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Међународне актуелности

МИНИСТРИ ЗАДУЖЕНИ ЗА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ДИСКУТОВАЛИ О ПАКЕТУ FIT FOR 55

Савет ЕУ је одржао политичку дебату о документима из Пакета Fit for 55, који су у
надлежности министара за животну средину. Председништво је посебно замолило министре
за животну средину држава чланица да изнесу своје ставове о увођењу ETS2 (Систем
трговања емисијама 2), односно посебног ETS система за путеве и зграде, као и о Социјалном
климатском фонду.
Министри су представили опције и параметре који су релевантни за побољшање друштвеног
прихватања такве шеме уз гарантовање њене ефикасности, као и неке могуће алтернативе.
Савет je подељен између оних који подржавају увођење ETS2 и оних који виде његово
увођење као неефикасно или чак ризично за најугроженија домаћинства.
Када је реч о Социјалном климатском фонду који је Комисија предложила као средство за
борбу против утицаја виших цена енергије, које би могле бити узроковане и увођењем ETS2,
министри су поново изразили различите приступе. Неке делегације су изнеле став да неће
моћи да постигну зацртане циљеве, неке су изразиле сумње у погледу критеријума расподеле
између држава чланица и управљања социјалним политикама на нивоу ЕУ, уместо на
националном нивоу.
Извор: CER monitor
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ДИГИТАЛНА ПЛАТФОРМА CEF ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ ЕВРОПСКИХ
ТРАНСПОТНИХ И ЕНЕРГЕТСКИХ МРЕЖА

Европска комисија је објавила позив за достављање предлога Оперативне дигиталне
платформе у оквиру CEF Digital. Позив ће помоћи да се подстакне дигитализација европских
транспортних и енергетских мрежа. Подршка ће се односити на накнадно опремање
постојеће енергетске и транспортне инфраструктуре прекограничном дигиталном
инфраструктуром. Сврха је да се подрже еколошки и енергетски циљеви ЕУ обезбеђивањем
технологија и повезаности како би се осигурао сајбер-безбедни интернет енергије и
оптимизован систем дуж главних транспорних праваца.
Позив такође покрива инфраструктуру 5G повезивања, која ће подржати примену 5G система,
укључујући, ако је потребно, интегрисане граничне рачунарске објекте дуж главних
транспортних праваца, као и у локалним заједницама.
Првобитни позив је објављен у јануару 2022. године, али је рок за пријаву сада продужен до
20. априла 2022. године.
Извор: CER montor
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ВЕБИНАР О ПРОГРАМУ DISCOVER EU

Европска комисија је 15. марта организовала вебинар о Програму DiscoverEU, који додељује
хиљаде железничких карата младима који истражују европски континент возом. Најновији
отворени позив за пријаву ће бити објављен и трајаће од 7 до 21. априла 2022. године.
Званичници Европске комисије из Генералног директората за образовање, омладину, спорт и
културу (DG EAC) су током вебинара представили више детаља о програму, укључујући и
нове аспекте, као што су апликација one-stop-shop DiscoverEU која укључује активацију путне
карте, картицу за попусте за јавни превоз и музеје, затим преглед маршуте/плана путовања и
остале корисне информације.
Програм такође предвиђа и пружање помоћи за оне младе којима је потребна шенгенска
виза, док ће одређени проценат учесника учествовати у пилот пројекту пакета резервација
који ће укључивати све резервације на једном месту.
Предавачи су такође нагласили да ће се организовати сусрети међу учесницима ради бољег
повезивања младих Европљана и да ће се радити на промоцији различитих култура.
Позив (7 до 21. априла) ће обезбедити око 35 хиљада бесплатних железничких карата за
младе. Да би испуњавали услове, кандидати морају имати 18 година на дан 1. јула 2022.
године, бити резиденти у државама чланицама ЕУ, прекоморским земљама и територијама
или трећим земљама придруженим Програму Erasmus+. Карте ће важити од 1. јула 2022. до
30. јуна 2023.
https://europa.eu/youth/discovereu_en

Извор: CER monitor
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СЛОВЕНСКЕ ЖЕЛЕЗНИЦЕ: МОДЕРНИЗАЦИЈА ВОЗНИХ СРЕДСТАВА И ПОВЕЋАЊЕ
КОМФОРА У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА ТУРИЗМА

Представници Словенских железница (SŽ) присуствовали су 21. марта 2022. године стручно м
саветовању „У сусрет новом процвату словеначког туризма“. На саветовању се расправљало о
сарадњи путничких превозника са локалним и туристичким заједницама и заједничким
активностима на обезбеђивању максималног комфора за посетиоце.
За Словенске железнице је сарадња са локалним заједницама од великог значаја. Број
путника на домаћим и међународним трасама је у последње време у порасту, после пада
обима саобраћаја у 2020. години, проузрокованог пандемијом Ковида 19. Са новим
комфорним возовима поред подизања искуства путовања на виши ниво квалитета
унапређује се и еко-туризам.
Словенске железнице пружају превозне услуге на мрежи од 1.200 km железничких пруга.
Највећи обим саобраћаја се одвија између Љубљане и Марибора. SŽ су 2019. године потписале
уговор са Stadler Rail-ом у оквиру пројекта опсежне модернизације возних средстава.
Планирано је да се флоти ове године додају 52 нова воза, укључујући 21 Flirt, 10 Kiss и још 21
Flirt дизел.
У јануару је у саобраћај пуштен електрични воз Stadler Kiss на релацији између Љубљане и
Литије. Савремене возне гарнитуре поред осталог, имају степеништа на увлачење и додатну
мобилну рампу за особе у инвалидским колицима, као и савремени систем информисања
путника који је прилагођен слепим и слабовидим, глувим и наглувим путницима.
Словеначки путнички оператер очекује повећање интересовања путника за стандардна, а
посебно туристичка путовања, захваљујући новим возовима који омогућавају брз и удобан
превоз. Нема сумње да стратешки словеначки превозник иде ка развоју туризма, како унутар,
тако и ван земље.
Извор: CER monitor
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ОБНОВА БУДИМПЕШТАНСКЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ NYGATI

Будимпештанска развојна агенција (BFK) саопштила је да је конзорцијум на челу са
пројектантском кућом Grimshaw Architects победио на међународном архитектонском конкурсу за
обнову железничке станице Budapest Nyugati (Западна железничка станица) и околног простора.
Пројекат железничке станице Nyugati обухвата изградњу нове двоспратне станице са 13 колосека и
новом халом, изградњу подземне станице са 8 колосека која ће, такође, моћи да прима возове који
долазе из Будима железничким тунелом испод Дунава, нови линијски парк у најгушћем центру
града паралелно са пругама и урбанистичким планом подручја станице. Пројекат такође обухвата
реновирање трга испред станице и уклањање садашњег друмског моста и површинског паркинга,
стварање нових зелених површина и пешачког трга.
Надоградња железничке пруге која води до нове станице повећаће фреквенци ју возова, а квалитет
услуга и трансфера у станици ће железнички саобраћај учинити конкурентнијим. Сви јавни
простори око железничке станице ће бити надограђени, а планира се и нови линијски јавни парк на
месту трга Nyugati tér и појаса дуж пруге, који ће повезати Nagykörút и Városliget, a касније и
подручје Rákosrendező. Најзначајније је то да овим пројектом сва замрла или пропадајућа подручја
у центру Будимпеште добијају нови живот са одрживим транспортом.
Обнова и модернизација железничке станице Nyugati је од суштинског значаја за приградски и
међуградски железнички саобраћај, као и за нове аеродромске везе које ће удвостручити капацитет
станице. Тренутна железничка мрежа Будимпеште је максимално искоришћена, а њене главне
терминалне станице, Nyugati, Keleti и Déli, не могу више да приме и окрећу возове. Једини
рационални начин за повећање капацитета је претварање главних терминала у системе. Пролазни
колосек може опслуживати шест пута више возова од терминалног колосека, јер његови возови не
морају да се повлаче, већ могу да наставе и следе претходни воз за два или три минута. Пројекат је
део стратегије Будимпештанског приградског железничког чвора вредне 10 милијарди евра, коју је
одобрила Мађарска влада у децембру 2021. године.
Извор: RailwayPro
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ДРАСТИЧАН ПОРАСТ ТРОШКОВА ПРОЈЕКТА STUTTGART 21

Немачке железнице (DB) су потврдиле да је цена пројекта Stuttgart 21 порасла за чак 950
милиона евра због драстично виших цена изградње и геолошких ризика. Такође се
наглашава да ће упркос повећању трошкова пројекат бити завршен на време, према
распореду у децембру 2025. године, како је и планирано.
У јесен 2021. године је прегледом стања утврђено да постоји значајно повећање цена
грађевинских радова, материјала и сировина неопходних за реализацију пројекта Stuttgart
21. Такође, геолошки захтевна конфигурација дубоког тла у урбаном подручју је још један од
фактора повећања трошкова. Надзорни одбор DB пристао је да се обезбеди додатна разлика
од 640 милиона евра која може да покрије даље ризике и неизвесности у прогнозама.
Пројекат Stuttgart 21 укључује изградњу подземних платформи испод главне железничке
станице и тунела од 9,5 km који води до нове аеродромске зграде, како би се спојила линија
од 10 km до Wendlingen-a. Други тунел ће пролазити испод јужне стране града до
Obertürkheim-а, где ће се повезати са постојећом линијом до Esslingen-а. Све ово ће значајно
повећати превозне капацитете у чворишту Štuttgart , преполовити време путовања између
Stuttgart-а и Ulm-а, повезати железничку станицу и аеродром и обезбедити ефикаснију
мобилност кроз чвориште.
Извор: International Railway Journal
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НЕМАЧКЕ ЖЕЛЕЗНИЦЕ ДОБИЛЕ НАГРАДУ ЗА НАЈБОЉЕГ ПОСЛОДАВЦА
А ФРАНЦУСКЕ ЖЕЛЕЗНИЦЕ ЗА ИНКЛУЗИВНОСТ

Поводом обележавања међународног празника жена, 8. марта 2022. године, Европска
комисија организовала је доделу награда у области родне равноправности, ефикасног
пословања и инклузивности.
Награду за најбољег послодавца добиле су Немачке железнице DB. Само неки од разлога за
добијање ове награде су и ти што је 2020. године DB одлучио да повећа удео жена на
руководећим положајима са 20 на 30% до 2024. године, као и усвајање посебне стратегије
запошљавања жена са сетом од 30 мера које су већ увелико допринеле повећању процента
запослених жена у овој компанији. Такође, само током 2021. године било је преко 76.000
пријава за посао поднетих од стране жена, при чему је више од 4.700 већ добило посао.
Уједно, како представници ове компаније наводе, бројне иницијативе су допринеле овом
успеху, при чему једна од њих носи назив „месец жена“ када се организују разне активности
за запослене жене у DB-у, као и за будуће запослене. Ова компанија нуди флексибилне услове
рада уз усклађивање са породичним животом, што је у великој мери важно како за жене, тако
и за мушкарце.
Француске железнице SNCF добиле су награду за инклузивност. Како представници ове
компаније истичу, већ 30 година промовише се важност инклузије и диверзитета у оквиру
ове компаније уз усвајање посебних програма у овој области. SNCF има осам партнерских
уговора за запошљавање особа са инвалидитетом, затим примењује четири споразума о
родној равноправности, поседује одељење за диверзитет и развој мера за борбу против свих
врста дискриминације (нпр. по основу пола, етничкe припадности, вере, година) и одржава
обуке за запослене како би се подигла свест о овом питању.
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Уједно, 2012. године основана је „SNCF Mixite“ као организација запослених у овој компанији
са готово 11 000 чланова, која се бави активностима у сегмнету родне равноправности.
Уједно, оператер Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), добио је награду за успешну
борбу против сексуалног узнемиравања, као и узнемиравања по основу рода. Ова компанија
предузела је неколико активности попут обуке за идентификацију увредљивих поступака и
именовање посебно обучене особе која је надлежна за пријаве у овој области.

Извор: CER monitor
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УЧЕШЋЕ ИЖС ПРЕДСТАВНИКА НА МЕЂУНАРОДНИМ САСТАНЦИМА
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. (ИЖС) је, као активни члан међународних

железничких организација: Међународне железничке уније (UIC), Заједнице
европских железница и инфраструктурних компанија (CER), Железничке мреже
Европе (RNE) и Међународне организације за железничку безбедност (COLPOFER),
наставила са учешћем на састанцима ових организација. Због пандемије корона
вируса, међународне активности и састанци су одржавани онлајн.

CER Интересна
група за
инфраструктуру
У марту је одржан још један редован састанак CER Интересне групе за инфраструктуру. На
предметном састанку било је речи о новостима из европских институција, информацијама из
области заштите животне средине (Green Deal), Директиви о машиновођама, Акционом плану
за подстицање прекограничног путничког саобраћаја, Ревизији Уредбе ЕУ 913/2010 о
европској железничкој мрежи за конкурентни превоз робе, Ревизији Уредбе 1315/2013 о
смерницама Уније за развој трансевропске саобраћајне мреже, новостима са састанка високог
нивоа управљача инфраструктуре, као и календару наредних састанака.
Информације у вези отварања пруге Београд-Нови Сад за потпуни комерцијални саобраћај и
плану пуштања у саобраћај новог воза „Соко“, на састанку је изложила Јелена Поповић,
главни координатор за међународне послове.
Пројекат
STAFFER
Током марта одржана су три састанка за пројекат STAFFER, према следећем:


Радни задатак 4.5 који се односи на развој мобилности и програма обучавања ,



Радни задатак 4.4 са циљем развоја нових форми будућих обука, које ће бити одраз
потреба железничких компанија, са посебним акцентом на прекогранични саобраћај,
познавање језика и комуникацију железничког особља,



Радни задатак 5.2 који се тиче процене запошљавања и могућности у погледу каријере
са становишта железничких оператера и управљача инфраструктуре.
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На предметним састанцима било је речи о успостављању адекватних наставних програма у
оквиру едукативних институција у складу са потребама железничког сектора, затим развоју
обука запослених и програма мобилности, као и кључним препрекама у погледу
запошљавања младих на железници.

CER Радна
група за
комуникацију
Током марта одржан је састанак CER Радна група за комуникацију на ком су присуствовали
представници Центра за међународне послове.
На састанку је било речи о активностима које су спроведене током претходне го дине, која је
обележена као европска године железнице, са фокусом на саобраћање CEE воза кроз
европске градове. Такође, било је речи о будућим стратегијама, као и о планираним
догађајима ове међународне организације.

UIC Радна група
за правна
питања

У марту је одржан редовни састанак Радне групе за правна питања Међународне железничке
уније (UIC), који су испратили представници Центра за међународне послове.
Током састанка највише је било речи о изменама и допунама Статута и правилника ове
организације, стандардима утврђивања квалитета услуга које ова организација пружа својим
чланицама, као и о пројектима који се тичу путничког железничког саобраћаја.
Наредни састанак ове радне групе биће одржан 20 маја у онлајн формату.
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Календар састанака

Датум

Место

20. мај

онлајн

UIC Радна група за правна
питања

1. јун

Биће потврђено

CER група асистената

Београд (биће потврђено)

CER Радна група за људске
ресурсе

21. јун
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Назив

Европска железничка статистика

У недавно објављеном извештају Заједнице европских железница
и инфраструктурних компанија (CER), представљени су и
статистички подаци који указују на стање ствари у погледу
европске железничке инфраструктуре у претходним годинама.
.

Између осталог, приказано је следеће:
 дужина железничке мреже у оквиру ЕУ је 200 161 km,
 дужина мреже „брзих пруга“ у Европи је 11 526 km,
 56% железничких пруга је електрификовано,
 четири од пет возова саобраћају на електро погон,
 -10% је утврђен губитак у приходима везаним за
железничку инфраструктуру од почетка пандемије,
 9,8 милијарди путника је користило превоз железницом у
2019. години,
У сегменту очувања животне средине, железнички
саобраћај је еколошки најповољнији што потврђују и
следећи показатељи у погледу емисије CO2:
 Путнички саобраћај
 железнички саобраћај (33.3g CO2/pkm)
 друмски саобраћај (143 g CO2/pkm)
 авио саобраћај (160.1 g CO2/pkm)
 Робни саобраћај:
 железнички саобраћај (24g CO2/tkm)
 копнени саобраћај (33.4g CO2/tkm)
 друмски саобраћај (136.9g CO2/tkm)

Извор: CER
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