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Comisia Europeană își propune o
dublare a transporturilor feroviare
de marfă și călători – mare viteză
până în 2030.
Declarația aparține Adinei Vălean, comisarul
european pentru Transporturi și a fost făcută
marți
la
deschiderea InnoTrans
2022, eveniment la care este prezent și
Club Feroviar.
„Vrem să majorăm volumul de transport pe
calea ferată. Intenționăm să creștem
volumul traficului feroviar de marfă cu 50%
până în 2030, apoi să mergem spre o altă
creștere și să dublăm transportul feroviar de
mare viteză până în 2030”, a spus ea.
„Transportul feroviar este un sector estimat
pentru creștere și este unul care oferă
oportunități. Acest mod de transport s-a
confruntat cu o lipsă mare de investiții, în
special în infrastructură și nu a beneficiat de
sprijin, nici financiar, nici politic. aStatele
membre au acceptat servicii cu o calitate mai
scăzută, la fel și o competiție scăzută, iar
mentenanța a rămas în urmă. În plus, gradul de interoperabilitate înregistrează un nivel
scăzut sau în unele cazuri, este inexistentă.
În acest sens, este nevoie că acest segment să beneficieze de o atenție sporită. RRF și
MFF (instrumentele UE de reziliență și programul multianual financiar – n.red.) sunt două
instrumente care pot să contribuie la alocarea investițiilor atât pentru infrastructură, cât și
pentru material rulant.
De asemenea, avem și inovatia, și digitalizarea, două puncte cheie care permit
introducerea tehnologiei în calea ferată și pot determina creșterea traficului, a capacității,

a reducerii timpilor de călătorie. Avem nevoie de parteneriat și ambiții pentru a putea
construi un sistem feroviar fiabil și eficient”, a spus Adina Vălean.

InnoTrans, unul dintre târgurile internaționale importante de tehnologie de transport, și-a
deschis marți porțile, evenimentul urmând să se încheie vineri.
Târgul, aflat la a 13-a ediție, are loc la fiecare doi ani la Berlin. Subdivizată în cele cinci
segmente de târg, Tehnologie Feroviară, Infrastructură Feroviară, Transport Public,
Interioare și Construcție de tuneluri, InnoTrans ocupă toate cele 42 de săli disponibile la
Centrul Expozițional din Berlin. Convenția InnoTrans, programul de susținere la cel mai
înalt nivel al evenimentului, completează târgul și va fi transmis în direct.
O caracteristică unică a InnoTrans este zona exterioară și de cale ferată, unde totul, de
la vagoane cisternă la trenuri de mare viteză, este afișat de-a lungul a 3.500 de metri de
șină. InnoTrans este organizat de Messe Berlin.

Sursa: https://clubferoviar.ro/

