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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 
stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 
coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 
din dreapta.

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 
fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 
amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 
proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare. 

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 
text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 
semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 
eliminarea sau tăierea textului înlocuit. 
Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 
tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind 
Anul european al căilor ferate (2021)
(COM(2020)0078 –C9-0076/2020 – 2020/0035(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2020)0078),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 91 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C9-0076/2020),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din ...1,

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din …2,

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere avizul Comisiei pentru dezvoltare regională și avizul Comisiei pentru 
cultură și educație, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism (A9-0000/2020),

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în 
mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

1 JO C... (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).
2 JO C... (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).
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Amendamentul 1

Propunere de decizie
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În Comunicarea sa din 11 
decembrie 201915, Comisia a prezentat un 
Pact ecologic european pentru Uniunea 
Europeană și cetățenii săi. Pactul ecologic 
european este o nouă strategie de creștere 
care are drept scop transformarea Uniunii 
într-o societate echitabilă și prosperă, cu o 
economie modernă, eficientă din punctul 
de vedere al utilizării resurselor și 
competitivă, liberă de emisii nete de gaze 
cu efect de seră în 2050, în care creșterea 
economică este decuplată de utilizarea 
resurselor.

(1) În Comunicarea sa din 11 
decembrie 201915, Comisia a prezentat un 
Pact ecologic european pentru Uniunea 
Europeană și cetățenii săi. Pactul verde 
european este o nouă strategie de creștere 
durabilă care are drept scop transformarea 
Uniunii într-o societate echitabilă și 
prosperă, cu o economie modernă, eficientă 
din punctul de vedere al utilizării resurselor 
și competitivă, liberă de emisii nete de 
gaze cu efect de seră cel târziu în 2050, în 
care creșterea economică este decuplată de 
utilizarea resurselor.

__________________ __________________
15 Comunicare a Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social 
European și Comitetul Regiunilor, 11 
decembrie 2019, Pactul ecologic european 
[COM(2019) 640 final].

15 Comunicare a Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social 
European și Comitetul Regiunilor, 11 
decembrie 2019, Pactul verde european 
[COM(2019) 640 final].

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de decizie
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În concluziile sale din 12 decembrie 
201916, Consiliul European a aprobat 
obiectivul de realizare a unei Uniuni 
Europene neutre din punct de vedere 
climatic până în 2050.

(2) În concluziile sale din 12 decembrie 
201916, Consiliul European a aprobat 
obiectivul de realizare a unei Uniuni 
Europene neutre din punct de vedere 
climatic până cel târziu în 2050.

__________________ __________________
16 Concluziile Consiliului European din 12 
decembrie 2019.

16 Concluziile Consiliului European din 12 
decembrie 2019.
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Amendamentul 3

Propunere de decizie
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În rezoluția sa din 15 ianuarie 
202017, Parlamentul European a salutat 
comunicarea Comisiei privind „Pactul 
ecologic european” și a făcut apel la 
tranziția necesară către o societate neutră 
din punct de vedere climatic cel târziu până 
în 2050.

(3) În rezoluția sa din 15 ianuarie 
202017, Parlamentul European a salutat 
comunicarea Comisiei privind „Pactul 
ecologic european” și a făcut apel la 
tranziția necesară către o societate neutră 
din punct de vedere climatic cât mai 
curând posibil și cel târziu până în 2050. 
În rezoluțiile sale din 17 aprilie 2020 și 15 
mai 2020 referitoare la răspunsul la 
epidemia de COVID-19 și redresarea de 
după epidemie, Parlamentul European a 
reiterat faptul că Pactul verde european 
rămâne o prioritate absolută pentru 
Uniune.

__________________ __________________
17 Rezoluția Parlamentului European din 15 
ianuarie 2020 referitoare la Pactul ecologic 
european [2019/2956 (RSP)].

17 Rezoluția Parlamentului European din 15 
ianuarie 2020 referitoare la Pactul verde 
european [2019/2956 (RSP)].

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de decizie
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În conformitate cu obiectivele 
stabilite în Comunicarea Comisiei privind 
Pactul ecologic european, este necesară o 
transformare a economiei Uniunii și o 
regândire a politicilor, în particular în 
domeniul transporturilor și al mobilității, 
fapt ce implică accelerarea trecerii la o 
mobilitate durabilă și inteligentă. 

(4) În conformitate cu obiectivele 
stabilite în Comunicarea Comisiei privind 
Pactul ecologic european, este necesară o 
transformare a economiei Uniunii și o 
regândire a politicilor, în particular în 
domeniul transporturilor și al mobilității, 
fapt ce implică accelerarea trecerii la o 
mobilitate durabilă, intermodală și 
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Transporturile sunt responsabile pentru o 
pătrime din emisiile de gaze cu efect de 
seră ale Uniunii, iar această pondere 
continuă să crească. Pentru a se obține 
neutralitatea climatică, este necesară o 
reducere cu 90 % a emisiilor din 
transporturi până în 2050. Realizarea unui 
transport durabil înseamnă punerea pe 
primul plan a utilizatorilor și asigurarea 
unor alternative mai economice, mai 
accesibile, mai sănătoase și mai curate la 
variantele de mobilitate alese de aceștia în 
prezent. Pactul ecologic european implică 
accelerarea trecerii la o mobilitate durabilă 
și inteligentă pentru a face față acestor 
provocări. În particular, o parte 
substanțială a celor 75 de procente din 
transportul intern de marfă efectuat în 
prezent pe cale rutieră ar trebui să fie 
transferată către transportul feroviar și 
către transportul pe căile navigabile 
interioare.

inteligentă. În 2017, emisiile de CO2 
generate de transporturi (inclusiv de 
transportul aerian internațional, dar 
excluzând transportul maritim 
internațional) au fost în Uniune cu 28 % 
peste nivelurile din 1990, ceea ce 
reprezintă 27 % din totalul emisiilor de 
gaze cu efect de seră din UE-281a, și sunt 
în continuare în creștere. Pentru a se 
obține neutralitatea climatică, este necesară 
o reducere cu minimum 90 % a emisiilor 
din transporturi și a altor efecte asupra 
climei cât mai curând și până cel târziu în 
2050. Realizarea unui transport durabil 
înseamnă punerea pe primul plan a 
utilizatorilor și asigurarea unor alternative 
mai economice, mai accesibile, mai 
sănătoase și mai curate la variantele de 
mobilitate alese de aceștia în prezent și 
consolidarea celor care recurg deja la 
moduri de mobilitate sustenabilă, cum ar 
fi mersul cu bicicleta și pe jos. Pactul 
verde european vizează accelerarea trecerii 
la o mobilitate durabilă și inteligentă 
pentru a face față acestor provocări. 
Îndeosebi, o parte substanțială a celor 
75 de procente din transportul intern de 
marfă efectuat în prezent pe cale rutieră ar 
trebui să fie transferată către transportul 
feroviar și către transportul pe căile 
navigabile interioare fără însă ca aceasta 
să însemne trasarea de noi canale sau 
adâncirea albiei râurilor.

__________________
1a „Emisii de gaze cu efect de seră 
provenite din transporturile din Europa”: 
https://www.eea.europa.eu/data-and-
maps/indicators/transport-emissions-of-
greenhouse-gases/transport-emissions-of-
greenhouse-gases-12

Or. en
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Amendamentul 5

Propunere de decizie
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În acest sens, este extrem de 
important ca obiectivele Cărții albe din 
20111a să fie puse în aplicare, accelerate 
și consolidate. Mai precis, este de dorit ca 
50 % din cota de piață din transporturile 
de călători pe distanțe medii și 
interurbane să fie transferată de la 
transportul rutier la cel feroviar și pe apă, 
iar în sectorul transportului de marfă 
această cotă va fi de 30 % până în 2030 
(și peste 50 % până în 2050). Până în 
2020, ar trebui introdus un cadru pentru 
un sistem european de informare, 
gestionare și plată în domeniul 
transportului multimodal - atât pentru 
transportul de călători, cât și de marfă. 
Până în 2050, toate aeroporturile din 
rețeaua centrală ar trebui conectate la 
rețeaua feroviară, de preferat de mare 
viteză, iar toate porturile maritime 
importante ar trebui să fie conectate la 
transportul feroviar de marfă și, dacă este 
posibil, la sistemul de căi navigabile 
interioare. Principiile „utilizatorul 
plătește” și „poluatorul plătește” ar trebui 
să fie aplicate integral, iar sectorul privat 
ar trebui să fie implicat în eliminarea 
denaturărilor, generarea de venituri și 
asigurarea finanțării pentru viitoarele 
investiții în transporturi.
__________________
1a Cartea albă a DG MOVE „Foaie de 
parcurs pentru un spațiu european unic 
al transporturilor – Către un sistem de 
transport competitiv și eficient din punct 
de vedere al resurselor”, sursa: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:5201
1DC0144&from=RO

Or. en
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Amendamentul 6

Propunere de decizie
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Transportul feroviar are un rol 
important de jucat ca factor de schimbare 
pentru atingerea obiectivului de neutralitate 
climatică până în 2050. El este unul dintre 
modurile de transport cele mai ecologice și 
mai eficiente din punctul de vedere al 
consumului de energie. Transportul 
feroviar este în mare parte electrificat și 
emite mult mai puțin CO2 decât o călătorie 
echivalentă pe cale rutieră sau aeriană, 
fiind în același timp singurul mod care și-a 
redus în mod constant emisiile de gaze cu 
efect de seră și emisiile de CO2 din 1990 
până în prezent. Pe lângă acestea, 
transportul feroviar și-a redus consumul de 
energie în perioada 1990-201618 și 
utilizează din ce în ce mai mult sursele de 
energie regenerabile.

(5) Transportul feroviar are un rol 
important de jucat pentru atingerea 
obiectivului Uniunii de neutralitate 
climatică cât mai curând posibil și cel 
târziu până în 2050. El este unul dintre 
modurile de transport cele mai ecologice și 
mai eficiente din punctul de vedere al 
consumului de energie. Transportul 
feroviar este în mare parte electrificat și 
emite mult mai puțin CO2 decât o călătorie 
echivalentă pe cale rutieră sau aeriană, 
fiind în același timp singurul mod care și-a 
redus în mod constant emisiile de gaze cu 
efect de seră și emisiile de CO2 din 1990 
până în prezent. Pe lângă acestea, 
transportul feroviar și-a redus consumul de 
energie în perioada 1990-201618 și 
utilizează din ce în ce mai mult sursele de 
energie regenerabile. În pofida acestor 
avantaje clare, transportul feroviar este 
plasat într-un dezavantaj semnificativ în 
comparație cu alte moduri de transport, în 
special transportul aviatic, în măsura în 
care companiile aeriene sunt scutite de la 
plata impozitului pe combustibilul de 
aviație, aviația intracomunitară este 
scutită de la plata TVA pe pasageri, iar 
sectorul aviației beneficiază de un volum 
important de cote gratuite în cadrul 
schemei de comercializare a certificatelor 
de emisii. Aceste avantaje înseamnă 
adesea că, chiar și pe distanțe scurte, 
transportul feroviar este plasat într-o 
poziție de dezavantaj comparativ cu 
sectorul aviatic, care poate oferi zboruri la 
prețuri mai competitive chiar și pe 
distanțe scurte, în pofida impactului 
climatic mai pronunțat. În plus, în 
comparație cu alte moduri de transport, 
externalitățile la transportul feroviar sunt 
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scăzute și bine internalizate. Spre 
exemplu, externalitățile transportului 
rutier sunt incluse doar într-o măsură 
limitată în taxarea rutieră. Este important 
să se reflecteze asupra costului real al 
fiecărui mod de transport și să se pună 
capăt subvențiilor ascunse, prin 
internalizarea externalităților, punerea în 
aplicare a principiilor „poluatorul 
plătește” și „utilizatorul plătește”, și 
atribuirea locului pe care transportul 
feroviar îl merită în mixul de mobilitate, 
respectiv caracterul său accesibil.

__________________ __________________
18 DG MOVE Statistical Pocketbook 2019 
„EU transport in figures” (Culegerea de 
date statistice în format de buzunar a DG 
MOVE privind transporturile din UE în 
2019, intitulată „Transporturile din UE în 
cifre”) (sursă: Eurostat).

18 DG MOVE Statistical Pocketbook 2019 
„EU transport in figures” (Culegerea de 
date statistice în format de buzunar a DG 
MOVE privind transporturile din UE în 
2019, intitulată „Transporturile din UE în 
cifre”) (sursă: Eurostat).

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de decizie
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Datorită faptului că leagă 
principalele rute de transport ale Uniunii cu 
regiunile și teritoriile periferice ale 
acesteia, sectorul feroviar contribuie la 
coeziunea socială, economică și teritorială.

(6) Datorită faptului că leagă 
principalele rute de transport ale Uniunii cu 
regiunile și teritoriile periferice ale acesteia 
și că creează sau reface tronsoane peste 
granițe1a, sectorul feroviar contribuie la 
coeziunea socială, economică și teritorială. 
În plus, zonele izolate dispun adesea de 
rețele mai puține și mai puțin dezvoltate, 
care necesită o atenție deosebită. În plus, 
regiunile de frontieră din întreaga Uniune 
reprezintă 40 % din teritoriul Uniunii și 
conțin o treime din populația sa1b, dar se 
confruntă adesea cu o situație extrem de 
dificilă - au caracter rural și se găsesc la 
periferia rețelelor naționale.
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__________________
1a Raportul DG REGIO „Quantification 
of the effects of legal and administrative 
border obstacles in land border regions” 
(Cuantificarea efectelor obstacolelor 
juridice și administrative la nivel 
frontalier în regiunile frontaliere terestre) 
(Sursa: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sourc
es/docoffic/2014/boosting_growth/quantif
_effect_borders_obstacles.pdf ).
1b Raportul DG REGIO „Quantification 
of the effects of legal and administrative 
border obstacles in land border regions” 
(Cuantificarea efectelor obstacolelor 
juridice și administrative la nivel 
frontalier în regiunile frontaliere terestre) 
(Sursa: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sourc
es/docoffic/2014/boosting_growth/quantif
_effect_borders_obstacles.pdf ).

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de decizie
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În timp ce ponderea transportului 
feroviar de călători în transportul terestru al 
Uniunii a crescut doar ușor din 2007, 
ponderea transportului de marfă a scăzut. 
Pentru realizarea unui adevărat spațiu 
feroviar unic european, trebuie depășite 
încă multe obstacole, inclusiv în ceea ce 
privește necesitatea de a reduce zgomotul. 
Depășirea acestor obstacole, împreună cu 
reducerea costurilor și accelerarea inovării, 
va permite transportului pe calea ferată să-
și valorifice pe deplin potențialul. Acesta 
are, prin urmare, nevoie de un nou impuls 
pentru a deveni mai atractiv, atât pentru 
călători, cât și pentru întreprinderi.

(7) În timp ce ponderea transportului 
feroviar de călători în transportul terestru al 
Uniunii a crescut doar ușor din 2007, 
ponderea transportului de marfă a scăzut. 
Pentru realizarea unui adevărat spațiu 
feroviar unic european, trebuie depășite 
încă multe obstacole, inclusiv în ceea ce 
privește necesitatea de a promova 
interoperabilitatea și digitalizarea, de a 
accelera punerea în aplicare a sistemelor 
moderne de gestionare a traficului 
feroviar la nivel european (ERTMS) atât 
pentru echipamentele de la bord, cât și 
pentru echipamentele de pe teren, de a 
internaliza costurile externe și de a reduce 
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la minimum poluarea sonoră - atât la 
sursă, prin modernizarea vagoanelor de 
marfă, cât și prin măsuri de protecție 
precum pereți de protecție acustică. 
Depășirea acestor obstacole, împreună cu 
reducerea costurilor și accelerarea inovării, 
va permite transportului pe calea ferată să-
și valorifice pe deplin potențialul. Acesta 
are, prin urmare, nevoie de un nou impuls 
pentru a deveni mai atractiv, atât pentru 
călători, cât și pentru întreprinderi.

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de decizie
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Pentru a promova transportul 
feroviar în conformitate cu obiectivele 
stipulate în Comunicarea Comisiei privind 
Pactul ecologic european, inclusiv în ceea 
ce privește mobilitatea durabilă și 
inteligentă, anul 2021 trebuie desemnat 
„Anul european al căilor ferate”. Anul 
2021 va fi un an important pentru politica 
Uniunii în domeniul feroviar, el urmând să 
fie primul an complet în care vor fi puse în 
aplicare în întreaga Uniune normele 
convenite în cadrul celui de-al patrulea 
pachet feroviar, și anume cele referitoare la 
deschiderea pieței serviciilor de transport 
intern de călători și la reducerea costurilor 
și a sarcinii administrative pentru 
întreprinderile feroviare care își desfășoară 
activitatea în întreaga Uniune. Există un 
interes crescut în rândul publicului din mai 
multe state membre pentru transportul 
feroviar, inclusiv pentru trenurile de 
noapte, așa cum o demonstrează și 
popularitatea #DiscoverEU. Pe lângă 
aceasta, Festivalul Internațional al Artelor 
„Europalia” va dedica ediția sa din 2021 
influenței căilor ferate asupra artelor și va 

(8) Pentru a promova transportul 
feroviar în conformitate cu obiectivele 
stipulate în Comunicarea Comisiei privind 
Pactul ecologic european, inclusiv în ceea 
ce privește mobilitatea durabilă și 
inteligentă, anul 2021 trebuie desemnat 
„Anul european al căilor ferate”. Anul 
2021 va fi un an important pentru politica 
Uniunii în domeniul feroviar, el urmând să 
fie primul an complet în care vor fi puse în 
aplicare în întreaga Uniune normele 
convenite în cadrul celui de-al patrulea 
pachet feroviar, și anume cele referitoare la 
deschiderea pieței serviciilor de transport 
intern de călători și la reducerea costurilor 
și a sarcinii administrative pentru 
întreprinderile feroviare care își desfășoară 
activitatea în întreaga Uniune. De 
asemenea, trebuie acordată o atenție 
deosebită aplicării corecte a pilonului 
tehnic — siguranță, interoperabilitate și 
noul rol ERA. Există un interes crescut în 
rândul publicului din mai multe state 
membre pentru transportul feroviar, 
inclusiv pentru trenurile de noapte, așa cum 
o demonstrează și popularitatea 
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evidenția rolul transportului feroviar ca 
important promotor al unor schimbări 
sociale, economice și industriale,

#DiscoverEU. Pe lângă aceasta, Festivalul 
Internațional al Artelor „Europalia” va 
dedica ediția sa din 2021 influenței căilor 
ferate asupra artelor și va evidenția rolul 
transportului feroviar ca important 
promotor al unor schimbări sociale, 
economice și industriale,

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de decizie
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Chiar dacă criza sanitară globală 
cauzată de epidemia de COVID-19 a adus 
statele membre în impas, rețelele feroviare 
urbane și extraurbane au continuat să 
asigure circulația mărfurilor și 
continuitatea serviciilor fundamentale, 
inclusiv pentru pasagerii care își 
desfășoară activitatea în „profesiile 
esențiale”. Vor fi numeroase schimbări în 
transportul european după COVID-19. 
Sectorul aviației va fi supus restructurării, 
cu reducerea numărului de zboruri pe 
distanțe scurte, iar sectorul feroviar va 
trebui să joace un rol important în 
facilitarea tranziției de la transportul 
aerian pe distanțe scurte spre conexiunile 
feroviare de mare viteză.

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de decizie
Considerentul 8 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8b) Întrucât oferă sprijin pentru 



153126.6.2020PR\1205344RO.docx 15/31 PE652.338v01-00

RO

investiții în infrastructura feroviară prin 
intermediul fondurilor și al 
instrumentelor sale, Uniunea are un 
impact direct asupra promovării 
transportului feroviar. Acest impact direct 
ar trebui exploatat pe deplin. O „renaștere 
a transportului feroviar” necesită o 
finanțare suplimentară, care ar trebui să 
se axeze în special pe crearea și 
restabilirea legăturilor feroviare regionale 
transfrontaliere lipsă, pe întreținerea și 
modernizarea tronsoanelor deja existente, 
a podurilor și tunelurilor și pe reactivarea 
liniilor scoase din uz, pentru ca pasagerii 
și transportul de marfă să poată opta 
pentru transportul feroviar. Noi idei 
privind utilizarea optimă a materialului 
rulant ar putea fi puse în aplicare la 
nivelul UE, de exemplu pentru a facilita 
reapariția trenurilor de noapte. Sunt 
absolut necesare fonduri substanțiale și 
rate de cofinanțare majorate, orientate 
către o mobilitate durabilă, intermodală și 
inteligentă, cu transportul feroviar în 
centrul oricărei strategii europene de 
mobilitate și ca o condiție prealabilă 
pentru finanțare. Comisia ar trebui să se 
asigure că în planificarea și execuția 
bugetului UE pentru 2021 sunt alocate 
fonduri suficiente pentru această 
„renaștere”. 

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de decizie
Considerentul 8 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8c) Creșterea gradului de atractivitate 
a transportului feroviar presupune un mai 
bun acces pentru utilizatori. Având în 
vedere îmbătrânirea din ce în ce mai 
accentuată a populației, accesibilitatea 
pentru utilizatorii cu handicap și cu 
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mobilitate redusă trebuie să devină o 
cerință standard, iar realizarea acestui 
lucru ar trebui să includă introducerea 
unui sistem cuprinzător de emitere a 
biletelor (directe sau cu legătură) și a 
unui set de drepturi ale pasagerilor ușor 
de înțeles și de aplicat.

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anul 2021 este desemnat „Anul european 
al căilor ferate” (denumit în continuare 
„anul european”).

Anul 2021 este desemnat „Anul european 
al căilor ferate” (denumit în continuare 
„anul european”), în sprijinul dezvoltării 
căilor ferate ca pivot durabil al politicii de 
mobilitate a Uniunii.

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de decizie
Articolul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să promoveze transportul feroviar 
ca mod de transport durabil, inovator și 
sigur, în particular prin sublinierea 
rolului său de factor de schimbare în 
sprijinul atingerii obiectivului de 
neutralitate climatică al Uniunii până în 
2050, precum și prin campanii de 
comunicare destinate publicului larg, în 
special tinerilor;

(a) să promoveze transportul feroviar 
ca pivot al modului de transport durabil, 
inovator și sigur, îndeosebi: 

(i) subliniind rolul său în sprijinul 
atingerii obiectivului de neutralitate 
climatică al Uniunii cât mai curând 
posibil și cel târziu până în 2050, precum 
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și prin campanii de comunicare destinate 
publicului larg, în special persoanelor cu 
handicap și mobilitate redusă și tinerilor; 
și 
(ii) evidențiind rolul pozitiv pe care îl pot 
juca căile ferate pentru un mod de viață 
durabil, confortabil și sigur pe durata 
unei pandemii și a consecințelor sale atât 
pentru transportul de călători, cât și de 
mărfuri.

Or. en

Amendamentul 15

Propunere de decizie
Articolul 2 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) să consolideze confortul și 
încrederea pasagerilor în transportul 
feroviar prin promovarea beneficiilor 
intermodalității durabile, cum ar fi 
autorizarea bicicletelor în trenuri, 
sprijinirea inițiativelor de punere în 
aplicare a biletelor directe, promovarea 
drepturilor călătorilor din transportul 
feroviar și promovarea reintroducerii 
trenurilor europene de noapte1a

__________________
1a Cerere de oferte DG MOVE: „Proiect-
pilot privind revitalizarea trenurilor de 
noapte transfrontaliere, la solicitarea 
Parlamentului European” (Sursa: 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-
display.html?cftId=6170 ).

Or. en

Amendamentul 16

Propunere de decizie
Articolul 2 – paragraful 1 – litera ab (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) să abordeze impactul asupra 
mediului al transportului turistic și să 
sensibilizeze opinia publică cu privire la 
necesitatea turismului durabil.

Or. en

Amendamentul 17

Propunere de decizie
Articolul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să sublinieze dimensiunea 
europeană și transfrontalieră a transportului 
feroviar, care îi apropie pe cetățeni, le 
permite să exploreze Uniunea în toată 
diversitatea sa, promovează coeziunea și 
contribuie la integrarea pieței interne a 
Uniunii;

(b) să sublinieze dimensiunea 
europeană și transfrontalieră a transportului 
feroviar și necesitatea de a transforma 
multitudinea de rețele feroviare naționale 
ale Uniunii într-o rețea cu adevărat 
europeană, care îi apropie pe cetățeni, le 
permite să exploreze Uniunea în toată 
diversitatea sa, promovează coeziunea și 
contribuie la integrarea pieței interne a 
Uniunii, în special prin promovarea 
beneficiilor transportului pe cale ferată 
atunci când poate înlocui zborurile pe 
distanțe scurte;

Or. en

Amendamentul 18

Propunere de decizie
Articolul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să consolideze contribuția 
sectorului feroviar la economia, industria și 
societatea Uniunii, acoperind în special 
aspectele legate de dezvoltarea regională, 
competitivitatea industrială, turismul 
durabil, inovare, ocuparea forței de muncă, 
educație, tineret și cultură, precum și de 

(c) să consolideze contribuția 
sectorului feroviar la economia, industria și 
societatea Uniunii, acoperind în special 
aspectele legate de dezvoltarea regională, 
competitivitatea industrială, turismul 
durabil, cercetare și inovare, ocuparea 
forței de muncă, educație, tineret și cultură, 
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îmbunătățirea accesibilității pentru 
persoanele cu handicap;

precum și de îmbunătățirea accesibilității 
pentru persoanele cu handicap și mobilitate 
redusă.

Or. en

Amendamentul 19

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) inițiative și evenimente pentru 
promovarea dezbaterilor, sensibilizare și 
facilitarea implicării cetățenilor, 
întreprinderilor și autorităților publice în 
vederea atragerii mai multor persoane și 
mărfuri către transportul feroviar, ca mijloc 
de combatere a schimbărilor climatice, cu 
ajutorul unor canale și instrumente variate, 
inclusiv al unor evenimente organizate în 
statele membre;

(a) inițiative și evenimente pentru 
promovarea dezbaterilor, sensibilizare și 
facilitarea implicării cetățenilor, 
întreprinderilor și autorităților publice în 
vederea atragerii mai multor persoane și 
mărfuri către transportul feroviar, ca mijloc 
de combatere a schimbărilor climatice, cu 
ajutorul unor canale și instrumente variate, 
inclusiv al unor evenimente organizate în 
statele membre, subliniind totodată 
siguranța și confortul călătoriilor pe cale 
ferată;

Or. en

Amendamentul 20

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) să încurajeze și să promoveze 
inițiative în statele membre pentru a pune 
în aplicare, în toate administrațiile, 
inițiativele din sectorul public și privat 
care ar facilita o mai bună organizare a 
călătoriilor de afaceri pe calea ferată;

Or. en
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Amendamentul 21

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) să încurajeze colectarea și 
schimbul de experiențe și de cele mai 
bune practici în legătură cu măsuri care 
permit utilizarea în siguranță a căilor 
ferate în timpul unei pandemii virale și 
mai apoi, integrând în mod coerent toate 
modurile de transport;

Or. en

Amendamentul 22

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Comisia sprijină dezvoltarea căilor 
ferate ca element central al politicii de 
mobilitate a Uniunii prin:
(a) promovarea unor inițiative care să 
creeze condiții de concurență echitabilă 
între modurile de transport, eliminând 
inconsecvențele în impozitare și practicile 
de taxare, să armonizeze drepturile 
pasagerilor și să creeze condiții-cadru 
care să permită un sistem intermodal de 
emitere a biletelor directe;
(b) sprijinirea conectivității feroviare 
regionale la nivelul UE, respectiv 
„tronsoanele feroviare lipsă” la nivel 
regional; 1a

(c) sprijinirea inițiativelor privind toți 
cei trei piloni centrali care stau la baza 
politicii de mobilitate, cu corelarea și 
integrarea acestora, cu accent central pe 
utilizatori, și anume prin:
- referitor la caracterul intermodal: 
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includerea și combinarea tuturor 
modurilor de transport, deoarece 
mobilitatea trebuie asigurată de la 
punctul de plecare la cel de sosire;
- referitor la interconectivitate: 
moduri de interconectare, de exemplu 
prin asigurarea unor orare mai bune și a 
unei protecții mai bune a drepturilor 
pasagerilor care folosesc transportul 
intermodal, precum și prin luarea de 
măsuri în materie de infrastructură, cum 
ar fi conexiunile transfrontaliere;
- referitor la interoperabilitate: de 
exemplu prin elaborarea unor specificații 
tehnice cum ar fi includerea Cartei ONU 
și a actului de accesibilitate pentru a 
permite accesul neîngrădit la 
infrastructură, materialul rulant și la 
formatele de informare în specificațiile 
tehnice pentru exploatarea transportului 
feroviar de călători (STI PRM);
(d) reînnoirea eforturilor pentru a 
desăvârși Sistemul european de 
gestionare a traficului feroviar (ERTMS) 
atât pentru materialul rulant, cât și pentru 
infrastructură, precum și să intensifice 
protecția împotriva poluării fonice atât 
prin reducerea zgomotului la sursă (prin 
modernizarea vagoanelor de marfă), cât și 
prin construirea de pereți de protecție 
acustică;
(e) dezvoltarea și diseminarea unei 
politici de „turism prin transport 
intermodal” prin acordarea de sprijin 
comun sectorului feroviar, industriei 
culturale europene și reprezentanților 
naționali și europeni ai sectorului turistic;
(f) îmbunătățirea informațiilor pentru 
pasageri și aplicarea Regulamentului 
(CE) nr. 80/2009 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 14 
ianuarie 20091b, astfel încât să existe date 
comparative privind toate tipurile de 
transport, inclusiv informații privind 
transportul aerian, precum și privind cele 
mai bune alternative de transport 
tren/autobuz pentru călătoriile cu o 
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durată mai mică de cinci ore;
(g) încurajarea sistemelor de 
certificare a gazelor cu efect de seră 
(GES) bazate pe activități economice și 
elaborarea de standarde comune la 
nivelul UE pentru a estima amprenta de 
carbon a fiecărui transport de pasageri și 
de marfă, cu versiuni adaptate unor 
utilizatori diferiți, cum ar fi societăți și 
persoane fizice, care promovează alegeri 
mai bune și facilitează comercializarea de 
soluții de transport mai puțin poluante.
__________________
1a Cerere de oferte realizată în cadrul 
MIE, 2016 privind „Tronsoanele lipsă” 
(Sursa: 
https://ec.europa.eu/transport/sites/transp
ort/files/c2017-5080-annex.pdf ).
1b Regulamentul (CE) nr. 80/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 14 ianuarie 2009 privind un cod de 
conduită pentru sistemele informatizate 
de rezervare și de abrogare a 
Regulamentului (CEE) nr. 2299/89 al 
Consiliului (JO L 35, 4.2.2009, p. 47-55).

Or. en

Amendamentul 23

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Instituțiile și organismele Uniunii, 
precum și statele membre, la nivelul 
Uniunii și, respectiv, la nivel național, pot 
face trimitere la anul european și pot utiliza 
identitatea sa vizuală pentru promovarea 
activităților menționate la alineatul (1).

2. Instituțiile și organismele Uniunii, 
precum și statele membre, la nivelul 
Uniunii și, respectiv, la nivel național, pot 
face trimitere la anul european și pot utiliza 
identitatea sa vizuală pentru promovarea 
activităților menționate la alineatele (1) și 
(2).

În mod specific, în cursul Anului 
european Comisia promovează rețeaua 
existentă de trenuri de noapte a Uniunii și 
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încurajează inițiativele în care trenurile 
de noapte transfrontaliere sunt utilizate 
pentru a promova identitatea vizuală a 
Uniunii.

Or. en

Amendamentul 24

Propunere de decizie
Articolul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Responsabilitatea pentru organizarea 
participării la anul european la nivel 
național le revine statelor membre. În acest 
sens, statele membre desemnează 
coordonatori naționali. Coordonatorii 
naționali trebuie să asigure coordonarea 
activităților relevante la nivel național.

Responsabilitatea pentru organizarea 
participării la anul european la nivel 
național le revine statelor membre. În acest 
sens, statele membre desemnează un 
coordonator național și furnizează 
resursele financiare și umane adecvate 
pentru sarcinile sale. Coordonatorii 
naționali trebuie să asigure coordonarea 
activităților relevante la nivel național și o 
armonizează cu coordonarea la nivelul 
Uniunii. Coordonatorii naționali sunt 
selectați pe baza angajamentului lor 
dovedit de a dezvolta transportul feroviar 
în Europa.

Or. en

Amendamentul 25

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia convoacă reuniuni 
periodice ale coordonatorilor naționali 
pentru a coordona derularea anului 
european. Reuniunile respective trebuie, de 
asemenea, să constituie oportunități pentru 
schimbul de informații cu privire la 
implementarea anului european la nivel 

1. Comisia convoacă reuniuni 
periodice ale coordonatorilor naționali, cu 
participarea unui reprezentant desemnat 
al Parlamentului European, pentru a 
coordona derularea anului european. 
Reuniunile respective trebuie, de 
asemenea, să constituie oportunități pentru 
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național și la nivelul Uniunii. La aceste 
reuniuni pot participa și reprezentanți ai 
Parlamentului European, în calitate de 
observatori.

schimbul de informații cu privire la 
implementarea anului european la nivel 
național și la nivelul Uniunii. De 
asemenea, la aceste schimburi sunt 
invitați reprezentanți ai Parlamentului 
European, în calitate de observatori.

Or. en

Amendamentul 26

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă bugetul o permite, Comisia poate 
organiza cereri de propuneri și de proiecte 
care pot primi sprijin pentru contribuția lor 
excepțională la realizarea obiectivelor 
anului european.

Comisia organizează cereri de propuneri și 
de proiecte care pot primi sprijin pentru 
contribuția lor excepțională la realizarea 
obiectivelor anului european.

Or. en

Amendamentul 27

Propunere de decizie
Articolul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În contextul anului european, Comisia 
cooperează, atunci când este necesar, cu 
organizații internaționale competente, 
asigurând în același timp vizibilitatea 
participării Uniunii.

În contextul Anului european, Comisia 
cooperează cu organizațiile internaționale 
competente și autoritățile competente din 
țările terțe învecinate, asigurând în același 
timp vizibilitatea participării Uniunii.

Or. en

Amendamentul 28

Propunere de decizie
Articolul 7 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la 31 decembrie 2022, Comisia 
prezintă un raport Parlamentului European, 
Consiliului, Comitetului Economic și 
Social European și Comitetului Regiunilor 
cu privire la punerea în aplicare, rezultatele 
și evaluarea globală a inițiativelor 
prevăzute în prezenta decizie.

Până la 31 decembrie 2022, Comisia 
publică și prezintă un raport Parlamentului 
European, Consiliului, Comitetului 
Economic și Social European și 
Comitetului Regiunilor cu privire la 
punerea în aplicare, rezultatele și evaluarea 
globală a inițiativelor prevăzute în prezenta 
decizie.

În urma evaluării raportului, Comisia dă 
curs raportului respectiv cu toate 
inițiativele legislative necesare.

Or. en
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Amendamentul 29

Propunere de decizie
FIȘĂ FINANCIARĂ LEGISLATIVĂ
Tabelul 3.2.1 Sinteza impactului estimat asupra cheltuielilor

milioane EUR (cu trei zecimale)

Textul propus de Comisie

Rubrica din cadrul financiar multianual Rubrica 1 [Piața unică, inovare și sectorul digital]; Rubrica 3 [Resurse 
naturale și mediu]

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 După 
2027

Total

Angaja
mente (1) 0,500 1,500 2,000Credite operaționale 

06.02.05 (buget 2020) / 02.20.04.01 (2021-
2022) Activități de sprijin pentru politica 
europeană în domeniul transporturilor Plăți (2) 0,300 1,200 0,500 2,000

Angaja
mente (1) 6,000 6,000

Credite operaționale 

01.02.02.50 Orizont Europa

02.03.01 Mecanismul pentru interconectarea 
Europei – Transporturi

09.02 LIFE
Plăți (2) 3,000 3,000 6,000

Angaja
mente =1+3 0,500 7,500 8,000TOTAL credite rubricile 1 și 3

Plăți =2+3 0,300 4,200 3,500 8,000
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milioane EUR (cu trei zecimale)

Amendamentul

Rubrica din cadrul financiar multianual Rubrica 1 [Piața unică, inovare și sectorul digital]; Rubrica 3 [Resurse 
naturale și mediu]

2020 2021 2022 2023 2024 2026 După 2027 Total

Angaja
mente (1) 0,500 1,500 2,000Credite operaționale 

06.02.05 (buget 2020) / 02.20.04.01 (2021-
2022) Activități de sprijin pentru politica 
europeană în domeniul transporturilor Plăți (2) 0,300 1,200 0,500 2,000

Angaja
mente (1) 14,000 14,000

Credite operaționale 

01.02.02.50 Orizont Europa

02.03.01 Mecanismul pentru interconectarea 
Europei – Transporturi

09.02 LIFE
Plăți (2) 7,000 7,000 14,000

Angaja
mente =1+3 0,500 15,500 16,000TOTAL credite rubricile 1 și 3

Plăți =2+3 0,300 8,200 7,500 16,000

Or. en
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Justificare

Bugetul trebuie dublat pentru a consolida obiectivele Anului european al căilor ferate.

Amendamentul 30

Propunere de decizie
FIȘĂ FINANCIARĂ LEGISLATIVĂ
Tabelul 3.2.1 Sinteza impactului estimat asupra cheltuielilor

milioane EUR (cu trei zecimale)

Textul propus de Comisie

Rubrica din cadrul financiar multianual 7 „Cheltuieli administrative”

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 După 
2027

Total

Resurse umane 0,150 0,300 0,075 0,525

Alte cheltuieli administrative 0,010 0,010

TOTAL credite pentru RUBRICA 7 din cadrul 
financiar multianual

(Total 
angajamente = 

Total plăți)
0,150 0,310 0,075 0,535

milioane EUR (cu trei zecimale)

Angajamente 0,650 7,810 0,075 8,535TOTAL credite în diferitele RUBRICI din 
cadrul financiar multianual

Plăți 0,450 4,510 3,575 8,535
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milioane EUR (cu trei zecimale)

Amendamentul

Rubrica din cadrul financiar multianual 7 „Cheltuieli administrative”

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 După 
2027

Total

Resurse umane 0,150 0,300 0,075 0,525

Alte cheltuieli administrative 0,010 0,010

TOTAL credite pentru RUBRICA 7 din cadrul 
financiar multianual

(Total 
angajamente = 

Total plăți)
0,150 0,310 0,075 0,535

milioane EUR (cu trei zecimale)

Angajamente 0,650 15,810 0,075 16,535TOTAL credite în diferitele RUBRICI din 
cadrul financiar multianual

Plăți 0,450 8,510 7,575 16,535

Or. en

Justificare

Bugetul trebuie dublat pentru a consolida obiectivele Anului european al căilor ferate.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Raportoarea salută această propunere a Comisiei, care proclamă anul 2021 drept „Anul 
european al căilor ferate” și vizează promovarea transportului feroviar, în conformitate cu 
obiectivele de mobilitate durabilă și inteligentă prevăzute în comunicarea privind Pactul verde 
european. 
Sectorul transporturilor este responsabil pentru un sfert din emisiile de gaze cu efect de seră din 
Uniune și acest procent este în continuă creștere. Pentru a se obține neutralitatea climatică, este 
necesară o reducere cu 90 % a emisiilor din transporturi până în 2050. În plus, în conformitate 
cu Foaia de parcurs pentru un spațiu european unic al transporturilor, este de dorit ca 50 % din 
cota de piață din transporturile de călători pe distanțe medii și interurbane să fie transferată de 
la transportul rutier la cel feroviar, iar în sectorul transportului de marfă 30 % din transporturile 
rutiere trebuie deviate către alte moduri de transport - feroviar, fluvial, până în 2030 (și peste 
50 % până în 2050).

Unul dintre ingredientele de succes ale Pactului verde european va fi direcționarea atenției și a 
eforturilor pe sectorul feroviar: trenurile ar trebui să fie mai ieftine, mai frecvente, mai bine 
conectate și mai eficiente energetic. Transportul feroviar trebuie să joace un rol semnificativ în 
accelerarea reducerii emisiilor din transporturi, acesta fiind unul dintre modurile de transport 
cele mai ecologice și mai eficiente din punct de vedere energetic. Transportul feroviar este în 
mare parte electrificat, folosește din ce în ce mai multă energie din surse regenerabile și emite 
mult mai puțin CO2 decât o călătorie echivalentă pe cale rutieră sau aeriană. În plus, este unul 
dintre cele mai sigure moduri de transport și asigură legătura între oameni și întreprinderi din 
întreaga UE. Cu toate acestea, în pofida acestor avantaje clare, transportul feroviar suferă un 
dezavantaj semnificativ în comparație cu alte moduri de transport, în special față de cel aerian. 
Companiile aeriene sunt scutite de la plata impozitului pe combustibilul aviatic și primesc o 
cantitate mare de cote gratuite în cadrul schemei de comercializare a certificatelor de emisii. 
Aceste avantaje înseamnă adesea că, chiar și pe distanțe scurte, transportul feroviar este plasat 
într-o poziție de dezavantaj comparativ cu sectorul aviatic, care poate oferi zboruri la prețuri 
mai competitive chiar și pe distanțe scurte, în pofida impactului climatic pronunțat.

Raportoarea nu doar că sprijină propunerea „Anului european al căilor ferate - 2021”, dar 
încurajează CE să fie chiar mai ambițioasă. Societatea noastră trebuie să treacă de la transportul 
rutier și aerian la cel feroviar. Acest lucru va necesita investiții în capacitatea infrastructurii 
feroviare, atât prin extinderea rețelei, cât și prin utilizarea tehnologiilor digitale de gestionare a 
traficului, cum ar fi ERTMS. 
Chiar dacă criza sanitară globală cauzată de epidemia de COVID-19 a adus statele membre în 
impas, rețelele feroviare urbane și extraurbane au continuat să asigure circulația mărfurilor și 
continuarea serviciile fundamentale, inclusiv pentru pasagerii care își desfășoară activitatea în 
„profesiile esențiale”.

Raportoarea solicită îmbunătățirea mijloacelor de transport în comun pentru o planificare 
urbană durabilă cu soluții de mobilitate cu mai puțin impact asupra mediului. Acest lucru poate 
fi realizat printr-un sistem de tarife de transport eficace și de bilete de tren la prețuri accesibile, 
pentru a îmbunătăți tiparele de transport și pentru a promova opțiunile intermodale durabile ale 
operatorilor de transport de călători și de marfă.

Raportoarea dorește să se creeze un mediu colaborativ cu întreprinderile feroviare și, ulterior, 
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să se introducă un sistem de bilete directe în UE, în special pentru călătoriile transfrontaliere, 
ceea ce ar permite pasagerilor să își revendice drepturile în cazul pierderii unei legături din 
cauza întârzierilor pe un tronson anterior al călătoriei. 

Raportoarea subliniază și importanța de a revitaliza trenurile de noapte și de a construi legături 
regionale în întreaga UE. Acest lucru va necesita investiții în materialul rulant și infrastructura 
trenurilor de noapte, reactivarea anumitor rute pentru a le face din nou viabile, la prețuri 
accesibile pentru călătorii către destinații europene, așa cum erau în trecut. În această privință, 
în timpul Anului european, raportorul încurajează CE să promoveze la maximum rețeaua 
existentă de trenuri de noapte din UE și să propună inițiative ca trenurile de noapte 
transfrontaliere să circule afișând identitatea vizuală a UE.

O veritabilă „renaștere a transportului feroviar” înseamnă că finanțarea ar trebui să se axeze în 
special pe crearea și restabilirea legăturilor feroviare regionale transfrontaliere lipsă, pe 
întreținerea și modernizarea tronsoanelor deja existente, a podurilor și tunelurilor și pe 
reactivarea liniilor scoase din uz, pentru ca pasagerii și transportul de marfă să poată opta pentru 
transportul feroviar; de finanțare ar trebui să beneficieze și cercetarea și inovarea în domeniul 
transportului curat, iar fondurile ar trebui orientate către o mobilitate durabilă, intermodală și 
inteligentă, cu transportul feroviar în centrul oricărei strategii europene de mobilitate și ca o 
condiție prealabilă pentru finanțare.

Raportoarea este ferm convins că Anul european al căilor ferate 2021 va oferi vizibilitate și va 
promova transportul feroviar ca o modalitate atractivă și durabilă de transport în rândul 
cetățenilor, întreprinderilor și autorităților, grație proiectelor, dezbaterilor, evenimentelor și 
expozițiilor care vor avea loc în întreaga Europă. 

Transportul feroviar contribuie la economia UE, generând locuri de muncă și alte beneficii 
pentru comunitățile locale, precum și contribuind la integrarea pieței interne a Uniunii. Acest 
An european va prezenta calea ferată ca mod de transport durabil, modern și sigur, adresându-
se publicului larg, stimulând coeziunea și incluziunea socială, punând accentul în special pe 
tineret și pe persoanele cu handicap. 


