CE a aprobat un ajutor stat de 270 milioane
EURO pentru a sprijini operatorii feroviari italieni
afectați de coronavirus
25 martie 2021
Comisia Europeană a aprobat, astăzi 25 martie,
în conformitate cu normele UE privind ajutoarele
de stat, o măsură italiană de 270 milioane EUR
care sprijină atât sectorul feroviar de marfă, cât și
sectorul feroviar de călători, în contextul focarului
de coronavirus. Măsura vizează menținerea
competitivității operațiunilor feroviare de călători și
menținerea unei oferte de servicii stabile, fiabile și
suficiente. Măsura, cu un buget total de 270
milioane EURO, permite Italiei să scutească operatorii feroviari de transport de marfă și
operatorii feroviari de călători de o parte din costurile legate de tarifele de acces la cale
ferată (adică taxele pe care companiile feroviare trebuie să le plătească pentru utilizarea
rețelei de căi ferate) în perioada 10 martie – 31 decembrie 2020.
Acest sprijin ajută operatorii feroviari din Italia să facă față situației dificile cauzate de
focarul de coronavirus, prevenind pierderea cotelor de piață în favoarea operatorii rutieri
și păstrând beneficiile schimbării traficului de la auto la calea ferată realizată înainte de
focarul de coronavirus. Comisia a constatat că măsura este benefică pentru mediu și
pentru mobilitate, deoarece sprijină transportul feroviar, care este mai puțin poluant decât
transportul rutier, reducând totodată congestia rutieră. În consecință, Comisia a
concluzionat că măsura respectă normele UE privind ajutoarele de stat, în special
Orientările Comisiei din 2008 privind ajutoarele de stat pentru întreprinderile feroviare
(„Orientările feroviare”).
Vicepreședintele executiv, Margrethe Vestager, responsabil de politica în domeniul
concurenței, a declarat: „De asemenea, în contextul focarului de coronavirus, este
important să se mențină competitivitatea operatorilor de transport feroviar de marfă și de
călători în raport cu alte moduri de transport, în conformitate cu obiectivele Acordului
verde al UE. Măsura aprobată astăzi permite autorităților italiene să sprijine în continuare
acest sector în situația actuală dificilă. Continuăm să lucrăm cu toate statele membre
pentru a ne asigura că măsurile naționale de sprijin pot fi puse în aplicare cât mai repede
și mai eficient posibil, în conformitate cu normele UE.”
Prelucrare după Comisia Europeană

