Transportul urban pe calea cea bună

16-22 SEPTEMBRIE 2012

SAPTAMANA EUROPEANA A MOBILITATII

In timp ce răspundem provocării de a face oraşele noastre mai curate şi mai
sigure, trebuie să găsim echilibrul corect pentru nevoile noastre zilnice de
transport. Nu ne plac ambuteiajele în trafic, zgomotul şi poluarea, şi suntem
conştienți de riscul accidentelor rutiere. Dar adesea bunele noastre intenții
nu se traduc prin mobilitate sustenabilă. De aceea, Săptămâna europeană
a mobilității susține dezvoltarea zonelor pietonale şi a infrastructurii pentru
biciclete, îmbunătățirea transportului în comun şi uneşte comunitățile locale.
Atenția de anul acesta asupra Planurilor de mobilitate urbană sustenabilă
face apel la oraşe să ni se alăture în luarea deciziilor corecte pentru
transportul public, folosirea în comun a spațiului rutier şi circulației fluide
pentru noi toți.
Comisar pentru transport, Siim Kallas

Cine nu ar vrea să trăiască într-un oraş unde aerul este curat
şi unde zgomotul este redus. Un loc fără ambuteiaje, unde
deplasarea dintr-un loc într-altul este uşoara şi cetățenii se
bucură de un standard înalt de viață. Un oraş de care să fii
mândru pentru că protejează mediul şi care este renumit în
Europa pentru că este inovativ şi prospectiv. Cu ajutorul
gândirii strategice este posibil să transformăm această viziune
în realitate.
Mobilitatea urbană sustenabilă poate fi obținută printr-o
abordare a planificării integrate care are în vedere toate
modalitățile de transport din oraşe şi din zonele limitrofe.
Planurile de mobilitate urbană sustenabilă definesc un
set de măsuri corelate care duc pas cu pas la satisfacerea
nevoilor cetățenilor şi afacerilor îmbunătățind în acelaşi
timp calitatea vieții în oraşul tău. Aceste planuri işi
doresc să facă un echilibru între calitatea mediului,
dezvoltarea economică şi echitatea socială.

Ce trebuie avut în vedere când concepi
un Plan de Mobilitate Urbană?
•

Să pui oamenii în centrul planului de
mobilitate urbană.

Să ai o abordare participativă. Cetățenii şi
partenerii trebuie să se implice pe tot parcursul
procesului de decizie, implementare şi
evaluare.
•

Comisia Europeană a adoptat un Plan de Acțiune pentru
Mobilitatea Urbană pentru a accelera adoptarea acestei
abordări în Europa. Acesta ajută autoritățile locale să
dezvolte aceste planuri prin furnizarea de materiale
ajutătoare, promovarea schimbului de bune practici,
identificarea reperelor şi susținerea activităților educaționale
pentru profesioniştii în mobilitate urbană. Profită de această
susținere pentru a-ți aduce astăzi oraşul pe calea cea bună.

De ce ar trebui oraşul tău să aibă un Plan de mobilitate
urbană sustenabilă?
- calitate şi farmec crescut pentru mediul urban
- emisii mai mici de gaze cu efect de seră şi consum de
energie redus
- acces îmbunătățit pentru toți
- siguranță şi securtitate crescute
- poluare redusă a aerului şi fonică

•

Să urmăreşti etapele proiectului care încep
cu: 1) analiza statusului şi un scenariu de
bază, urmate de 2) definirea viziunii
şi
obiectivelor, 3) alegerea politicilor şi măsurilor,
4) împărțirea responsabilităților şi resurselor şi
5) monitorizarea şi evaluarea.

•

Aliniază-ți Planul la o viziune mai amplă de
transport în oraşul tău şi integreaz-o în planul
tău de dezvoltare sustenabilă. Stabileşte-ți
obiective pe termen scurt care pot fi măsurate
şi care te duc mai aproape de obiectivele pe
termen lung.

•

Promovează colaborarea între sectoarele
politice, niveluri de autoritate şi autorități
vecine.

•

Pentru mai multe informații despre cum să
dezvolți
şi să implementezi un Plan de
mobilitate
sustenabilă,
accesează:
www.mobiliyyplans.eu.

Este timpul să începem să ne mişcăm în direcția cea bună. Drumul
către un sistem de transport sustenabil şi eficient va ajuta creşterea
mobilității şi în acelaşi timp va reduce poluarea şi va îmbunătăți
calitatea vieții în oraşe. Această ediție a Săptămânii europene a
mobilității are ca temă Planificarea mobilității urbane sustenabile ca
modalitatea de a echilibra dezvoltarea transporturilor, calitatea mediului
şi echitate socială. O planificare mai buna poate ajuta oraşele să
beneficieze de o mobilitate mai mare precum şi de aer de o calitate mai
buna, de emisii reduse, de zgomot mai puțin şi de un mediu urban mai
sănătos. Aşa că, ce mai aşteptăm? Să începem să ne mişcăm!
Comisar pentru mediu, Janez Potocnik

Despre Săptămâna Europeană a Mobilității

Premiul Săptămânii Europene
a Mobilității

Săptămâna eurpeană a mobilității este o campanie anuală despre
Dupa fiecare Săptămână europeană
mobilitatea urbană sustenabilă, organizată cu susținerea politică şi
financiară a Direcției Generale pentru Mediu ăi Transport a Comisiei Europene. a mobilității, oraşele participante din
Europa sunt invitate să se înscrie la
Premiul Săptămânii europene a
Scopul campaniei, care are loc între 16 şi 22 septembrie în fiecare an,
mobilității. Înscrierile sunt analizate
încurajează autoritățile locale europene să introducă şi să promoveze măsuri
de un juriu expert independent şi
de transport sustenabile şi să invite cetățenii să încerce alternative la mersul
oraşul câştigător este celebrat la o
cu maşina.
ceremonie prestigioasă de premiere
Săptămâna culminează cu evenimentul “În oraş fără maşină!” prin care oraşele găzduită de Comisarii pentru Mediu
participante stabilesc una sau mai multe zone exclusiv pentru pietoni, ciclişti şi şi Transport la Brussels.
transportul în comun pentru o zi întreagă.
De când a fost introdusă în 2002, impactul Săptămânii europene a mobilității a
crescut rapid, atât în Europa cât şi în lume. În 2011, s-a înregistrat oficial in
campanie un numar record de 2268 de oraşe, reprezentând aproximativ 156
de milioane de cetățeni.
Un total de 6821 de măsuri permanente au fost implementate, în special pentru
infrastructura pentru biciclete şi mers pe jos, îmbunătățirea traficului, a
accesului la transport şi a creşterii conştienței asupra comportamentului
călătoriei sustenabile.

Iar câştigatorul este...Bolonia!

Cum poate o autoritate locală participa?
•
•

•
•
•

Înregistrează-ți evenimentul on-line la www.mobilityweek.eu
Semnează Carta Săptămânii europene a mobilității.

Oraşului Italian Bolonia i-a fost
acordat premiul Săptămâna
europeană a mobilității 2011 pentru
un program foarte ambițios de a
familiariza cetățenii cu mijloacele de
transport sustenabile. Săptămâna a
cuprins activități diverse precum
lecturi, tururi, workshop-uri, jocuri,
plimbări şi expoziții. O parte a
centrului oraşului a fost transformată
în zonă pietonală cu artişti de stradă,
producători şi asociații sportive.

Ce trebuie să faci:
Să organizezi o săptămână de activități pe tema din 2012 “Transportul urban pe calea de bună”.
Să implementezi cel putin o măsură permanentă, care să contribuie la trecerea de la folosirea maşinii personale la
mijloace de transport care susțin mediul, implicând redistribuirea spațiului soselelor cu efecte imediate.
Să organizezi evenimentul “În oraş fără maşină!”. Stabileşte una sau mai multe zone exclusiv pentru pietoni, ciclişti
şi transportul în comun pentru cel putin o zi . Aceasta ar fi preferabil să fie stabilită duminică, 22 septembrie 2012.

Mai multe informații

www.mobilityweek.eu

Info Point European
EUROCITIES
Str. Meeus nr. 1 / BE-1000 Brussels – BELGIUM
Tel: +32 2 552 08 66 - Fax: +32 2 552 08 89
peter.staelens@eurocities.eu

Cu susținerea politică
și financiară a:

COMISIA EUROPEANA
Direcția generală pentru
mediu
str. Loi, nr. 200
BE-Brussels – BELGIA
Env-mobilityweek@ec.europa.eu
www.ec.europa.eu/environment

Directia generală pentru
mobilitate si transport
str. De Mot, nr. 24 - 28
BE-Brussels - BELGIA
www.ec.europa.eu/transport

Coordonator național
Vă rugăm să contactați coordonatorul local al Săptămânii europene a mobilității și al proiectului “In oraș cu
mașina” din țara dumneavoastră:
ROMANIA – corina.lupu@anpm.ro

