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* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser.

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning. 
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ett Europaår för järnvägen 
(2021)
(COM(2020)0078 –C9-0076/2020 – 2020/0035(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2020)0078),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 91 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 
parlamentet (C9-0076/2020),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den ...1,

– med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den ...,2

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

– med beaktande av yttrandena från utskottet för regional utveckling och utskottet för kultur 
och utbildning, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A9-0000/2020).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för 
parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt 
förslag.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

1 EUT C ... (Ännu ej offentliggjort i EUT).
2 EUT C ... (Ännu ej offentliggjort i EUT).
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Ändringsförslag 1

Förslag till beslut
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(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 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 hållbar 
tillväxtstrategi som ska ställa om EU till ett 
rättvist och välmående samhälle med en 
modern, resurseffektiv och 
konkurrenskraftig ekonomi där det senast 
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. en

Ändringsförslag 2

Förslag till beslut
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Europeiska rådet ställde sig i sina 
slutsatser av den 12 december 201916 
bakom målet att uppnå ett klimatneutralt 
EU senast 2050.

(2) Europeiska rådet ställde sig i sina 
slutsatser av den 12 december 201916 
bakom målet att uppnå ett klimatneutralt 
EU allra senast 2050.

__________________ __________________
16 Europeiska rådets slutsatser av den 12 
december 2019

16 Europeiska rådets slutsatser av den 12 
december 2019.
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Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till beslut
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(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.

(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 så snart som 
möjligt men senast 2050. I sina 
resolutioner av den 17 april 2020 och den 
15 maj 2020 om responsen på och 
återhämtningen från covid-19-krisen 
påminde Europaparlamentet om att den 
europeiska gröna given fortsätter att vara 
en absolut prioritering för unionen.

__________________ __________________
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 4

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 

(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, intermodal och 
smart mobilitet påskyndas. 
Koldioxidutsläppen från transportsektorn 
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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.

i unionen 2017 (inklusive internationell 
luftfart men exklusive internationell 
sjöfart) var 28 % högre än 1990 års 
nivåer, vilket motsvarar 27 % av de totala 
utsläppen av växthusgaser i EU-281a, och 
fortsätter att öka. För att uppnå 
klimatneutralitet måste transportutsläppen 
och andra klimateffekter minska med 
minst 90 % så snart som möjligt men 
senast 2050. För hållbara transporter krävs 
att trafikanterna först och främst erbjuds 
billigare, mer tillgängliga, sundare och 
renare alternativ till sina nuvarande 
mobilitetsvanor och att man stärker dem 
som redan nu använder hållbara former, 
såsom cykling och gång. Den europeiska 
gröna given syftar till 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, utan att man tvingas att 
ytterligare kanalisera eller fördjupa dem.

__________________
1a EAA ”Greenhouse gas emissions from 
transport in Europe”, källa: 
https://www.eea.europa.eu/data-and-
maps/indicators/transport-emissions-of-
greenhouse-gases/transport-emissions-of-
greenhouse-gases-12

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till beslut
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) I detta avseende är det av största 
vikt att målen i vitboken från 20111a 
genomförs, påskyndas och förbättras. 
Närmare bestämt måste 50 % av 
marknadsandelarna för medellånga 
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persontransporter och persontransporter 
mellan städer måste flyttas från vägar till 
järnvägar och vattenvägar, medan 30 % 
(och mer än 50 % senast 2050) av 
godstransporterna på väg bör ha flyttats 
över till andra transportformer såsom 
järnvägs- och sjötransporter senast 2030. 
Senast 2020 bör ramen för ett europeiskt 
system för multimodal 
transportinformation, 
transportförvaltning och 
transportbetalning för både passagerare 
och gods ha inrättats. Senast 2050 bör 
alla centrala flygplatser vara anslutna till 
järnvägsnätet, som helst bör vara 
höghastighetstyp, och alla centrala 
kusthamnar bör vara tillräckligt kopplade 
till järnvägsgodstransporter och om 
möjligt system för inre vattenvägar. 
Principerna om att ”användaren betalar” 
och ”förorenaren betalar” bör tillämpas 
fullt ut och den privata sektorn bör 
engageras för att eliminera 
snedvridningar, generera intäkter och 
säkerställa finansiering för framtida 
transportinvesteringar.
__________________
1a GD MOVE:s vitbok Färdplan för ett 
gemensamt europeiskt transportområde – 
ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt 
transportsystem https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:5201
1DC0144&from=SV

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till beslut
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Järnväg har en viktig roll att spela 
som vägvisare i riktning mot målet att nå 

(5) Järnväg har en viktig roll att spela 
när det gäller att uppnå unionens mål att 
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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 
201618 och förlitar sig i allt större 
utsträckning på förnybara energikällor.

nå klimatneutralitet så snart som möjligt 
men 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 
201618 och förlitar sig i allt större 
utsträckning på förnybara energikällor. 
Trots dessa uppenbara fördelar 
missgynnas järnvägen jämfört med andra 
transportsätt, särskilt luftfarten. 
Flygbolagen är befriade från skyldigheten 
att betala skatt på flygbränsle och 
flygfarten inom EU är undantagen från 
mervärdesskatt för persontransporter, 
flygfartssektorn får också en stor andel 
kostnadsfria utsläppsrätter inom ramen 
för systemet för handeln med 
utsläppsrätter. Dessa fördelar innebär 
ofta att järnvägen, även i fråga om korta 
sträckor, missgynnas jämfört med 
luftfarten, som kan erbjuda mer 
konkurrenskraftiga kortdistansflygningar, 
trots en större klimatpåverkan. Jämfört 
med andra transportsätt är de extra 
kostnaderna för järnvägstransporter 
dessutom låga och väl internaliserade. 
Till exempel inbegrips de externa 
kostnaderna för vägtransporter 
fortfarande endast delvis i vägavgifterna. 
Det är viktigt att begrunda det verkliga 
priset för varje transportslag och att 
stoppa dolda subventioner, genom att 
internalisera de externa kostnaderna, 
genomföra principen om att förorenaren 
och användaren betalar och ge järnvägen 
sin rättmätiga plats i rörlighetsmixen.

__________________ __________________
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
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Ändringsförslag 7

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 
införa och återinföra regionala 
gränsöverskridande järnvägsleder som 
saknas1a bidrar järnvägssektorn till social, 
ekonomisk och territoriell 
sammanhållning. Avlägsna områden har 
också ofta färre och mindre välutvecklade 
nät som kräver särskild uppmärksamhet. 
Dessutom utgör gränsregionerna i hela 
unionen 40 % av unionens territorium, 
och omfattar en tredjedel av unionens 
befolkning1b, men står ofta inför den 
dubbla nackdelen att vara av 
landsbygdskaraktär och 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 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
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Ändringsförslag 8

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 – både 
bullerminskning vid källan, genom att 
anpassa godsvagnar i efterhand, och 
genom åtgärder för bullerskydd såsom 
bullerskärmar utefter spåren. 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. en

Ändringsförslag 9

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 

(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 
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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.

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. Särskild 
uppmärksamhet måste också ägnas åt en 
korrekt tillämpning av den tekniska 
pelaren – säkerhet, driftskompatibilitet 
och den nya roll som ERA spelar. 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. en

Ändringsförslag 10

Förslag till beslut
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Till och med när den globala 
hälsokrisen till följd av covid-19 ledde till 
att våra länder hamnade nära ett dödläge 
fortsatte järnvägssystemen och systemen 
för järnvägstrafik i städer att säkerställa 
rörligheten för gods och upprätthålla 
grundläggande tjänster, inbegripet för 
passagerare som arbetar inom 
samhällsviktiga yrken. De europeiska 
rörlighetsvanorna kommer att genomgå 
många förändringar efter covid-19-
pandemin. Luftfartssektorn kommer att 
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genomgå omstruktureringar med troligen 
färre kortdistansflygningar, och 
järnvägssektorn kommer att behöva spela 
en framträdande roll när det gäller att 
underlätta omställningen från 
kortdistansflygningar till förbindelser med 
höghastighetståg.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till beslut
Skäl 8b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8b) Eftersom unionen genom sina 
fonder och instrument ger stöd för 
investeringar i järnvägsinfrastrukturen, 
har den en direkt inverkan på främjandet 
av järnvägen. Denna direkta inverkan bör 
utnyttjas fullt ut. ”En renässans för 
järnvägen” kräver ytterligare finansiering 
som särskilt bör inriktas på införande och 
återinförande av regionala 
gränsöverskridande järnvägsförbindelser 
som saknas, underhåll och uppgradering 
av befintliga linjer, broar och tunnlar 
samt reaktivering av nedlagda linjer där 
passagerare och gods kan gå över till 
järnvägen. Nya idéer om bästa möjliga 
användning av rullande materiel skulle 
kunna genomföras i hela EU, till exempel 
för att göra det lättare att återinföra nya 
nattågsförbindelser. Betydande 
finansiering och ökad medfinansiering är 
avgörande och bör riktas mot hållbar, 
intermodal och smart rörlighet där ett 
villkor för EU-finansiering är att 
järnvägarna står i centrum för alla 
mobilitetsstrategier och transportplaner. 
Kommissionen bör se till att tillräckliga 
medel anslås för denna ”renässans” i 
planeringen och genomförandet av 2021 
års EU-budget. 
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Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till beslut
Skäl 8c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8c) Att främja järnvägarnas 
attraktionskraft kräver också bättre 
tillgång för alla användare. Med tanke på 
den allt mer åldrande befolkningen måste 
tillgängligheten för användare med 
funktionsnedsättning och begränsad 
rörlighet bli standard. För att uppnå detta 
bör man införa omfattande direktbiljetter 
och intermodala passagerarrättigheter 
som är lätta att förstå och göra anspråk 
på.

Or. en

Ändringsförslag 13

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 (nedan kallat Europaåret), och 
stödja utvecklingen av järnvägen som en 
hållbar kärna i unionens rörlighetspolitik.

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till beslut
Artikel 2 – led a
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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 en 
grundstomme för ett hållbart, innovativt 
och säkert trafikslag, särskilt genom att:

(i) lyfta fram järnvägarnas roll i riktning 
mot unionens mål mot att uppnå 
klimatneutralitet så snart som möjligt men 
senast 2050 och genom att rikta sig till en 
bredare publik, i synnerhet personer med 
funktionsnedsättning samt ungdomar, och 
(ii) understryka den positiva roll 
järnvägar kan spela som grundstommen 
för ett hållbart, bekvämt och säkert 
transportslag under en pandemi och i dess 
efterdyningar både för passagerare och 
för gods,

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till beslut
Artikel 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) förbättra passagerarnas 
bekvämlighet och förtroendet för 
järnvägstransporter genom att främja 
fördelarna med en hållbar intermodalitet, 
t.ex. genom att tillåta cyklar på tåg, stödja 
initiativ för att införa direktbiljetter, 
främja tågresenärers rättigheter och 
främja nya europeiska nattåg1a,
__________________
1a GD MOVE:s anbud: Pilot Project on 
the revitalisation of cross-border night 
trains, at the request of the European 



PR\1205344SV.docx 17/30 PE652.338v01-00

SV

Parliament. (källa: 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-
display.html?cftId=6170

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till beslut
Artikel 2 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ab) ta itu med transporternas 
miljöpåverkan i samband med turism och 
öka allmänhetens medvetenhet om 
behovet av hållbar turism,

Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till beslut
Artikel 2 – 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 behovet 
att skifta unionens lapptäcke av nationella 
järnvägsnät till ett verkligt europeiskt 
nätverk 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, särskilt genom att 
främja fördelarna med järnvägen när den 
kan ersätta kortdistansflygningar,

Or. en

Ändringsförslag 18

Förslag till beslut
Artikel 2 – led c
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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, forskning 
och innovation, sysselsättning, utbildning, 
ungdom och kultur, och när det gäller 
förbättrad tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning och nedsatt rörlighet,

Or. en

Ändringsförslag 19

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, 
samtidigt som man också betonar 
tågresandets säkerhet och bekvämlighet.

Or. en

Ändringsförslag 20

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Att uppmuntra och främja initiativ 
i medlemsstaterna för att inom all 
förvaltning och i den offentliga och 
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privata sektorn främja bättre resemönster 
för företagsresande på järnväg.

Or. en

Ändringsförslag 21

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(eb) Att samla in och utbyta 
erfarenheter och bästa praxis i samband 
med åtgärder som möjliggör en säker 
användning av järnvägen under en 
viruspandemi och dess efterdyningar, 
samtidigt som alla transportsätt behandlas 
på ett enhetligt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 22

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska stödja 
utvecklingen av järnvägar som en hållbar 
kärna för unionens rörlighetspolitik 
genom att:
(a) Främja initiativ som skapar lika 
villkor mellan olika transportsätt, 
undanröja inkonsekvenser när det gäller 
beskattning och avgiftspraxis, 
harmonisera strategin i fråga om 
passagerarrättigheter och skapa 
ramvillkor för att möjliggöra intermodala 
direktbiljettsystem.
(b) Stödja regionala 
järnvägsförbindelser i hela EU, och ett 



PE652.338v01-00 20/30 PR\1205344SV.docx

SV

fortsatt stöd till sådana regionala 
”tågförbindelser som saknas”1a.

(c) Stödja initiativ inom alla tre 
centrala pelare som utgör grunden för 
rörlighetspolitiken, som kopplar samman 
och integrerar dem och sätter användarna 
i centrum, nämligen genom att
– när det gäller intermodalitet: 
inbegripa och kombinera alla 
transportsätt, eftersom rörlighet är ett 
”från dörr-till-dörr”-behov,
– när det gäller sammankoppling: 
sammankoppla transportsätt, till exempel 
genom att säkerställa bättre tidtabeller 
och bättre skydd för intermodala 
passagerarrättigheter, samt genom 
infrastrukturåtgärder som 
gränsöverskridande förbindelser,
– när det gäller driftskompatibilitet: 
exempelvis genom att utveckla tekniska 
specifikationer, t.ex. att inbegripa FN-
stadgan och tillgänglighetsakten, för att 
skapa obehindrad tillgänglighet till 
infrastruktur, rullande materiel och 
informationsformat i de tekniska 
specifikationerna för persontrafik på 
järnväg (PRM TSI).
(d) Förnya arbetet med att slutföra det 
europeiska trafikstyrningssystemet 
(ERTMS), både vad gäller rullande 
materiel och infrastruktur ombord, och 
intensifiera bullerskyddet genom både 
bullerminskning vid källan, anpassning 
av godsvagnar i efterhand och installation 
av bullerskärmar.
(e) Utveckla och förmedla en 
”trafikomställning i fråga om turism” 
med gemensamt stöd till järnvägssektorn, 
den europeiska kulturindustrin och 
nationella och europeiska företrädare för 
turistindustrin.
(f) Förbättra den information som 
passagerare får tillgång till och att 
kontrollera efterlevnaden av 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 80/2009 av den 14 
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januari 20091b för att tillhandahålla 
jämförbara uppgifter om alla transporter, 
inklusive information om flygbiljetter, och 
bästa alternativ för tåg-/bussförbindelser 
vid resor på mindre än fem timmar.
(g) Uppmuntra företagsbaserade 
certifieringssystem för växthusgaser 
(GHG) och utveckla gemensamma EU-
standarder för att uppskatta 
koldioxidavtrycket för varje passagerar- 
och godstransport, med versioner 
anpassade för olika användare, såsom 
företag och individer, som främjar bättre 
val och underlättar marknadsföringen av 
renare transportlösningar.
__________________
1a Framgångsrik förslagsinfodran under 
FSE under 2016 om ”felande länkar” 
(Källa 
https://ec.europa.eu/transport/sites/transp
ort/files/c2017-5080-annex.pdf 
1b Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 80/2009 av den 14 
januari 2009 om en uppförandekod för 
datoriserade bokningssystem och 
upphävande av rådets förordning (EEG) 
nr 2299/89, (EUT L 35, 4.2.2009, s. 47–
55).

Or. en

Ändringsförslag 23

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 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 
punkt 1.

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 
punkterna 1 och 2.
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Under Europaåret ska kommissionen i 
synnerhet främja unionens befintliga 
nattågsnät och uppmuntra initiativ där 
gränsöverskridande nattåg används för 
att främja unionens visuella identitet.

Or. en

Ändringsförslag 24

Förslag till beslut
Artikel 4

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 en nationell 
samordnare och tillhandahålla 
tillräckliga ekonomiska och mänskliga 
resurser för hans eller hennes uppgifter. 
De nationella samordnarna ska ansvara för 
att de relevanta aktiviteterna samordnas på 
nationell nivå och utgöra en länk till 
samordningen på unionsnivå. De 
nationella samordnarna ska utses på 
grundval av bevisat engagemang för 
utvecklingen av järnvägen i Europa.

Or. en

Ändringsförslag 25

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 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 

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

information om genomförandet av 
Europaåret på nationell nivå och 
unionsnivå. Dessutom ska företrädare för 
Europaparlamentet och järnvägssektorn 
bjudas in att delta i dessa möten som 
observatörer.

Or. en

Ändringsförslag 26

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får, inom budgetramen, 
organisera ansökningsomgångar och 
projekt som kan få stöd för framträdande 
bidrag till Europaårets mål.

Kommissionen ska organisera 
ansökningsomgångar och projekt som kan 
få stöd för framträdande bidrag till 
Europaårets mål.

Or. en

Ändringsförslag 27

Förslag till beslut
Artikel 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska, inom ramen för 
Europaåret, samarbeta med behöriga 
internationella organisationer, och 
samtidigt säkerställa att EU:s deltagande 
framgår tydligt.

Kommissionen ska inom ramen för 
Europaåret samarbeta med behöriga 
internationella organisationer och behöriga 
myndigheter i angränsande tredjeländer, 
och samtidigt säkerställa att EU:s 
deltagande framgår tydligt.

Or. en

Ändringsförslag 28

Förslag till beslut
Artikel 7
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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 och presentera en 
rapport för Europaparlamentet, rådet, 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén och Regionkommittén om 
genomförandet, resultaten och den 
övergripande bedömningen av de initiativ 
som avses i detta beslut, samt göra denna 
rapport tillgänglig för allmänheten.

Efter utvärderingen av rapporten ska 
kommissionen följa upp den med 
eventuella nödvändiga 
lagstiftningsinitiativ.

Or. en
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Ändringsförslag 29

Förslag till beslut
Finansieringsöversikt för rättsakt
Tabell 3.2.1 Sammanfattning av den beräknade inverkan på utgifterna

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

Kommissionens förslag

Rubrik i den fleråriga budgetramen Rubrik 1 [Inre marknaden, innovation och den digitala ekonomin] Rubrik 3 
[Naturresurser och miljö]

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Efter 
2027

Totalt

Åtagand
en (1) 0,500 1,500 2,000Driftsanslag 

06.02.05 (budget 2020) / 02.20.04.01 (2021-22) 
Verksamhet till stöd för EU:s gemensamma 
transportpolitik

Betalnin
gar (2) 0,300 1,200 0,500 2,000

Åtagand
en (1) 6,000 6,000

Driftsanslag 

01.02.02.50 Horisont Europa

02.03.01 Fonden för ett sammanlänkat Europa 
– Transport

09.02 Life

Betalnin
gar (2) 3,000 3,000 6,000

TOTALA anslag för rubrikerna 1 och 3 Åtagand
en =1+3 0,500 7,500 8,000



PE652.338v01-00 26/30 PR\1205344SV.docx

SV

Betalnin
gar =2+3 0,300 4,200 3,500 8,000

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

Ändringsförslag

Rubrik i den fleråriga budgetramen Rubrik 1 [Inre marknaden, innovation och den digitala ekonomin] Rubrik 3 
[Naturresurser och miljö]

2020 2021 2022 2023 2024 2026 Efter 2027 Totalt

Åtagand
en (1) 0,500 1,500 2,000Driftsanslag 

06.02.05 (budget 2020) / 02.20.04.01 (2021-22) 
Verksamhet till stöd för EU:s gemensamma 
transportpolitik

Betalnin
gar (2) 0,300 1,200 0,500 2,000

Åtagand
en (1) 14,000 14,000

Driftsanslag 

01.02.02.50 Horisont Europa

02.03.01 Fonden för ett sammanlänkat Europa 
– Transport

09.02 Life

Betalnin
gar (2) 7,000 7,000 14,000

Åtagand
en =1+3 0,500 15,500 16,000TOTALA anslag för rubrikerna 1 och 3

Betalnin
gar =2+3 0,300 8,200 7,500 16,000
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Or. en

Motivering

Budgeten måste fördubblas för att man ska kunna stärka målen för Europaåret för järnvägen.

Ändringsförslag 30

Förslag till beslut
Finansieringsöversikt för rättsakt
Tabell 3.2.1 Sammanfattning av den beräknade inverkan på utgifterna

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

Kommissionens förslag

Rubrik i den fleråriga budgetramen 7 ”Administrativa utgifter”

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Efter 
2027

Totalt

Personalresurser 0,150 0,300 0,075 0,525

Övriga administrativa utgifter 0,010 0,010

TOTALA anslag för RUBRIK 7 i den fleråriga 
budgetramen

(summa 
åtaganden = 

summa 
betalningar)

0,150 0,310 0,075 0,535

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)
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Åtaganden 0,650 7,810 0,075 8,535TOTALA anslag 
under samtliga RUBRIKER
i den fleråriga budgetramen Betalningar 0,450 4,510 3,575 8,535

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

Ändringsförslag

Rubrik i den fleråriga budgetramen 7 ”Administrativa utgifter”

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Efter 
2027

Totalt

Personalresurser 0,150 0,300 0,075 0,525

Övriga administrativa utgifter 0,010 0,010

TOTALA anslag för RUBRIK 7 i den fleråriga 
budgetramen

(summa 
åtaganden = 

summa 
betalningar)

0,150 0,310 0,075 0,535

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

Åtaganden 0,650 15,810 0,075 16,535TOTALA anslag 
under samtliga RUBRIKER
i den fleråriga budgetramen Betalningar 0,450 8,510 7,575 16,535

Or. en

Motivering

Budgeten måste fördubblas för att man ska kunna stärka målen för Europaåret för järnvägen.
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MOTIVERING

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag, där år 2021 utnämns till Europaåret för 
järnvägen, och som syftar till 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. 
Transporterna står för en fjärdedel av EU:s utsläpp av växthusgaser och fortsätter att öka. För 
att uppnå klimatneutralitet måste transportutsläppen minska med 90 % fram till 2050. 
I enlighet med färdplanen för ett gemensamt europeiskt transportområde måste dessutom 
50 % av marknadsandelarna för medellånga sträckor och passagerartransporter mellan städer 
flyttas från vägar till järnvägar, medan 30 % av godstransporterna på väg bör ha flyttats över 
till andra transportmedel, t.ex. järnväg eller vattenvägar senast 2030, och mer än 50 % senast 
2050.

En viktig framgångsfaktor för den europeiska gröna given är att rikta uppmärksamheten och 
insatserna på järnvägen: tågen bör vara mer överkomliga prismässigt, mer frekventa, erbjuda 
fler förbindelser och vara mer energieffektiva. Järnvägen är ett av de mest miljövänliga och 
energieffektiva trafikslagen, och spelar därför en viktig roll för att påskynda transporternas 
utsläppsminskningar. Den är till stor del elektrifierad, använder i allt högre grad förnybar 
energi och släpper ut mycket mindre koldioxid än motsvarande väg- eller flygtransport. 
Dessutom är den ett av de säkraste transportsätten och förenar människor och företag i hela 
EU. Trots dessa uppenbara fördelar missgynnas järnvägen jämfört med andra transportsätt, 
särskilt luftfarten. Flygbolagen är befriade från skyldigheten att betala skatt på flygbränsle 
och får en stor mängd kostnadsfria utsläppsrätter inom ramen för systemet för handeln med 
utsläppsrätter. Dessa fördelar innebär ofta att järnvägen, även för korta sträckor, missgynnas 
jämfört med luftfarten, som erbjuder mer konkurrenskraftiga kortdistansflygningar trots dess 
stora klimatpåverkan.

Föredraganden stöder inte bara förslaget om Europaåret för järnvägen 2021, utan uppmuntrar 
också kommissionen att vara mer ambitiös. Vårt samhälle måste gå över från väg och luftfart 
till förmån för järnväg. Detta kommer att kräva investeringar i järnvägsinfrastrukturkapacitet, 
både genom utbyggnad av nätet och införande av digital trafikstyrningsteknik såsom ERTMS. 
Till och med när den globala hälsokrisen till följd av covid-19-pandemin ledde till att våra 
länder hamnade nära ett dödläge, fortsatte järnvägssystemen och systemen för järnvägstrafik i 
städer att säkerställa rörligheten för varor och upprätthålla grundläggande tjänster, inbegripet 
för passagerare som arbetar inom samhällsviktiga yrken.

Föredraganden efterlyser en förbättring av kollektivtrafiken för att få till stånd en hållbar 
stadsplanering för lösningar för mjukare rörlighet. Detta kan uppnås genom ett system för 
effektiv prissättning av transporter och biljetter till rimliga priser, i syfte att förbättra 
trafikmönstren och främja hållbara val av transportsätt för passagerare och logistikoperatörer.

Föredraganden vill skapa en gemensam samarbetsram med järnvägsföretag och slutligen 
införa ett system med direktbiljetter i EU, särskilt för resor över gränserna, vilket skulle göra 
det möjligt för resenärer att hävda sina rättigheter i händelse av en missad anslutning på grund 
av en försening av en tidigare etapp av resan. 
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Föredraganden påpekar också vikten av att blåsa nytt liv i nattåg och bygga upp regionala 
förbindelser i hela EU. Detta kommer att kräva investeringar i rullande materiel och 
infrastruktur för nattåg, i syfte att återaktivera rutterna och åter göra dem till ett hållbart och 
överkomligt alternativ för resenärer till europeiska resmål, på samma sätt som de har varit 
tidigare. I detta avseende uppmanar föredraganden kommissionen att under det europeiska 
året främja EU:s nuvarande nattågsnät maximalt samt engagera sig och visa EU:s visuella 
identitet på de platser som trafikeras av gränsöverskridande nattåg.

En verklig ”renässans för järnvägen” kräver ytterligare finansiering som särskilt bör inriktas 
på införande och återinförande av de regionala gränsöverskridande järnvägsförbindelser som 
saknas, underhåll och uppgradering av befintliga linjer, broar och tunnlar samt reaktivering av 
nedlagda linjer där passagerare och gods kan gå över till järnvägen. Finansieringen bör stödja 
forskning och innovation i rena transporter och bör riktas mot hållbar, intermodal och smart 
rörlighet där ett villkor för EU-finansiering är att järnvägarna står i centrum för alla 
mobilitetsstrategier och transportplaner.

Föredraganden är fast övertygad om att Europaåret för järnvägen 2021 genom projekt, 
debatter, evenemang och utställningar över hela Europa kommer att synliggöra och främja 
järnvägen som ett attraktivt och hållbart sätt att förflytta sig, för medborgare, företag och 
myndigheter. 

Järnvägen bidrar till EU:s ekonomi och skapar arbetstillfällen och andra fördelar för 
lokalsamhällen samt bidrar till att integrera unionens inre marknad. Detta Europaår ska 
presentera järnvägar som ett hållbart, modernt och säkert transportsätt och nå ut till 
allmänheten samt främja sammanhållning och social delaktighet, särskilt med fokus på 
ungdomar och personer med funktionsnedsättningar. 


