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Међународне актуелности

ПОЉСКЕ ЖЕЛЕЗНИЦЕ РЕСТРУКТУРИРАНЕ У ХОЛДИНГ
Вест да су Пољске државне железнице PKP формално
реструктуриране у холдинг, објављена је 22. октобра у оквиру
програма конкурентности на европском железничком тржишту
које наставља да се отвара.
PKP Група је формирана са 18 компанија, предводи је PKP SA која
је 100% у власништву пољске владе. Девет компанија је у
директном власништву владе, а девет су индиректно ћерке
фирме. Најважније тело у оквиру PKP Групе је Управни одбор који
има извршну функцију. Одбор подржава Савет групе PKP који је
консултативно и саветодавно тело.
Све компаније у оквиру холдинг структуре су потписнице Статута PKP Групе који дефинише
различите области сарадње, укључујући финансије и рачуноводство, људске ресурсе, ИТ и
телекомуникације, управљање имовином, интерну ревизију и контролу, безбедност и корпоративно
управљање.
Председник Управног одбора PKP Групе Krzysztof Mamiński изјавио је да: „Оснивање холдинга PKP
Групе представља огроман успех и круну наших дугорочних напора. То ће омогућити PKP групи да
послује још ефикасније, јачајући постојећу сарадњу између компанија. Оснивање холдинга ће
учинити пољске железнице конкурентнијим на европском железничком тржишту и побољшати
ефикасност управљања“.
Mamińsk је објаснио да ће овај потез омогућити побољшање услуга у превозу путника, што је у
складу са развојним плановима које је ове године саопштила компанија за превоз путника PKP
Intercity. Инвестициона стратегија повећаће финансирање са 19 милијарди злота на 27 милијарди
злота, од сада па до 2030. године. Чак 24,5 милијарди злота биће издвојено за куповину и
модернизацију возних средстава, док ће 2,6 милијарди злота бити потрошено на еколошки
прихватљиве „техничке објекте“. PKP Intercity планира да повећа брзину возова на већем делу своје
мреже, са много више возова који саобраћају максималним брзинама од 160 km/h до 250 km/h.
Такође, прошириће своју мрежу како би опслуживао више градова -број дестинација које директно
опслужују возови PKP Intercity порастао је са 330 од 2016. године на 414 возова до трећег квартала у
2022. години.
Извор: Railway Gazette
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STAFFER РАЗМАТРА ДУГОРОЧНУ СТРАТЕГИЈУ
Партнери Алијансе за обуку у сегменту
вештина
за
будући
европски
железнички
систем
(STAFFER),
окупили су се 13. октобра у Бриселу,
како би проценили напредак пројекта
у
склопу
припреме
дугорочног
акционог
плана
за
решавање
недостатака пословних вештина запослених и образовних профила у сектору.
Конференција је организована са партнерима CER и UNIFE, и преко 50 учесника из конзорцијума
железничког сектора како би презентовали резултате и разменили мишљења о наредним
корацима. Разговарало се о Европској години младих и о томе како железнички сектор учинити
привлачнијим за младе. Предложено је и одржавање Европске године вештина за 2023. годину.
STAFFER окупља 31 пуноправног партнера и 15 придружених партнера из целе европске
железничке заједнице, како би се бавио растућом потражњом за вештинама потребним за
технолошки развој у еколошкој и дигиталној транзицији железнице. Пројекат је започет у новембру
2020. уз подршку Извршне агенције ЕU за образовање, аудиовизуелну технику и културу (EACEA).
Железнички сектор бележи озбиљан недостатак вештина и постоји велика потреба за
преквалификацијом и усавршавањем. Очекује се да ће велики део садашње радне снаге отићи у
пензију у наредних 10 година. Улога STAFFER-а је да идентификује тренутне и будуће потребе за
вештинама и компетенцијама у складу са визијом будућег железничког сектора.
Препоруке које је пројекат дефинисао за постојеће и нове наставне планове и програме обуке, као и
програме мобилности, обезбедиће вештине потребне за производњу, рад и одржавање железничких
услуга, као и опште информатичке вештине неопходне за дигитализацију железничког саобраћаја.
Девет курсева обуке и наставних планова и програма на различитим нивоима развијено је на основу
учења заснованог на раду у железничкој индустрији. Индикатори и стандардизоване процедуре за
евалуацију постојећих и креираних програма обуке су идентификовани са фокусом на европски
оквир за осигурање квалитета у стручном образовању и обуци (EKAVET). Такође, под окриљем
пројекта STAFFER, креирају се и спроводе стратегије за решавање недостатака вештина,
идентификовање нових профила занимања, као и формирање дугорочног акционог плана који ће се
применити на европском, националном и регионалном нивоу. „Инфраструктура железнице Србије“
а.д. део је поменутог пројекта.
Извор: CER Monitor

CER У ЕВРОПСКОМ ПАРЛАМЕНТУ
Средином октобра CER је организовао скуп „Пут за успешну и одрживу повезаност Европе кроз TEN‐
T“ у Европском парламенту, који је пратила и тродневна изложба важних инфраструктурних
пројеката, саобраћајних веза које недостају, фаза развоја у превозу путника и робе, као и
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технологија које помажу да се сектор развија.
Такође, посетиоци су могли да прошетају кроз
реплику једног од вагона воза „Connecting Europe
Express“, који је прошле године обишао 26 земаља
Европе и прешао 20.000 километара за 36 дана
захваљујући учешћу 40 партнера, међу којима су и
српске железнице.
Дискусија између посланика и представника
железничког сектора односила се на ревизију TENT уредбе и на важност инвестиција у инфраструктуру, главне инфраструктурне пројекте као и на
већу потребу у конкурентности превоза робе и путника железницом. Такође је у фокусу дискусије
било техничко решење ERTMS , као средство за повећање капацитета железничке инфраструктуре.
Актуелне и ургентне теме биле су повећање цене струје и енергената, рад на редизајну реда вожње
„Time Table Redesign“ (TTR) који има за циљ да успостави нови процес доделе
капацитета/временског распореда који је подржан новим IT решењем, као и интеграција TEN-T са
лукама у градским чвориштима.
Презентован је статус радова на железничким тунелима „Fehmarnbelt“ и „Brenner Base“. Са
завршетком „Fehmarnbelt“ тунела, путовање ће трајати 7 минута возом, а 10 минута колима. Возови
за превоз путника и робе који пролазе кроз Данску уштедеће 160 km заобилазног пута и смањити
емисију гасова из саобраћаја. Када је у питању железнички тунел Brenner Base (BBT) који се гради
испод Алпа и који ће уједно предстваљати најдужи железнички тунел, за сада је ископано 157 km, а
укупна дужина тунела је 230 km. Пионирски посао инжњера на овом пројекту унапредиће превоз
робе и путника кроз срце Европе.
Извор: CER Monitor

CER ПОЗИВА НА ЗАШТИТУ ЖЕЛЕЗНИЦЕ ОД ВЕЛИКОГ СКОКА ЦЕНЕ СТРУЈЕ

CER је по питању раста цене струје послао писмо средином октобра председнику Европске комисије,
као и потпредседницима, затим комесарима за енергетику и саобраћај, у коме се тражи пет
иницијатива од кључног значаја. Упркос недавно одобреној Уредби Савета 2022/1854 о хитној
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интервенцији за решавање високе цене струје и предстојећој додатној Уредби Савета која ће се
бавити будућим аспектима енергетског тржишта, европском железничком сектору и даље су
потребне додатне иницијативе како би се обезбедила набавка струје буде по приступачним ценама
и осигурале железничке везе широм EU.
• Железница мора да има адекватну корист од вишка прихода који произилази из ограничења
тржишних прихода утврђеног Уредбом Савета 2022/1854 како би се смањили јединични трошкови
железничке електричне енергије. Чланицама EU би требало дозволити да подрже железничке
превознике смањењем накнада за приступ железничкој инфраструктури тако што ће, на пример,
продужити важење Уредбе 2020/1429 до 31. децембра 2024. године, одрицањем или одлагањем
истих.
• Како је идентификовала Међународна агенција за енергију, железнице морају бити укључене у
стратешки алат за уштеду енергије. Државе чланице треба да следе холистички приступ када уводе
циљеве смањења потражње у складу са чланом 4 Уредбе Савета 2022/1854 о хитној интервенцији за
решавање високих цене струје. Стога, енергетски ефикасни потрошачи електричне енергије, као
што је железница, који су посвећени смањењу потрошње енергије без смањења услуга превоза,
треба да добију посебан третман у погледу мера смањења потрошње енергије предвиђених
Уредбом. У писму се такође наглашава да било које ограничење које се примењује на тржишне
приходе, слично лимиту дефинисаном Уредбом 2022/1854, не утиче директно на малопродајну
цену електричне енергије. Да би се стабилизовао железнички сектор и избегла додатна инфлација
проузрокована повећањем цена железничких карата широм Европе, CER је затражио да се
малопродајна цена електричне енергије постави на адекватан ниво.
• Потребна је адекватна државна помоћ за железнице. Привремени кризни оквир за државну помоћ,
због рата у Украјини, омогућава државама чланицама да компаније делимично компензују високе
цене енергије како би се обезбедио наставак економске активности; међутим, додатни трошкови за
железницу су много већи од нивоа горепоменутог Оквира, који се, стога, мора повећати.
Извор: CER Monitor

ОТВОРЕН ИНТЕРМОДАЛНИ ТЕРМИНАЛ НА ГРАНИЦИ МАЂАРСКЕ СА
УКРАЈИНОМ
Нови интермодални терминал „East‐West Gate“ за претовар
робе која се превози железничким саобраћајем отворен је на
граници Мађарске и Украјине 19. октобра. Први воз који је
превозио 1.146 тона пољопривредне робе из Украјине ушао је на
терминал у току церемоније отврања. Tерминал може да
опслужи до милион контејнера годишње и приступачан је за сва
друмска возила. Има значајан капацитет за претовар
пољопривредних
производа,
оспособљен
за
претовар
контејнера између широког и стандардног колосека, као и
између возова и камиона. Кранови на терминалу су сертификовани за утовар посебних материја као
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што су резервоари за гас и хемикалије. Такође, омогућава промену колосека и тренутно је
најсавременији трансфер терминал у Европи. Терминал ће запошљавати 500 људи, имаће капацитет
од милион контејнера годишње, што је двоструко више од броја контејнера на граници Белорусије и
Пољске. Вредност пројекта износи 96,8 милиона евра, изграђен је на 85 хектара и завршен
рекодном брзином почевши од јануара 2021. године. Изграђено је 10 километара стандардног
колосека и 225.000 квадратних метара бетонског коловоза. Партнерима је на располагању и
магацин од 15.000 квадратних метара, а постоји и могућност изградње додатних капацитета за
утовар и монтаже објеката на 140 хектара развојног простора. Терминалски простор је погодан за
утовар камиона и полуприколица. Тиме ће се омогућити да се роба која из ЕU стиже друмом лако
претовари на железнички колосек. Од новембра ове године очекује се претовар 800 тона житарица
и 450 m3 сунцокретовог уља на сат, што овај терминал чини железничким чвориштем за извоз
хране из Украјине.
Извор: Railway Pro

ПОТРЕБНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ЗА „ПУТЕВЕ СОЛИДАРНОСТИ“ ИЗМЕЂУ ЕУ И
УКРАЈИНЕ
Потребна су улагања за формирање „Путева солидарности“ између
ЕU и Украјине како би се смањила дуга чекања на граници ове земље
са ЕU, нагласила је Maja Bakran, заменица генералног директора
Европске комисије на састанку Комитета за саобраћај и туризам
почетком октобра. Услед руске блокаде украјинских лука, превоз робе
је преусмерен на друмски и железнички саобраћај. Тим поводом
потребна су значајна улагања у инфраструктуру, упућен је позив за
пројекте „брзе поправке“ кроз „Инструмент за повезивање Европе“,
кохезионе и регионалне фондове, као и спољне финасијске
инструменте. Европска унија већ финансира Украјину у износу од 10 милијарди евра за
макроекономску помоћ, али већином се ова средства користе за решавање краткорочних проблема.
Време чекања на граници мора бити смањено јер утичe на 40% увећаних логистичких трошкова. На
граничном прелазу Украјине са Пољском потребно је повећање броја запослених као и решавање
„уских грла“ како би се убрзао проток робе. Са предстојећом зимом у Украјини, услови на путевима
биће лоши, тим поводом затражена су и средства од EU земаља за уклањање леда са путева.
Извор: CER Monitor

НАБАВКОМ САВРЕМЕНИХ МАШИНА ДО БРЗЕ ПОПРАВКЕ КОЛОСЕКА
Како би поправка железничке инфраструктуре била брза и ефикасна, пољски управљач железниче
инфраструктуре PKP Polskie Linie доделио је уговор компанији Plasser & Theurer за набавку осам
савремених шинских машина које користе нову технологију за одржавање и изградњу нове
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инфраструктуре. Коришћењем савремених машина радови на
обнови колосека биће увећани за 40% и еколошки ефикаснији, са
мање буке и емисије CO2 у поређењу са конвенционалним
машинaма.
Набављена опрема: динамичка машина за подбијање колосека и
скретница, машине за регулисање засторне призме, као и машина
за прикупљање заосталог материјала током обављања радова,
биће додате постојећој опреми ћерке фирме PKP PLK и омогућиће
интервентне радове и брзе поправке колосека у Пољској. Машине поседују посебне софтвере и
сензоре, затим даљинске системе за праћење одржавања и рада машина, што повећава квалитет
изведених радова. Велики део старог колосечног материјала моћи ће да се рециклира. Модерне
машине за колосек гарантују повећање ефиканости инвестиција и радова на одржавању.
Захваљујући проширењу машинских возних средстава, повећава се темпо рада и његов квалитет. За
путничке возове то значи тачност и већу безбедност, док за превоз робе значи ефикасност и
неометан транспорт.
Извор: Railway Pro

ПРЕДСТАВЉЕН ПРОЈЕКАТ ‐ Translate 4 Rail
На
сајму
транспортне
технологије
InnoTrans одржаном у Берлину 20-23.
септембра 2022. године, на позив Europe’s
Rail JU, представљени су резултати
пројекта Translate4Rail (T4R, https://translate4rail.eu/).
Међународна железничка унија (UIC) и Железничка
мрежа Европе (RailNetEurope), уз подршку својих
чланова Инфраструктуре железнице Италије (RFI) и
ÖBB‐TS, извели су уживо симулацију прототипа алата за аутоматско
превођење.
Иновативна апликација нуди машиновођама и управљачима
инфраструктуре низ унапред дефинисаних порука које им преко
заједничког уређаја, таблета, олакшава комуникацију омогућавајући им
да се међусобно разумеју док сваки говори на свом матерњем језику.
На презентацији резултата пројекта и функционалности алата
присуствовали су: Adina Vălean- европска комесарка за саобраћај, Henrik
Hololei -генерални директор Одељења за мобилност и саобраћај Европске
комисије (DG MOVE), Vera Florani –генерална директорка Инфраструктуре железнице Италије као и
многобројни посетиоци који су се придружили штанду Europe’s Rail. Комесарка Adina Vălean извела
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је сценарио где је она, у улози машиновође, преко GSM-R мреже директно са сајма InnoTrans у
Берлину, саопштила ванредну ситауцију оштећења прекидача Националном центру за контролу
саобраћаја RFI у Риму.
Пројекат Translate4Rail покренут је у децембру 2019. године. Под координацијом UIC и RNE, пројекат
је недавно успешно окончан теренским тестирањем на италијанско-аустријској прекограничној
деоници на железничкој прузи Villach – Tarvisio – Pontebba, у сарадњи са управљачима
инфраструктуре RFI, ÖBB‐Infrastruktur, ÖBB TS и железничким предузећима DB Cargo Italy,
Lokomotion, Rail Cargo Group и Rail Traction Company.
Извор: RNE, Europe’s Rail, UIC, RFI

ПРЕДОЧЕНА ИСКУСТВА НАКОН ОБИЛАСКА ВОЗА
“Connecting Europe Express”
Чешке железнице (ČD) су заједно са CER-ом организовале
радионицу о искуствима након завршене вожње воза
„Connecting Europe Express“ (CEE) у Прагу, 7. октобра. Више од 30
стручњака
из
целе
Европе
дискутовало
је
о
интероперабилности и питањима везаним за безбедност.
Учесници су се сложили да су нови процеси ауторизације
возила, нажалост, у већој мери смањили флексибилност
слободног промета путничких возова од стране железничких
предузећа.
Стручњаци CER-а су позвали да се ревидирани режим „RIC“ (Regolamento Internazionale delle Carrozze)
интегрише у оквиру техничког стуба Четвртог железничког пакета, укључујући ауторизацију
возила у целој EU, напомињући да се ускладе захтеви за системе закључавања врата и преклапања
кочница у ванредној ситуацији (EBO). Поред тога, потребно је и разрадити заменљивост вагона који
омогућавају флексибилну композицију возова и проверу компатибилности рута широм EU.
Ауторизација возила широм EU тренутно је обухваћена пакетом техничких спецификација за
интероперабилност (TSIs) за 2022. годину.
Заменљивост вагона и провера компатибилности рута широм EU требало би да се размотри у
следећој ревизији TSI пакета (L&P TSI) којом се успоставља неопходан комплементарни оквир за
„вагоне који иду свуда“ и проширује предстојећи оквир „овлашћења широм EU“. Други позитивни
аспекти поменути на радионици у Прагу били су поузданост и тачност услуга током путовања
Connecting Europe Express (CEE).
Извор: CER Monitor
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САЈТ „ЕКОЛОШКИ ТРАНЗИТ“ ПОМАЖЕ ПРИВРЕДНИЦИМА ДА ОДАБЕРУ
ПРЕВОЗ СА НАЈМАЊЕ ЗАГАЂЕЊА
Међународна железничка унија (UIC) потрудила се са својим партнерима
да поред сајта „Еcо Passenger“ покрене и сајт „EcoTransIT World“. У питању
је софтвер који најчешће користе привредници широм света за
аутоматске прорачуне потрошње енергије, емисије угљеника, загађиваче
ваздуха и екстерних трошкова, приликом одабира врсте превоза за своју
робу.
Привредницима су на располагању следеће услуге:




Списак провајдера логистичких услуга
База транспортних компанија
Списак софтверских и консултанстких компанија

Сајт „EcoTransIT World“ садржи стандардизоване интерфејсе (API) за аутоматско израчунавање
емисија штетних гасова. Употреба се креће од полуаутоматског израчунавања транспортне листе у
CSV формату до потпуно аутоматских решења заснованих на Soap XML Web Service-у. Стандардна
решења спремна за употребу изузетно су флексибилна и омогућавају прорачун сложених
интермодалних транспортних ланаца са мало или много информација о транспорту прилагођеним
потребама корисника. Уколико је то потребно, доступна су кориснички дефинисана прилагођавања
или проширења софтвера, а интерфејси су понуђени у виду софтвер услуга (SАS). Такође, сајт нуди
прорачун, анализу и представљање транспорта прилагођеним потребама корисникаи
консултантске пројекте. До сада је прорачунато преко милијарду транспортних веза коришћењем
поменутих интерфејса.
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„EcoTransIT World“ омогућава потпуни прорачун глобалних транспортних ланаца у свим видовима
транспорта
(камион,
прекоокеански
брод,
авион,
воз,
речни
брод)
укључујући
претовар/складиштење. Прорачун потрошње енергије, емисије гасова стаклене баште, загађивача
ваздуха и екстерних трошкова заснован је на приступу „одоздо према горе“.
Како функционише методологија?

‐Заснована је на актуелним научним приступима
Методологија је омогућена од стране независних научних института (Ifeu, Infras и Fraunhofer IML),
са континуалним увођењем свих доступних иновација.
‐Има приступ заснован на аспекту енергије и принципу „одоздо на горе“
Емисија се одређује на основу енергетских захтева, одговарајућих горива и других параметара, као
што су фактор оптерећења или класа емисије гасова.
‐Даје јединствене резултате
Резултат је јединствен широм света, јер „EcoTransIT World“ рачуна транспортне удаљености,
потрошњу енергије, емисију гасова са ефектом стаклене баште CO2 и еквиваленте CO2, аеро
загађења SOx, NOx, NMHC и PM10 као екстерне трошкове за сваки глобални транспортни ланац.
Усклађен је и увек ажуриран према ISO стандардима.
Извор: https://www.ecotransit.org/en/emissioncalculator/

ПОДРШКА ПРЕВОЗНИЦИМА РОБЕ У АУСТРИЈИ У ВИДУ СМАЊЕЊА НАПЛАТЕ
ПРИСТУПА ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ МРЕЖИ
Европска комисија одобрила је Аустрији помоћ од 24.3 милиона евра у
оквиру правила државне помоћи ЕU за подршку сектору за превоз робе
железницом, који је погођен пандемијом корона вируса. Ова мерa
подржава постојећу шему помоћи која је одобрена у јулу 2012. године, а
затим je продужена последњи пут у мају 2022.године.
Одобрена мера омогућава смањење наплатe за приступ прузи за 50% које
железничке компаније морају да плате за период од 1. јула до 31.
децембра 2022. године. Циљ одобрене мере је подршка превозницима у железничком саобраћају
кроз очување њихове конкурентности, као и предности преласка превоза робе са друмског на
железнички саобраћај.
Комисија је оценила меру према правилима ЕU о државној помоћи, посебно према члану 93. Уговора
о функционисању Европске уније и Смерницама Комисије о државној помоћи за железничка
предузећа из 2008. године, у вези са Уредбом (ЕU) 2020/1429, наводећи да поред тога што подржава
еколошки прихватљив облик мобилности као што је железнички транспорт, мера је
пропорционална и неопходна за постизање циља којем се тежи, односно да се олакша модални
прелазак са друмског на железнички саобраћај, а да притом не доведе до неоправданог нарушавања
конкуренције.
Извор: CER Monitor
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ЗА БОЉУ ПОВЕЗАНОСТ ЕU‐ УКРАЈИНСКИХ И МОЛДАВСКИХ ЖЕЛЕЗНИЧКИХ
МРЕЖА
Европска комисија је 21. октобра заједно са Европском
инвестиционом банком (EIB) покренула израду Студије
(пред)изводљивости да би проценила како најбоље
повезати украјинску и молдавску железничку мрежу са
Трансевропском транспортном мрежом (TEN-T). Различита
ширина колосека који се користи у источној Европи у
поређењу са већином земаља EU отежава отпрему робе у оба
смера. Овај проблем би могао бити решен проширењем
железничког колосека EU преко граница од Пољске и
Румуније до Украјине и Молдавије.
Студија је кључни корак у припреми за бољу повезаност EU Украјине и Молдавије након завршетка рата. Комесарка за
саобраћај, Adina Vălean, рекла је: „Студија је једна од
средњорочних и дугорочних мера наведених у Акционом
плану за „Путеве солидарности“ и такође представља уско
грло које треба отклонити предлогом Комисије из јула ове
године о проширењу ТЕН-Т на Украјину и Молдавиjу“.
На овај начин поставља се сценарио за дугорочна решења, уз пружање подршке Украјини у њеној
послератној трговини и реконструкцији земље, са циљем да се отклони јаз интероперабилности на
границама. За израду студије је задужена техничка саветодавна служба EIB-а и JASPERS-а, у блиској
сарадњи са свим заинтересованим земљама, која би требало да буде завршена до маја 2023. године.
Извор: CER Monitor

12 |

1 | Билтен Центра з а међународне послове ИЖС

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.

Трећи овогодишњи on‐line састанак Интересне групе за
инфраструктуру одржан је 4. октобра 2022. године са прегледом
актуелних информација из институција ЕU које покривају
еколошке теме: пакет мера Fit for 55, осмишљен да смањи емисије
гасова стаклене баште за 55% до 2030. године, AFIR (Уредба о
увођењу инфраструктуре за алтернативна горива), ревизија
Директиве о одрживој употреби пестицида и ажурирање о
глифосату. Поред тога, учесници су упознати са најновијим
дешавањима у вези са Директивом о машиновођама.
Уследила је презентација о тренутном стању ревизије Уредбе о смерницама за развој трансевропске
саобраћајне мреже TEN-T коју је објавила Европска комисија 14. децембра 2021. године и ставовима
CER по овом питању. Учесници су обавештени о предстојећој дебати о политици TEN-T и изложби
коју ће CER организовати у периоду од 11. до 14. октобра у Европском парламенту. Тај догађај
представљаће прилику за сусрет и сарадњу са доносиоциома одлука у ЕУ и директно представљање
позиције сектора. Менаџери инфраструктуре су у наредној тачки дневног реда поделили
релевантне вести из њихове земље и/или компаније. Представница ИЖС је том приликом
информисала чланове о текућим пројектима модернизације железничке инфраструктуре у Србији.
У даљем току састанка учесници су информисани о досадашњим активностима и плановима за
даљи рад Коалиције генералних директора европских управљача инфраструктуре (CER IM CEOs
Coalition), као и o предстојећем годишњем састанку управљача железничке инфраструктуре на
високом нивоу (HLIM) који ће се одржати 23. новембра у Националном железничком музеју
Pietrarsa, у близини Напуља, Италија. На овом месту ће бити одржани и други бројни састанци
везани за железнички сектор у периоду од 22. до 24. новембра, па је стога овај скуп догађаја назван
„Дани повезивања управљача инфраструктуре у Европској унији ‐ EU Rail IMs Connecting Days“.
Учешће на састанку у име ИЖС узела је представница Центра за међународне послове.
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КАЛЕНДАР САСТАНАКА
Датум

Место

Назив

Онлајн

CER радионица за чланове: текућа ревизија EU
о државној помоћи за железнички сектор

Онлајн

Јесењи царински састанак

21. октобар

27. октобар

Састанак CER Радне групе за људске ресурсе

7. новембар
Брисел
8. новембар

Секторски састанак за социјални дијалог
Брисел

Састанак високог нивоа за инфраструктуру

23. новембар
Напуљ, Италија

CER састанак асистената

30. новембар
Онлајн
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