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Despre „Europe on Rail”
Europe on Rail este o rețea de ONG-uri din Polonia,
Germania, Franța, Spania și România. Rețeaua își propune
să susțină o revitalizare a căii ferate în Europa și să vină
cu măsuri de consolidare a primatului călătoriilor feroviare
în transportul internațional de pasageri.
www.europeonrail.eu / e-mail: info@europeonrail.eu
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Pe scurt

Anul 2021, Anul European al Căilor Ferate, a readus problema conexiunilor feroviare pe distanțe lungi în prim plan ca alternativă la călătoriile aeriene în Europa. Având în vedere urgența climatică, amânarea
trecerii de la zboruri la căi ferate în Europa nu mai este o opțiune, ci
un proiect care trebuie implementat cât mai repede posibil.

Pentru
a sprijini tranziția către o mobilitate mai curată, mai ecologică și mai inteligentă, în conformitate cu obiectivele Pactului ecologic
european, Comisia a adoptat în Decembrie 2021 un plan de acțiune
care va moderniza sistemul de transport feroviar al UE. Prin creșterea
conectivității și transferarea mai multor pasageri pe calea ferată, prin
sprijinirea lansării punctelor de încărcare, a infrastructurii alternative
de alimentare cu combustibil și a noilor tehnologii digitale, prin acordarea unui accent mai puternic pe mobilitatea urbană durabilă. Sunt
propuse și diferite opțiuni de transport într-un sistem multimodal
eficient. Acestea vor pune sectorul transporturilor pe calea reducerii
emisiilor cu peste 90%. De asemenea, Comisia Europeană cere ca
liniile feroviare de pasageri majore TEN-T să permită trenurilor să
circule cu 160 km/h sau mai rapid până în 2040. România se află la
confluența coridoarelor Rin-Dunăre și Orient/Est Mediteraneean; mai
mult, un nou coridor va lega statele membre est-europene de la nord
la sud, de la Marea Baltică până la Egee/Adriatică.
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Trenul reduce emisiile

Calea ferată este, fără îndoială, cel mai eficient mod de transport
în prezent. Calea ferată contribuie cu doar 1,5% din emisiile de CO2 din
UE provenite din sectorul transporturilor, în timp ce reprezintă 8,5%
din cota de piață. Pentru a plasa datele în context, 27% din totalul
emisiilor de gaze cu efect de seră din UE-28 au provenit din sectorul
transporturilor, conform Agenției Europene de Mediu (2019). Datorită
trenurilor electrice alimentate cu energie regenerabilă, este posibil
să se prevadă călătorii și transport aproape carbon zero. Însă nu
este vorba doar de emisiile de CO2. Externalitățile negative (efectele

Ponderea emisiilor din transporturi în Uniunea Europeană
Sursa: Agenția Europeană pentru Mediu
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Valea Oltului. Sursa: © Florin Ghidu, Dreamstime.com

negative care nu sunt internalizate în prețul plătit de utilizator, cum
ar fi poluarea aerului, dar și accidentele ori congestionarea) transportului feroviar reprezintă doar 2% din costul extern al transportului
în Europa.
Cu Pactul Verde European care țintește neutralitatea climatică până în 2050 și
în conformitate cu Cartea Albă a UE pentru transporturi din 2011, transportul
cu trenul pare a fi devenit în ultimul deceniu o alternativă de încredere și reală
pentru atingerea acestor obiective. Cu toate acestea, odată cu scăderea constantă a cotei de piață a transportului feroviar, în comparație cu alte cote de
transport, obiectivul ar putea ajunge să nu fie îndeplinit, chiar și cu o soluție
care se află sub nasul nostru. Din această perspectivă, toate Pachetele Feroviare la nivel european ori național sunt importante. Creșterea cotei modale
a sectorului feroviar este benefică nu numai pentru călători, dar și pentru climă.
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Din aer, înapoi
la calea ferată

Sectorul aerian a suferit pe deplin criza de sănătate legată de COVID-19. Deși
este încă prea devreme pentru a prezice o reluare normală a traficului, este
sigur că dinamica de creștere a sectorului transportului aerian, observată în
lume și în Europa, nu va fi pusă în discuție pe termen lung.
Această creștere, chiar și întârziată, rămâne incompatibilă cu obiectivele „climei” din România și din Uniunea Europeană, în ciuda progreselor tehnologice
din sector.
După cum s-a subliniat deja în „Cartea albă privind transporturile1” a Comisiei
Europene din 2011: sectorul transporturilor trebuie să se schimbe în profunzime, altfel emisiile sale de CO2 vor continua să crească. În special, majoritatea
transportului pe distanțe medii din Europa va trebui să se facă pe calea ferată.
Trenul nu este destinat să înlocuiască toate călătoriile din Europa, în special
pe cele mai lungi. Cu toate acestea, cu o „zonă de relevanță” de până la 800
km ziua și până la 1500 km noaptea, trenul poate ocupa un loc important în
transportul pe distanțe lungi în Europa.
Trenul este singura alternativă credibilă care să permită, până în 2030 și 2050,
să se poată călători la scară europeană fără a renunța la obiectivele Acordului
de la Paris. Prin urmare, pare esențial să se creeze cele mai favorabile condiții
posibile pentru ca trenul să devină mijlocul de transport „implicit” între metropolele europene.

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/123/
politica-comuna-in-domeniul-transporturilor-generalitati

1
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Mai multe state europene au abordat problema amânării Air-Rail prin dezvoltarea rețelelor lor de lungă distanță. Putem cita exemplul companiei austriece
ÖBB, care își dezvoltă în prezent oferta europeană de trenuri de noapte, cu
real succes comercial.
Cu toate acestea, rețelele feroviare europene rămân adesea fragmentate între
rețele naționale incompatibile. Un studiu realizat de Comisia Europeană în
martie 2018, de exemplu, a concluzionat că dintre cele 365 de legături transnaționale existente în Europa, mai puțin de jumătate (49%) erau funcționale
pentru transportul de pasageri.
Există mai multe obstacole în calea restabilirii unei rețele feroviare europene
eficiente și extinse, dar, procedând în etape succesive, s-ar putea dezvolta
treptat o astfel de rețea și s-ar constiutui pe termen scurt o alternativă esențială la a lua avionul.
Anul European Feroviar, care s-a încheiat în decembrie 2021, a constituit o adevărată fereastră de oportunitate pentru relansarea trenurilor de lungă distanță
în Europa. Dar promovarea transportului feroviar curat continuă.

Gara de Nord, Bucuresti, Romania
Sursa: © Serban Enache, Dreamstime.com
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Prima barieră:
Infrastructura

România are de modernizat peste 1000 de kilometri de infrastructură feroviară. Polonia, cu o lungime a infrastructurii feroviare nu cu mult mai mare decât
a României, a reabilitat peste 1.500 de kilometri cu fonduri europene într-un
singur exerciţiu bugetar european.
Strategia de dezvoltare a infrastructurii va trebui să ţintească liniile cu potenţialul cel mai mare de folosire, dar cu cele mai multe restricţii. Sute de kilometri de cale ferată sunt afectaţi anual de restricţii, deci orice alte programe
de dezvoltare a sistemului feroviar de la noi pică în plan secund atât timp
cât restricțiile nu sunt depășite, iar infrastructura nu este complet reabilitată. “Este incomprehensibilă inexistenţa României pe lista actualelor priorităţi
ale Comisiei de a finanţa cu celeritate legăturile feroviare între marile oraşe
europene (din care trei sunt în Est) prin coridoarele Rail Baltica, Lyon – Torino,
Basque Y, Fehmarn – Brenner, Dresda – Praga, Viena – Bratislava – Budapesta,
Seine-Scheldt şi altele. Comisia invită explicit aplicaţii pentru mai multe astfel de
coridoare, fie că sunt TEN-T, fie că nu, lucru care ar deschide posibilitatea finanţării învechitei şi încetei legături Budapesta-Cluj sau între Bucureşti şi Sofia2”.

Cornel Ban, Sorin Gog, FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG: PNRR ŞI CĂILE FERATE: O OCAZIE
ISTORICĂ PENTRU A ACOPERI DEFICITUL DE TRANSPORT DURABIL ÎN ROMÂNIA, Martie 2021,
p. 11, http://library.fes.de/pdf-files/bueros/bukarest/17528-20210309.pdf

2
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Ponderea investiţiilor în infrastructura feroviară
Sursa: Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare (2021–2025).
Anexa I3
Master Planul General de Transport (2015) reamintește că rețeaua primară
feroviară a fost clasificată în mai multe tipuri de căi ferate: căi ferate de pe
rețeaua TEN-T Core, căi ferate de pe rețeaua TEN-T Comprehensive, căi ferate
magistrale naționale, căi ferate intermagistrale, căi ferate cu potențial de valorificare economică, căi ferate cu potențial de conectivitate transfrontalieră
– acesta din urmă fiind și scopul prezentei lucrări.
Căile ferate din TEN-T Core vor fi modernizate conform standardelor și normelor
europene TSI (cu unele derogări de la acestea pentru scurte sectoare de cale
cu probleme geologice sau geomorfologice). Pentru a atrage fluxuri noi de
călători, în lungul acestora vor fi introduse servicii feroviare moderne precum
achiziție de material rulant nou, sisteme de informare dinamică în timp real,
autocare pentru transportarea călătorilor la și de la gări.
Scopul, arată documentul, este să conecteze între ele cele mai mari centre
urbane ale Românie cu potențial economic ridicat, asigurând și legătura feroviară a acestora cu rețeaua feroviară europeană și deci conectivitatea cu centre
urbane din Europa. Aceste căi ferate sunt:

http://www.cfr.ro/files/strategie/SDezIF/2020/anexa%201%20strategie%20(situatia%20
actuala)%20v4.1.pdf
3
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Q

București – Craiova – Dr.Tr.Severin – Caransebeș – Lugoj – Timișoara – Arad

Q

București – Giurgiu (BG)

Q Craiova – Calafat (BG)
Q Timișoara – Stamora Moravița (SRB)
Q

București – Brașov – Sighișoara – Teiuș – Simeria – Arad – Curtici (HU)

Q Teiuș – Cluj Napoca
Q Cluj Napoca – Dej – Beclean – Vatra Dornei – Câmpulung M. – Suceava
Q

Ploiești – Buzău – Focșani – Bacău – Pașcani – Suceava – Vicșani (UA)

Q

Pașcani – Iași – Ungheni (MD) 4

Căi ferate de pe rețeaua TEN-T Comprehensive facilitează conectivitatea feroviară de călători la nivel internațional. Ele conectează următoarele stații de
cale ferată:
Q Videle – Giurgiu (BG)
Q Cluj Napoca – Oradea – Ep.Bihor (HU)
Q Arad – Oradea – Carei – Satu Mare – Halmeu (UA)
Q

Buzău – Făurei – Brăila – Galați – Giurgiulești (MD și UA)

Căi ferate cu potențial de conectivitate transfrontalieră (care nu fac parte din
TEN-T) sunt în zona de frontieră și se conectează “cross-border” cu căile ferate
din țările vecine. “Acestea pot asigura legături secundare transfrontaliere, însă
pot atrage trafic de pe coridoarele feroviare sau pot genera nou trafic, în special
de tipul ‘micului trafic de frontieră’. Căile ferate transfrontaliere identificate în
rețeaua primară feroviară sunt:
Q Timișoara – Jimbolia (SRB)
Q Galați – Reni (MD, UA)
Q

Medgidia – Negru Vodă (BG)5”.

Master Planul General de Transport (2015), p. 260, http://mt.gov.ro/web14/documente/
strategie/mpgt/23072015/Master%20Planul%20General%20de%20Transport_iulie_2015_
vol%20I.pdf
5
Master Planul General de Transport (2015), p. 261, http://mt.gov.ro/web14/documente/
strategie/mpgt/23072015/Master%20Planul%20General%20de%20Transport_iulie_2015_
vol%20I.pdf
4
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A doua barieră:
Materialul rulant

Trenurile transfrontaliere nu mai sunt un ansamblu de vagoane trase de un
motor, ci un sistem complex și integrat care nu poate fi schimbat la frontieră.
Având în vedere costurile mari și tehnologia sofisticată, lipsa varietății trenurilor
internaționale în UE și la frontierele României trebuie rezolvată prin investiții
strategice, împrumuturi preferențiale și chiar prin crearea unui stoc European
de material rulant.
Fără trenuri adecvate și moderne, călătoriile transfrontaliere nu vor avea nicio
șansă!
Lipsa materialului rulant este un obstacol major pentru dezvoltarea de noi
căi ferate.
Fiecare stat membru al UE are propriul sistem de semnalizare, sistem de siguranță, sistem electric etc. Încercările UE de a armoniza toate aceste sisteme
vor dura probabil decenii. O astfel de realitate se traduce prin faptul că un tren
german nu poate fi utilizat în rețeaua franceză sau poloneză; aceste trenuri
trebuie să fie echipate corespunzător sistemului național în care sunt folosite.
Din acest motiv, costurile pentru trenurile de mare viteză transeuropene cresc
cu aproximativ 40%. Noii intrați pe piața feroviară sau start-up-urile nu au
capitalul necesar pentru a comanda o nouă flotă interoperabilă. Chiar și marii
jucători consacrați se gândesc de două ori înainte de a cumpăra un astfel
de set de tren scump, care poate fi folosit doar într-o anumită țară și nu are
flexibilitatea necesară.
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Trenul internațional Viena–București. Sursa: 2C

Cu câteva decenii în urmă lucrurile erau mai simple. Majoritatea trenurilor
erau încă compuse dintr-o locomotivă (care putea fi schimbat cu ușurință la
graniță) și vagoane; astăzi majoritatea trenurilor electrice sunt unități multiple
în care locomotiva este integrată în tren, ca un sistem complex și nu poate fi
schimbată pur și simplu la graniță.
Uneori, însă, operatorii aleg să folosească „vechiul sistem”, mai ales în cazul
trenurilor de noapte. Aici există o altă problemă: cușetele trenurilor sunt depășite din cauza anilor de subinvestiții și degradări, în timp ce operatorii feroviari
actuali nu au reînnoit flotele. Chiar și acolo unde sunt disponibile materiale
second-hand, operatorii actuali sunt, în general, reticenți în a-l achiziționa. Noii
intrați, de obicei, nu au suficiente fonduri pentru a comanda ei înșiși o întreagă
nouă flotă, iar industria feroviară este reticentă în a prelua comenzi pentru
doar câteva unități.
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Companiile de leasing, pe de altă parte, nu intră pe piața transfrontalieră,
deoarece materialul rulant interoperabil trebuie adaptat la secțiunea de cale
ferată specifică unei zone anume: dacă un operator dă faliment, materialul
rulant nu poate fi închiriat cu ușurință pentru alte secțiuni de rețea.
Ce soluții avem? UE poate oferi împrumuturi preferențiale, pentru transport
verde, prin intermediul Băncii Europene de Investiții (BEI) pentru operatorii
naționali, precum și noii investitori. Tot UE (sau guvernul României) își creează
propriul grup de material rulant. Pentru operațiuni regionale și unele naționale,
materialul rulant este uneori deținut și închiriat de guvernul național (autoritatea de atribuire) sau de o companie deținută de guvern.
BEI a lansat Platforma de investiții feroviare verzi - o nouă inițiativă de sprijinire a investițiilor publice și private în proiecte feroviare. Pentru a accelera
implementarea investițiilor feroviare, noua platformă oferă servicii de împrumut, combinare și consultanță ale BEI și ale instrumentelor financiare ale UE
disponibile în cadrul InvestEU. Este disponibil pentru toți operatorii feroviari,
administratorii de infrastructură, autoritățile de transport și alte părți interesate. Green Rail Investment Platform își propune să abordeze nevoile specifice
ale pieței, să exploreze noi modele de afaceri și să stimuleze oportunitățile de
finanțare a inovației și a acțiunii climatice în transportul feroviar.
Totodată, trenurile transfrontaliere trebuie să poată fi incluse în Planurile Naționale de Redresare și Reziliență.
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Bariera numărul trei:
Biletele

Imposibilitatea de a rezerva un bilet de tren transeuropean de la un ghișeu unic,
online, încalcă drepturile consumatorilor europeni. Acesta este un impediment
major pentru călători, însă poate fi rezolvat prin realizarea unui regulament la
nivel European.
Pentru a face transportul cu trenul cât mai atractiv pentru călători, rezervarea
unui bilet de tren trebuie să devină la fel de ușoară ca a unui zbor!
În prezent, nu este posibilă rezervarea online a unui bilet de tren internațional
direct de la București la Munchen. Acesta este cazul multor conexiuni internaționale care implică mai mult de un operator. De asemenea, nu există o platformă online unică care să arate toate conexiunile de tren disponibile în Europa.
Integrarea informațiilor de la diferiți operatori feroviari este posibilă din punct
de vedere tehnic, dar mulți operatori feroviari nu fac disponibile datele necesare și drepturile de vânzare a biletelor, în ciuda promisiunilor sectorului de
a rezolva această problemă. Așadar, vânzarea biletelor directe este imposibilă
în momentul de față.
Dacă un pasager are posibilitatea să cumpere un singur bilet care acoperă
întreaga călătorie internațională, acesta va avea din start drepturi pe întreaga
durată. În prezent, operatorii feroviari tind să vândă bilete doar pentru segmentele naționale de călătorie. Acest lucru permite operatorilor să ocolească
obligațiile legate de compensare, redirecționare și asistență. Operatorii locali
trebuie subordonați unei singure entități, ca aceștia să fie responsabili în fața
clientului, pentru toată călătoria. Din acest motiv, multe dintre traseele care
necesită schimbarea trenurilor, nu pot fi realizate. Pasagerii trebuie să fie

15

protejați pe toată durata călătoriei, în ciuda tipului de tren sau a numărului de
operatori feroviari.
Legea europeană obligă operatorii de transport să transmită doar unele date
de bază, cum ar fi datele statice de călătorie și trafic, cu alți transportatori
feroviari sau vânzători independenți de bilete. Regulamentul nu impune și
transmiterea datelor privind tarifele sau alte date dinamice legate de călătorie
și trafic (de exemplu, informații despre numerele și modificările platformei,
planurile exacte ale locurilor, întârzierile și anulările în timp real, ora estimată
a sosirii). Aceste date sunt esențiale pentru o călătorie fără întreruperi și pentru ca pasagerii să poată găsi conexiuni alternative în cazul unor întreruperi.
Pe lângă lipsa datelor, fiecare operator feroviar și-a construit propriul site web
pentru vânzarea biletelor, dar adesea fără interfețe care să permită conectarea
la sistemele altor operatori. Din păcate, tendința merge într-o direcție greșită.
Vânzătorii de bilete independenți care încearcă să se specializeze pe această
piață internațională pot vinde doar biletele la care operatorii feroviari le oferă
acces și trebuie să încheie acorduri comerciale cu fiecare operator feroviar în
parte. Transportatorii feroviari actuali sunt obligați să acorde acces la biletele
de bază, datorită legii concurenței, dar nu și pentru toate datele relevante. De
exemplu, aceștia ar putea să ofere acces doar la biletele la tarif standard, dar
nu și la cele cu tarife reduse (oferte, tarife corporative, vouchere) sau carduri
feroviare. Acest lucru împiedică vânzătorii independenți să-și facă propriile
oferte către călători.
Soluția constă într-un regulament privind biletele feroviare care să le permită pasagerilor să caute și să rezerve
bilete de tren în toată Europa cu un
singur clic, cu până la 9-12 luni în avans,
sub protecția drepturilor pasagerilor
pentru întreaga călătorie.

Dincolo de Curtici. Sursa: 2C
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A patra barieră:
Trenurile de noapte

Trenurile de noapte nu presupun investiții masive în infrastructură, deoarece
pot folosi infrastructurile existente și nu au nevoie de sisteme de mare viteză.
Sunt alternativa confortabilă a călătoriilor cu avionul, pe distanțe de până la
2000 km, dar cu o scădere semnificativă a emisiilor. Trenurile de noapte sunt
singura variantă de călătorie sustenabilă pentru distanțe de peste 1.000 km,
pot acoperi distanțe mai lungi decât trenurile de zi, și călătorul economisește
o noapte de cazare.
Numărul trenurilor de noapte a scăzut dramatic în ultimele decenii, în special
în Europa de Vest. Cândva, a existat o rețea densă de trenuri de noapte în
toată Europa. Trenurile de noapte încep să concureaze cu greu cu companiile
aeriene low-cost: companiile aeriene sunt scutite de taxele pe kerosen și de
TVA pentru biletele internaționale. Chiar și în interiorul României se preferă
zborul Cluj-Napoca – București, în dauna trenului de noapte.
Spre deosebire de companiile aeriene, trenurile internaționale plătesc o taxă
(taxă de acces la calea ferată) pentru fiecare kilometru, trebuie adaptate la
diferitele rețele feroviare și la regulile fiecărei țări (ceea ce implică adesea
schimbarea locomotivelor și a mecanicilor de tren la graniță).
Marii operatori feroviari naționali nu sunt interesați de extinderea serviciilor
oferite de trenurile de noapte (în afară de operatorul austriac ÖBB). Noii intrați/
start-up-urile au dificultăți să intre pe piață, deoarece este dificil să găsească
vagoane de dormit/cușete (acestea nu există pe piața second-hand; capital de
pornire insuficient pentru a comanda o nouă flotă); găsesc cu greu intervale
eficiente de călătorie în fiecare țară (pentru ca timpul așteptat la graniță să fie
cât mai redus); dificultatea de vânzare a biletelor internaționale.
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Coridorul Rin-Dunăre, conexiunea feroviară cu Occidentul
Sursa: rfc-rhine-danube.eu
Soluții: Statul trebuie să sprijine operatorii pentru achiziționarea de noi vagoane
de dormit, să susțină reducerea taxelor de acces la calea ferată la niveluri de
costuri directe și, în sfârșit, să îi oblige pe marii operatori feroviari naționali să
vândă bilete pe site-urile lor web.
Comisia Europeană deja s-a angajat să publice un plan de acțiune privind trenurile de noapte și calea ferată internațională de pasageri. Câteva state membre,
precum Franța, Austria și Suedia, au anunțat relansarea trenurilor de noapte.
Inițiativa Trans Europ Express 2.0, inițiată de guvernul Germaniei, a propus noi
linii de tren de noapte.
În același context serviciile de pe linia București – Viena trebuie îmbunătățite.
Totodată, trenuri de noapte care să conecteze Bucureștiul de Praga (spre Berlin)
și Varșovia pot fi revitalizate.
Deși nu ar fi pe coridor TEN-T Core, trenul de noapte București – Salonic (și București – Istanbul) poate fi permanentizat.
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Coridorul Orient/
Est-Mediteraneean
Sursa: Strategia
privind dezvoltarea
infrastructurii
feroviare
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Bugetul UE
ridică bariera

Dezvoltarea căilor ferate nu poate fi încurajată fără o cofinanțare masivă din
partea UE și printr-o abordare integrată bazată geografic pe rutele principale
din cadrul Rețelei transeuropene de transport (TEN-T).
Noul Regulament TEN-T va apărea în prima parte a anului 2022, iar infrastructura este unul dintre principalele subiecte abordate pentru dezvoltarea căilor
ferate în Europa.
În ceea ce privește căile ferate, punctele de intersecție sunt importante în
întreaga rețea TEN-T. Aceste noduri contribuie la dezvoltarea locală și responsabilizarea autorităților naționale și regionale pentru identificarea soluțiilor
intermodale.
Pentru transportul intermodal, autoritățile locale și regionale pot utiliza fonduri
din Fondul de Coeziune, Fondul pentru Tranziție Justă (JTF), Fondul European
de Dezvoltare Regională (FEDR) și Mecanismul de Redresare și Reziliență al UE.
Cu toate acestea, aceste fonduri nu sunt suficiente pentru a permite autorităților să își îndeplinească rolul de a face mobilitatea sustenabilă.
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Ce politici ar trebui să urmărim,
la nivel european:

I

În ceea ce privește transportul feroviar, Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF) este instrumentul de finanțare esențial pentru
a elimina blocajele și pentru a îmbunătăți și armoniza interoperabilitatea
rețelei TEN-T, crescând astfel competitivitatea și cota de piață a sistemului feroviar european. Fondurile CEF sunt necesare pentru a finaliza
rețeaua TEN-T (sau a o extinde atunci când piața o cere), inclusiv pentru
finalizarea la termen a proiectelor majore TEN-T aflate în derulare și pentru a sprijini transformarea digitală a operațiunilor feroviare, în special
pentru sistemul de semnalizare feroviară ERTMS.

II

Mecanismul de Redresare și Reziliență al UE este un alt instrument
financiar important care ar putea ajuta căile ferate să se transformă
într-o rețea coerentă și eficientă la nivel european. De asemenea, este
important să fie incluse rute relevante de infrastructură și conexiuni
transfrontaliere care lipsesc pe baza unei analize de la caz la caz în rețeaua centrală TEN-T.

III

Accentul ar trebui pus pe conexiunile din “ultimul kilometru” de cale
ferată, din zonele urbane. Ar trebui încurajate conexiunile feroviare
adecvate și interoperabile cu țările terțe învecinate, cum ar fi Balcanii,
Europa de Est și țările din Asia, deoarece este o condiție prealabilă
pentru un trafic feroviar de marfă și pasageri fără întreruperi. Politica TEN-T trebuie extinsă în Balcani. De asemenea, finanțarea pentru
dezvoltarea infrastructurii feroviare ar trebui să devină mai previzibilă
pentru a asigura utilizarea acesteia la capacitate maximă.
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About EuropeOnRail
EuropeOnRail is a European initiative led by Civil Society
Organizations to reduce carbon emissions from
international mobility by promoting night and day
passenger trains between European cities and countries.
www.europeonrail.eu
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