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Subiect: Măsuri pentru a spori securitatea feroviară în Europa 

În ultima perioadă, Europa s-a confruntat cu mai multe atacuri teroriste sau tentative de atacuri în 
diverse state membre. La 29 august 2015, miniștrii din Germania, Italia, Spania, Luxemburg, Belgia, 
Țările de Jos, Regatul Unit și Elveția, comisarii europeni pentru transport și afaceri interne și 
coordonatorul UE pentru lupta împotriva terorismului s-au reunit pentru a discuta despre posibile 
inițiative destinate să consolideze și să sporească securitatea transportului feroviar: echipe 
multinaționale de poliție pentru a asigura securitatea la bordul trenurilor, efectuarea unor controale 
vizuale și ale bagajelor, generalizarea biletelor nominale pentru călătoriile în trenurile internaționale, 
utilizarea sistematică a supravegherii video etc. Până în prezent, aceste consultări nu au dus la nicio 
măsură concretă la nivel european. 

Între timp, autoritățile franceze au decis să aplice diverse măsuri pentru a răspunde nevoii urgente de 
securitate sporită la bordul trenurilor Thalys, demonstrând că astfel de măsuri pot fi puse în aplicare: 
instalarea porților de securitate, acordarea unor competențe sporite agenților de securitate ai SNCF 
(SUGE) și efectuarea controalelor aleatorii ale identității. Aceste măsuri reprezintă doar un punct de 
plecare și nu vor deveni pe deplin eficiente decât atunci când vor fi puse în aplicare la nivel 
transnațional. 

Pentru moment, în ceea ce privește securitatea transportului feroviar, Comisia are în vedere 
vandalismul și infracțiunile obișnuite. Când va propune Comisia un pachet cuprinzător de măsuri de 
securitate pentru a aborda și amenințările teroriste? 

Este evident că transportul este internațional prin natura sa, prin urmare, este esențial să se asigure o 
abordare coordonată la nivelul UE în ceea ce privește standardele de securitate. De asemenea, este 
important să se profite pe deplin de potențialul instrumentelor existente, precum Rețeaua europeană a 
forțelor de poliție din domeniul feroviar (RAILPOL), care este un sistem foarte util. Cum poate deveni 
activitatea RAILPOL baza unei abordări europene comune în domeniul securității? Se pare că grupul 
de experți privind securitatea transportului terestru (LANDSEC) nu este atât de eficient pe cât ar putea 
fi: este dispusă Comisia să ia măsurile corespunzătoare pentru ca acest grup de experți să se 
reunească mai periodic și să se concentreze asupra securității transporturilor feroviare? Cum 
intenționează Comisia să stabilească și să pună în aplicare standarde armonizate de securitate 
feroviară în UE? În acest context, are în vedere Comisia să creeze o agenție specializată în acest 
domeniu? 
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