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Stimate domnule Ministru,

În calitate de ministru al transporturilor, vă veți alătura în curând omologilor dumneavoastră din
întreaga Europă la Consiliul Miniștrilor Transporturilor din 3 iunie pentru a discuta despre viitorul
călătoriilor feroviare.

Vă rugăm să găsiți atașată o scrisoare deschisă din partea a 36 de grupuri ecologiste către miniștrii
transporturilor din UE, care solicită acțiuni urgente și concrete pentru a declanșa o renaștere feroviară
și a accelera trecerea de la călătoriile aeriene și rutiere la trenuri.

Pentru ca Anul European al Căii Ferate să fie un succes, guvernele europene ar trebui să
discute și să aprobe următoarele măsuri în cadrul reuniunii Consiliului Miniștrilor Transporturilor:

1. Obligativitatea pentru cel puțin 30 de noi linii Europe Express și trenuri de noapte pe
infrastructurile existente între 2021 și 2025 și îmbunătățirea serviciilor pe termen scurt,
către un orar european al trenurilor

2. Lansarea unui program de finanțare pentru material rulant interoperabil și pentru operatorii
trenurilor cu vagoane de dormit

3. Dezvoltarea unui regulament de bilete de tren care să permită pasagerilor să caute și să
rezerve bilete feroviare în întreaga Europă ușor și în avans

4. Faceți călătoria cu trenul mai ieftină și mai ușoară decât zborul cu avionul prin eliminarea
treptată a subvențiilor pentru călătoriile aeriene și a zborurilor pe distanțe scurte și
reducerea tarifelor de acces pe cale ferată pentru trenurile internaționale

5. Creșterea investițiilor publice în reducerea lacunelor de infrastructură și modernizarea
infrastructurii existente

Avem încredere că veți acorda atenția dumneavoastra asupra masurilor prezentate și
așteptăm cu nerăbdare să auzim concluziile Consiliului Miniștrilor Transporturilor din 3 iunie.

Cu stimă,

Alin Tănase - Greenpeace România

Mihai Stoica - 2Celsius

----------------------------------------------------------------------------------
Fundaţia Greenpeace CEE România

Str. Louis Blanc, nr. 16, Sector 1, Bucureşti
Tel./Fax: 031 / 435 57 43; E-mail: info.romania@greenpeace.org

www.greenpeace.ro

mailto:petitie@mt.ro
mailto:info.romania@greenpeace.org
http://www.greenpeace.ro

