas under 
återuppbyggnadsarbetet efter covid-19 bör 
användas för en omfattande utvidgning 
och förbättring av den europeiska 
järnvägsinfrastrukturen, både strukturellt 
och digitalt (5G, ERTMS), dels för att på 
kort sikt skapa arbetstillfällen genom att 
bygga upp infrastruktur, dels för att lägga 
grunden för ett effektivt och enhetligt 
europeiskt järnvägsnät.

Or. de

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

Förslag till beslut
Artikel 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2a
Målet med Europaåret ska vara att betona 
betydelsen av stadstrafik på järnväg och 
kollektivtransport i stadsområden som 
garanterar ett hållbart alternativ för 
första och sista kilometern för resenärer 
och dagliga hållbara transportlösningar 
för pendlare.

Or. en
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Ändringsförslag 144
Clare Daly, Mick Wallace, Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De åtgärder som ska vidtas för att 
uppnå målen i artikel 2 ska omfatta 
följande verksamhet på unionsnivå, på 
nationell, regional eller lokal nivå med 
anknytning till Europaårets mål:

1. De åtgärder som ska vidtas för att 
uppnå målen i artikel 2 ska omfatta 
följande verksamhet på unionsnivå, på 
nationell, regional eller lokal nivå, och 
inbegripa alla aktörer, inklusive fackliga 
företrädare och det civila samhället, med 
anknytning till Europaårets mål:

Or. en

Ändringsförslag 145
Dominique Riquet

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Initiativ och evenemang för att 
väcka debatt, öka medvetenheten och 
underlätta för medborgare, företag och 
offentliga myndigheter att locka fler 
människor och mer gods till järnvägen som 
ett sätt att bekämpa klimatförändringar, 
med hjälp av flera kanaler och verktyg, 
inklusive evenemang i medlemsstaterna.

(a) Initiativ och evenemang för att 
väcka debatt, öka medvetenheten och 
underlätta för medborgare, företag och 
offentliga myndigheter att locka fler 
människor och mer gods till järnvägen som 
ett sätt att bekämpa klimatförändringar, 
med hjälp av flera kanaler och verktyg, 
inklusive evenemang i medlemsstaterna 
och deras järnvägsstationer, som i 
egenskap av sociokulturella, 
kommersiella och centrala administrativa 
platser som erbjuder flera tjänster är 
fokuspunkter för Europaåret för 
järnvägen. 

Or. fr

Ändringsförslag 146
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Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Initiativ och evenemang för att 
väcka debatt, öka medvetenheten och 
underlätta för medborgare, företag och 
offentliga myndigheter att locka fler 
människor och mer gods till järnvägen som 
ett sätt att bekämpa klimatförändringar, 
med hjälp av flera kanaler och verktyg, 
inklusive evenemang i medlemsstaterna.

(a) Initiativ och evenemang för att 
säkerställa att medlemsstaterna fullgör 
sina åtaganden, väcka debatt, öka 
medvetenheten och underlätta för 
medborgare, företag, kluster, universitet, 
teknikcentrum och offentliga myndigheter 
att locka fler människor och mer gods till 
järnvägen som ett sätt att bekämpa 
klimatförändringar, med hjälp av flera 
kanaler och verktyg, inklusive evenemang i 
medlemsstaterna.

Or. es

Ändringsförslag 147
Isabel García Muñoz

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Initiativ och evenemang för att 
väcka debatt, öka medvetenheten och 
underlätta för medborgare, företag och 
offentliga myndigheter att locka fler 
människor och mer gods till järnvägen som 
ett sätt att bekämpa klimatförändringar, 
med hjälp av flera kanaler och verktyg, 
inklusive evenemang i medlemsstaterna.

(a) Initiativ och evenemang för att 
väcka debatt, öka medvetenheten och 
underlätta för medborgare, företag och 
offentliga myndigheter att locka fler 
människor och mer gods till järnvägen som 
ett sätt att bekämpa klimatförändringar, 
med hjälp av flera kanaler och verktyg, 
inklusive evenemang på nationell, 
regional och lokal nivå i medlemsstaterna.

Or. es

Ändringsförslag 148
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Initiativ och evenemang för att 
väcka debatt, öka medvetenheten och 
underlätta för medborgare, företag och 
offentliga myndigheter att locka fler 
människor och mer gods till järnvägen som 
ett sätt att bekämpa klimatförändringar, 
med hjälp av flera kanaler och verktyg, 
inklusive evenemang i medlemsstaterna.

(a) Initiativ och evenemang för att 
väcka debatt, bygga en positiv bild, öka 
medvetenheten och underlätta för 
medborgare, företag och offentliga 
myndigheter att locka fler människor och 
mer gods till järnvägen som ett sätt att 
bekämpa klimatförändringar, med hjälp av 
flera kanaler och verktyg, inklusive 
evenemang i medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 149
Marco Campomenosi

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Stärkande av resenärers 
rättigheter och insatser för att öka deras 
medvetenhet i syfte att göra järnvägen 
mer attraktiv för vardagsresor såväl som 
för resor på längre och 
gränsöverskridande sträckor.

Or. en

Ändringsförslag 150
Marco Campomenosi

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ab) Främjande av allmän tillgång 
enligt protokoll 26 om tjänster av allmänt 
intresse och dess hänvisningar till tjänster 
av allmänt ekonomiskt intresse, som 
garanterar lämplig tillgång för alla 
användare inom hela territoriet 
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(territoriell tillgång), och med beaktande 
av alla villkor för tillgången (väntetider, 
avstånd mellan tillgångspunkter, 
infrastruktur och så vidare).

Or. en

Ändringsförslag 151
Marco Campomenosi

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – led ac (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ac) Främjande och uppmuntran av 
teknisk innovation för att stödja 
järnvägsföretagen i arbetet med att införa 
digitala multimodala biljetter, förbättring 
av konkurrenskraften mellan olika 
transportslag och på samma gång 
främjande av ett samarbetsinriktat 
förhållningssätt.

Or. en

Ändringsförslag 152
Dominique Riquet

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Information, utställningar, 
inspiration, utbildning och kampanjer för 
ökad medvetenhet, för att uppmuntra till 
förändrade beteenden hos resenärer, 
konsumenter och företag och stimulera ett 
aktivt bidrag från allmänheten till att uppnå 
målen om mera hållbara transporter.

(b) Information, utställningar, 
inspiration, utbildning, kampanjer för ökad 
medvetenhet samt utställnings- och 
informationståg, för att uppmuntra till 
förändrade beteenden hos resenärer, 
konsumenter och företag och stimulera ett 
aktivt bidrag från allmänheten till att uppnå 
målen om mera hållbara transporter.

Or. fr



AM\1208947SV.docx 67/83 PE654.016v01-00

SV

Ändringsförslag 153
Dominique Riquet

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Betonande av järnvägens stora 
potential inom forskning och innovation, 
särskilt när det gäller tåg som drivs med 
vätgas, förarlösa tåg, förbättringar av det 
rullande materielets prestanda och 
infrastrukturens hållbarhet.

Or. fr

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

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Utbyte av erfarenheter och god 
praxis mellan nationella, regionala och 
lokala myndigheter, det civila samhället, 
företag och skolor i fråga om att främja 
användningen av järnväg och metoder för 
att förändra beteenden på alla nivåer.

(c) Utbyte av erfarenheter och god 
praxis mellan nationella, regionala och 
lokala myndigheter, det civila samhället, 
företag, fackföreningar och skolor i fråga 
om att främja användningen av järnväg och 
kollektivtrafik och metoder för att förändra 
beteenden på alla nivåer.

Or. en

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

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Åtgärder för att främja och bidra 
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till en större insikt om tåg som det bästa 
miljövänliga och intermodala 
resealternativet, som möjliggör smidiga 
kombinationer med hållbara transportslag 
som cykel.

Or. en

Ändringsförslag 156
Marco Campomenosi

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Genomförande av studier och 
innovationsaktiviteter samt spridning av 
resultaten från dessa på europeisk eller 
nationell nivå.

(d) Genomförande av studier och 
innovationsaktiviteter samt spridning av 
resultaten från dessa på europeisk, 
nationell och regional nivå.

Or. en

Ändringsförslag 157
Andrey Novakov, Barbara Thaler

Förslag till beslut
Artikel 3 – stycke 1 – led da (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Identifiering av viktiga projekt och 
åtgärder samt främjande på olika nivåer 
för att bidra till ett långsiktigt uppnående 
av målen, såsom en gemensam europeisk 
insats för att främja investeringar i 
”järnvägsmotorvägar”, terminaler och 
rullande materiel för att skapa en optimal 
trafikomställning som bidrar till 
utfasningen av fossila bränslen inom 
godstransporter och utvecklingen av 
smart och hållbar mobilitet.

Or. en
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Ändringsförslag 158
Barbara Thaler

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Genomförande av en 
undersökning av de olika former av 
statligt stöd som går till järnvägsföretag 
efter covid-19, i syfte att upptäcka 
eventuell snedvridning av konkurrensen 
mellan de olika aktörerna på marknaden.

Or. de

Ändringsförslag 159
Barbara Thaler

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(db) Genomförande av en 
undersökning som omfattar alla 
järnvägsföretag i unionen och fastställer 
de tio största hindren för fri och öppen 
konkurrens under Europaåret för 
järnvägar, och som därefter kommer att 
behandlas av kommissionen senast i slutet 
av 2022.

Or. de

Ändringsförslag 160
Dorien Rookmaker

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Anordnande av ett toppmöte 
mellan kommissionen och rådet för beslut 
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om en plan med brett stöd och planering 
av utveckling och anläggning av 
höghastighetsförbindelser mellan alla 
större städer i EU.

Or. nl

Ändringsförslag 161
Mario Furore, Laura Ferrara

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Främjande av en studie om 
underutnyttjade och/eller övergivna 
sträckor för att bedöma möjligheterna till 
modernisering och upprustning.

Or. it

Ändringsförslag 162
Dominique Riquet

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Genomförande av verksamhet, 
partnerskap och evenemang, vilka 
fastställs i bilagan över evenemang och 
partnerskap.

Or. fr

Ändringsförslag 163
Dominique Riquet

Förslag till beslut
Artikel 3 – stycke 1a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska inrätta ett 
index för järnvägsförbindelser för att 
identifiera samstämmighet, kvalitet och 
diversitet när det gäller utbud och 
möjligheter för intermodal transport inom 
det gemensamma europeiska 
järnvägsområdet, i syfte att identifiera de 
områden där det finns ett särkilt stort 
behov av investeringar i 
järnvägsinfrastruktur. Kommissionen ska 
underrätta Europaparlamentet och rådet 
om sina planer senast i mars 2022.

Or. fr

Ändringsförslag 164
Johan Danielsson, Jörgen Warborn, Alviina Alametsä

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska stödja 
utvecklingen av järnvägar som en hållbar 
del av EU:s mobilitetspolitik genom att 
förnya ansträngningarna för att slutföra 
det europeiska trafikstyrningssystemet för 
tåg (ERTMS) både ombord på rullande 
materiel och i fråga om infrastruktur, och 
för att minimera buller, och samtidigt 
säkerställa att den inre marknaden 
fungerar smidigt samt upprätthålla eller 
förbättra de höga säkerhetsnormerna.

Or. en

Ändringsförslag 165
Anna Deparnay-Grunenberg

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. En uppsättning exempel på bästa 
praxis för att främja person- och 
godstrafik på järnväg, med särskild 
betoning på nätverksoptimering, tjänster 
inom en integrerad tidtabellstruktur, 
utvidgning av regional infrastruktur och 
främjande av godstrafik utanför de stora 
transportkorridorerna.

Or. en

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

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Uppmuntra och främja initiativ i 
den offentliga och den privata sektorn för 
att främja och underlätta bättre 
affärsresemönster och pendling med tåg.

Or. en

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

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Initiativ för att förenkla 
biljettsystem och transportbestämmelser.

Or. en

Ändringsförslag 168
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Anna Deparnay-Grunenberg

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Initiativ för att förenkla och 
harmonisera biljettsystem.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. Göra järnvägsyrket mer attraktivt, 
främja lika lön på samma ställe, 
möjligheter att förena arbete och privatliv, 
karriärsutveckling, skydd mot utnyttjande 
och rättvisa tjänstevillkor.

Or. en

Ändringsförslag 170
Anna Deparnay-Grunenberg

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. Initiativ för att stärka matarlinjer i 
syfte att förbättra mobilitet från dörr till 
dörr.

Or. en



PE654.016v01-00 74/83 AM\1208947SV.docx

SV

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

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1d. Samarbete med europeiska 
järnvägsmuséer och befintliga 
kulturevenemang såsom filmfestivaler och 
konstutställningar.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1e (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1e. Kampanjer för att återupprätta 
medborgarnas och resenärernas 
förtroende för spårbunden kollektivtrafik 
igen.

Or. en

Ändringsförslag 173
Isabel García Muñoz

Förslag till beslut
Artikel 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Unionens institutioner och organ 
samt medlemsstaterna får på unionsnivå 
respektive på nationell nivå hänvisa till 
Europaåret och dess visuella identitet vid 
främjande av sådana aktiviteter som avses i 

2. Unionens institutioner och organ 
samt medlemsstaterna får på unionsnivå 
respektive på nationell och regional nivå 
hänvisa till Europaåret och dess visuella 
identitet vid främjande av sådana 
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punkt 1. aktiviteter som avses i punkt 1.

Or. es

Ändringsförslag 174
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Alla unionens språk, även de som 
är officiella i medlemsstaternas regioner 
men inte i unionen, får användas för att 
främja målen i artikel 2 och i åtgärderna i 
artikel 3.1 i detta beslut.

Or. en

Ändringsförslag 175
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till beslut
Artikel 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska ha ansvar för 
organisationen av deltagandet i Europaåret 
på nationell nivå. Medlemsstaterna ska för 
detta ändamål utse nationella 
samordningsorgan. De nationella 
samordningsorganen ska ansvara för att de 
relevanta aktiviteterna samordnas på 
nationell nivå.

Medlemsstaterna ska ha ansvar för 
organisationen av deltagandet i Europaåret 
på nationell nivå. Medlemsstaterna ska för 
detta ändamål utse nationella 
samordningsorgan. De nationella 
samordningsorganen ska ansvara för att de 
relevanta aktiviteterna samordnas på 
nationell nivå. Regioner får samarbeta i 
organiseringen av deltagandet på 
nationell nivå. De nationella 
samordnarna får beakta regionerna i sina 
medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 176
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Tomasz Piotr Poręba

Förslag till beslut
Artikel 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska ha ansvar för 
organisationen av deltagandet i Europaåret 
på nationell nivå. Medlemsstaterna ska för 
detta ändamål utse nationella 
samordningsorgan. De nationella 
samordningsorganen ska ansvara för att de 
relevanta aktiviteterna samordnas på 
nationell nivå.

Medlemsstaterna ska ha ansvar för 
organisationen av deltagandet i Europaåret 
på nationell nivå. Medlemsstaterna ska för 
detta ändamål utse nationella 
samordningsorgan. De nationella 
samordningsorganen ska ansvara för att de 
relevanta aktiviteterna samordnas på 
nationell nivå, med beaktande av de 
regionala myndigheternas roll och 
befogenheter i de enskilda 
medlemsstaterna i frågor som gäller 
järnvägstrafikens främjande.

Or. pl

Motivering

För att effektivt genomföra Europaåret för järnvägen i medlemsstaterna är det viktigt att 
involvera de regionala myndigheterna i detta projekt och att främja järnvägen inte bara på 
central nivå utan även, i synnerhet, på regional nivå.

Ändringsförslag 177
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till beslut
Artikel 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska med beaktande av 
sin politiska struktur och 
befogenhetsfördelning utse vederbörande 
samordningsorgan.

Or. es

Ändringsförslag 178
Izaskun Bilbao Barandica
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Förslag till beslut
Artikel 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska regelbundet 
sammankalla möten för de nationella 
samordningsorganen för att samordna 
genomförandet av Europaåret. Mötena ska 
även tjäna till att utbyta information om 
genomförandet av Europaåret på nationell 
nivå och unionsnivå; företrädare för 
Europaparlamentet får delta i dessa möten 
som observatörer.

1. Kommissionen ska regelbundet 
sammankalla möten för de nationella 
samordningsorganen för att samordna 
genomförandet av Europaåret. Mötena ska 
även tjäna till att utbyta information om 
genomförandet av Europaåret på regional 
och nationell nivå samt på unionsnivå; 
företrädare för Europaparlamentet får delta 
i dessa möten som observatörer.

Or. es

Ändringsförslag 179
Marian-Jean Marinescu

Förslag till beslut
Artikel 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Samordningen av Europaåret på 
unionsnivå ska präglas av ett övergripande 
förhållningssätt med målet att skapa 
synergier mellan olika unionsprogram och 
unionsinitiativ som finansierar projekt på 
järnvägsområdet eller som har en 
järnvägsdimension.

2. Samordningen av Europaåret på 
unionsnivå ska präglas av ett övergripande 
förhållningssätt med målet att skapa 
synergier mellan olika unionsprogram och 
unionsbyråer, inklusive 
driftskompatibilitet med andra 
transportslag, såsom luftfart (flygplatser) 
och initiativ som finansierar projekt på 
järnvägsområdet eller som har en 
järnvägsdimension.

Or. en

Ändringsförslag 180
Brice Hortefeux

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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Kommissionen ska sammankalla till 
regelbundna möten med aktörer och 
företrädare för organisationer eller organ 
som är verksamma inom 
järnvägstransportområdet, däribland 
befintliga transnationella nätverk och 
relevanta icke-statliga organisationer, samt 
med ungdomsorganisationer och 
ungdomsgemenskaper, för att dessa ska 
bistå kommissionen i genomförandet av 
Europaåret på unionsnivå.

Kommissionen ska sammankalla till 
regelbundna möten med aktörer och 
företrädare för organisationer eller organ 
som är verksamma inom 
järnvägstransportområdet. Den ska se till 
att deltagandet är så balanserat som 
möjligt genom att inkludera både 
etablerade aktörer inom 
järnvägstransportområdet och nya 
aktörer.  Den ska också inkludera 
transnationella nätverk och relevanta icke-
statliga organisationer, 
ungdomsorganisationer och 
ungdomsgemenskaper samt 
organisationer som företräder personer 
med funktionshinder eller nedsatt 
rörlighet för att dessa ska bistå 
kommissionen i genomförandet av 
Europaåret på unionsnivå.

Or. fr

Ändringsförslag 181
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 3 – första stycket

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska sammankalla till 
regelbundna möten med aktörer och 
företrädare för organisationer eller organ 
som är verksamma inom 
järnvägstransportområdet, däribland 
befintliga transnationella nätverk och 
relevanta icke-statliga organisationer, samt 
med ungdomsorganisationer och 
ungdomsgemenskaper, för att dessa ska 
bistå kommissionen i genomförandet av 
Europaåret på unionsnivå.

Kommissionen ska sammankalla till 
regelbundna möten med aktörer och 
företrädare för organisationer eller organ 
som är verksamma inom 
järnvägstransportområdet, däribland 
befintliga transnationella nätverk, relevanta 
icke-statliga organisationer, kluster, 
universitet och teknikcentrum samt med 
ungdomsorganisationer och 
ungdomsgemenskaper, för att dessa ska 
bistå kommissionen i genomförandet av 
Europaåret på unionsnivå.

Or. es

Ändringsförslag 182
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Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 3 – första stycket

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska sammankalla till 
regelbundna möten med aktörer och 
företrädare för organisationer eller organ 
som är verksamma inom 
järnvägstransportområdet, däribland 
befintliga transnationella nätverk och 
relevanta icke-statliga organisationer, samt 
med ungdomsorganisationer och 
ungdomsgemenskaper, för att dessa ska 
bistå kommissionen i genomförandet av 
Europaåret på unionsnivå.

Kommissionen ska, i olika städer i 
unionen, sammankalla till regelbundna 
möten med aktörer och företrädare för 
organisationer eller organ som är 
verksamma inom 
järnvägstransportområdet, däribland 
befintliga transnationella nätverk och 
relevanta icke-statliga organisationer, samt 
med ungdomsorganisationer och 
ungdomsgemenskaper, för att dessa ska 
bistå kommissionen i genomförandet av 
Europaåret på unionsnivå.

Or. en

Ändringsförslag 183
Barbara Thaler

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska sammankalla till 
regelbundna möten med aktörer och 
företrädare för organisationer eller organ 
som är verksamma inom 
järnvägstransportområdet, däribland 
befintliga transnationella nätverk och 
relevanta icke-statliga organisationer, 
samt med ungdomsorganisationer och 
ungdomsgemenskaper, för att dessa ska 
bistå kommissionen i genomförandet av 
Europaåret på unionsnivå.

Kommissionen ska sammankalla till 
regelbundna möten med företrädare för 
alla järnvägsföretag och 
infrastrukturförvaltare, aktörer och 
företrädare för organisationer eller organ 
som är verksamma inom 
järnvägstransportområdet, för att dessa ska 
bistå kommissionen i genomförandet av 
Europaåret på unionsnivå.

Or. de

Ändringsförslag 184
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

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 3 – första stycket

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska sammankalla till 
regelbundna möten med aktörer och 
företrädare för organisationer eller organ 
som är verksamma inom 
järnvägstransportområdet, däribland 
befintliga transnationella nätverk och 
relevanta icke-statliga organisationer, samt 
med ungdomsorganisationer och 
ungdomsgemenskaper, för att dessa ska 
bistå kommissionen i genomförandet av 
Europaåret på unionsnivå.

Kommissionen ska sammankalla till 
regelbundna möten med aktörer, 
arbetsmarknadens parter och företrädare 
för organisationer eller organ som är 
verksamma inom 
järnvägstransportområdet, däribland 
befintliga transnationella nätverk och 
relevanta icke-statliga organisationer, samt 
med ungdomsorganisationer och 
ungdomsgemenskaper, för att dessa ska 
bistå kommissionen i genomförandet av 
Europaåret på unionsnivå.

Or. en

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

Förslag till beslut
Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6a
Budget

Finansieringsramen för genomförandet 
av detta beslut för perioden 1 januari 
2020–31 december 2022 ska vara 16 
miljoner EUR. De årliga anslagen ska 
godkännas av Europaparlamentet och 
rådet inom gränserna för den fleråriga 
budgetramen.

Or. en

Ändringsförslag 186
Julie Lechanteux, Philippe Olivier
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Förslag till beslut
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast den 31 december 2022 ska 
kommissionen lämna en rapport till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén om genomförandet, 
resultaten och den övergripande 
bedömningen av de initiativ som avses i 
detta beslut.

Senast den 31 december 2022 ska 
kommissionen lämna en rapport till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén om genomförandet, 
resultaten och den övergripande 
bedömningen av de initiativ som avses i 
detta beslut. Den övergripande 
bedömningen ska också beakta de 
ekonomiska och säkerhetsrelaterade 
följderna av att öppna 
järnvägstransportmarknaden för 
konkurrens, driftskostnaderna per 
kilometer, ökningen av biljettpriser samt 
nedläggningen av sekundära 
järnvägslinjer, vilket i vissa områden 
tvingar tågresenärerna till att använda 
egen bil. 

Or. fr

Motivering

Den övergripande bedömningen bör ge exakt ekonomisk data när det gäller utvecklingen på 
marknaden för järnvägstransporter. Det handlar om en marknad som inte kan undgå 
omvälvningar i och med liberaliseringen av sektorn och öppnandet för konkurrens, vilket 
också kommer att ha följder för användarna.

Ändringsförslag 187
Brice Hortefeux

Förslag till beslut
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast den 31 december 2022 ska 
kommissionen lämna en rapport till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén om genomförandet, 
resultaten och den övergripande 
bedömningen av de initiativ som avses i 

Senast den 31 december 2022 ska 
kommissionen lämna en rapport till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén om genomförandet, 
resultaten och den övergripande 
bedömningen av de initiativ som avses i 
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detta beslut. detta beslut. Denna bedömning ska beakta 
eventuella tillfälliga svårigheter som 
följer av covid-19-krisen.

Or. fr

Ändringsförslag 188
Dominique Riquet

Förslag till beslut
Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8a
Bilaga över evenemang och partnerskap 

(ny)
Partnerskapen ska stödja en rad 
aktiviteter som syftar till att konkretisera 
Europaåret för järnvägen genom 
evenemang för medborgarna. Denna 
bilaga innehåller en minimiförteckning 
över evenemang som ska genomföras 
under Europaåret för järnvägen och som 
stöds av olika partnerskap enligt deras 
omfattning.  Denna förteckning är inte 
uttömmande.
Följande partnerskap, evenemang och 
aktiviteter ska anordnas under 
Europaåret för järnvägen: 
- Partnerskap med filmfestivaler runtom i 
Europa för att betona järnvägens 
framträdande plats inom filmproduktion.
- Partnerskap med Europeiska unionens 
järnvägsbyrå, vilket syftar till att betona
• sektorns resultat i Europa,
• sakkunskapen hos aktörer inom sektorn, 
särskilt järnvägspersonal,
• järnvägens fördelar när det gäller 
säkerhet och respekt för miljön,
• karriärmöjligheter för elever, 
studerande och lärlingar.
- Mobilisering av järnvägsmuséer i syfte 
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att sprida Europaårets budskap. 
- Mobila utställningståg inom unionen för 
att göra Europaårets budskap ännu mer 
lockande och lättare att förstå.
- Tillhandahållande av interrailkort för 
unga människor, särskilt inom ramen för 
Erasmus eller pristävlingar, i syfte att 
utvidga räckvidden för Europaåret. 
- Utnyttjande av järnvägsstationernas 
potential i deras egenskap av platser för 
konst, urbana mötesplatser och 
ekonomiska och kulturella knutpunkter 
för medborgare.
(Detta är inte ett ändringsförslag till 
artikel 8a (ny). Detta är en ny bilaga.)

Or. fr

Motivering

(Detta är inte ett ändringsförslag till artikel 8a (ny). Detta är en ny bilaga.)


