
 

17 Septembrie 2009, Strasbourg 

Mesajul doamnei eurodeputat Silvia Adriana Ticau,  

Vicepresedinte al Comisiei pentru transport si turism a Parlamentului European 

Doresc sa urez succes lucrarilor dezbaterii ”Coridoare europene pentru transport feroviar de 

marfa”, organizate la Palatul Parlamentului Romaniei, Bucuresti, 17 septembrie 2009. 

Transportul feroviar este foarte important pentru dezvoltarea economica si pentru coeziunea 

economica si sociala a Uniunii Europene. 

Transportul feroviar este un transport mai putin poluant si mai sigur. Evident, dezvoltarea 

transportului feroviar are nevoie de investitii mari, pe termen lung, atat pentru dezvoltarea 

infrastructurii existente, cat si pentru modernizarea materialului rulant.  

Pentru aceste obiective , statele membre, si deci si Romania, pot utiliza fonduri europene, 

precum fondurile structurale si bugetul TEN-T. 

De asemenea,Uniunea Europeana, permite statelor membre sa utilizeze ajutoare de stat pentru 

modernizarea materialului rulant. 

Trebuie subliniat, ca din lista de proiecte prioritare definite in 2004, pentru a face parte din 

reteaua TEN-T, 70% sunt dedicate transportului feroviar si naval. 

Iata deci, ca transportul feroviar, capata o tot mai mare importanta. Romania trebuie sa 

investeasca in modernizarea infrastructurii feroviare existente si in modernizarea materialului 

rulant. 

De asemenea , am sustinut si voi continua sa sustin, extinderea proiectelor dedicate transportului 

feroviar de mare viteza, ce fac parte din reteaua TEN-T, astfel incat, Bucuresti si Constanta sa fie 

legate de centrul Europei prin trenuri de mare viteza.  

Interoperabilitatea sistemelor feroviare din statele membre, este o necesitate, si de aceea, la nivel 

European acordam o atentie deosebita implementarii sistemului unic de semnalizare pe calea 

ferata. 

Inca de la sfarsitul mandatului trecut, Parlamentul European, a dezbatut in prima lectura, 

propunerea Comisiei Europene pentru dezvoltarea coridoarelor feroviare europene  transporturi 

de  marfa. 

Consider ca, in contextul dezvoltarii politicii de transport european, este necesar sa asiguram un 

transport feroviar de buna calitate, sigur si accesibil. 

Cred cu tarie ca transportul feroviar este o componenta importanta a transportului european, care, 

va capata o tot mai mare importanta in viitor. 

In calitate de vicepresedinte al Comisiei pentru transport si turism a Parlamentului European, va 

asigur ca transportul feroviar face parte din prioritatile noastre pentru dezvoltarea transportului 

european. 

Va asigur, ca in Parlamentul European, aveti un partener de dialog, pentru ca sa dezvoltam 

impreuna transportul feroviar european. 

Va doresc succes! 


