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Orașele sunt mașinării pentru a trăi în ele, și noi trebuie să găsim
modalități de a umaniza aceste mașinării. Deci, centrele de mobilitate
din acest an transformă orașele noastre în spații locuibile, umane. Prin
deschiderea străzilor și spațiilor publice pentru mersul pe jos și cu
bicicleta, ajungem înapoi în acea dimensiune umană. Ele sunt străzile
noastre - aşa că ar trebui să fie alegerea noastră!

Comisarul pentru Mediu, Janez Potočnik

Săptămâna Mobilității
Europene

Străzile noastre, alegerea noastră

Pentru cea mai mare parte a secolului trecut, zonele urbane
din Europa au fost modelate pentru a facilita mașinile, de
multe ori în detrimentul altor forme de transport. Dominaţia
de vehicule private a contribuit ca orașele noastre să fie din
ce în ce mai aglomerate, poluate și zgomotoase, precum și
mai puțin plăcute și sănătoase.
Săptămâna europeană a mobilității 2014 are scopul de a reevalua modul în care gândim despre spațiul urban și de a
explora relația dintre utilizarea terenurilor și a calității vieții.
Sloganul din acest an, "Străzile noastre, alegerea noastră"
încurajează oamenii să creeze orașul în care doresc să
trăiască.
La nivel global, există o mișcare tot mai mare de a
"recupera" zonele urbane. Exemplele includ locuri de
parcare auto transformate în mini-parcuri, străzi folosite
pentru activități comunitare, iar pe arterele principale au
început să apară cafenele și restaurante cu mese în aer liber.
Pe scurt, în acest an este vorba despre realocarea și
reproiectarea străzilor și spațiilor publice în favoarea
oamenilor, precum și activități recreative, care facilitează un
impact redus și metode alternative de transport - cum ar fi
mersul pe jos sau cu bicicleta – care pot face spațiile publice
mai plăcute și aerul nostru mai curat.
De la oraș la oraș, fiecare dintre noi este afectat de modul în
care folosim spațiul și tipurile de transport care sunt
prioritare. Împreună, autoritățile locale și publicul larg poate
proiecta orașe care pun oamenii pe primul loc.

Cum pot oamenii îmbunătăți calitatea vieții urbane?
● Se obligă la schimbare sau variate moduri de a ajunge la destinaţie, fie prin

transportul public, mersul cu bicicleta, sau mersul pe jos.
● Obținând permisiunea de a utiliza străzile publice pentru evenimente și festivaluri
comunitare, pentru a observa beneficiile de socializare în cartierul tău.
● Alăturați-vă unui club de car-sharing atât pentru a economisi bani, reducerea
emisiilor și folosirea autoturismului doar atunci când este nevoie.
● Începând un dialog cu reprezentanții locali sau de guvern pentru a crea spații mai
plăcute și rute pentru pietoni și bicicliști.

Cum pot oraşele îmbunătăţi calitatea
vieţii urbane?
● Elaborarea unui plan de mobilitate urbană alternativă

și să ia în considerare principiile de mobilitate
alternativă în planificarea urbană.
● Restricționarea accesului în anumite zone pentru
vehiculele motorizate, prioritizarea spațiului pentru
pietoni și bicicliști.
● Construirea unei infrastructuri pentru mersul pe jos
și cu bicicleta, inclusiv piste pentru biciclete, separate
de trafic, parcuri pietonale și piețe publice, sau locuri
de parcare pentru biciclete.
● Să adopte măsuri pentru a reduce viteza și a
zgomotului produs de trafic.
● Stimularea angajaților din instituţiile publice pentru a
merge pe jos sau cu bicicleta la locul de muncă și de a
stabili un exemplu pentru restul orașului.
● Campanii și proiecte pentru a face localnicii și
turiștii conștienți de modul de a explora orașul pe jos
sau cu bicicleta, de exemplu, excursii de mers pe jos,
trasee turistice.
Aflaţi despre mai multe moduri prin care autoritățile
locale pot aborda problema în orientările tematice pe
www.mobilityweek.eu.

Săptămâna mobilității din acest an ne arată cum mobilitatea
face o diferență în calitatea vieții noastre. Comisia Europeană și-a
luat angajamentul de a lucra mână în mână cu orașele de pe
teritoriul UE pentru a îmbunătăți transportul urban, de exemplu
prin intermediul recent al Inițiativei Mobilitatea Urbană, care are
ca scop de a face călătoriile prin oraș mai ușoare și mai ecologice.
Săptămâna Europeană a Mobilității și campania “Do The Right
Mix” ne amintesc fiecăruia dintre noi că putem influența orașele
noastre prin a face alegerea corectă de transport pentru fiecare
călătorie.
Vicepreședintele Siim Kallas, Comisarul pentru Transport

Despre Săptămâna Europeană a Mobilităţii
Săptămâna Mobilității Europene este o campanie anuală privind mobilitatea
urbană alternativă, organizată cu sprijinul politic și financiar al Direcției Generale
de Mobilitate și Transporturi a Comisiei Europene.
Scopul campaniei, care se desfășoară între 16 - 22 septembrie, în fiecare an,
este de a încuraja autoritățile locale europene să introducă și să promoveze măsuri
de transport alternative și de a invita publicul larg de a încerca alte modalităţi de
transport față de folosirea mașinii.
Săptămâna culminează cu "În oraș fără mașina mea!", eveniment, în care orașele
participante stabilesc una sau mai multe zone exclusiv pentru pietoni, bicicliști și
transport public pentru o zi întreagă.
De la introducerea sa în 2002, impactul Săptămânii Europene a Mobilității a
crescut constant, atât în Europa cât și în întreaga lume. În 2013, 1931 de orașe din
47 de țări s-au înregistrat oficial pentru campanie.
Un total de 8623 măsuri permanente au fost implementate, concentrându-se
în principal pe infrastructura pentru ciclism și mersul pe jos, îmbunătățirea
serviciilor de transport public, îmbunătățirea accesibilității transportului și
creșterea gradului de conștientizare cu privire la comportamentul de călătorie
alternativă.

Premiul Săptămânii Europene a Mobilitaţii
Anual, după fiecare Săptămâna Europeană
a Mobilitaţii, orașele participante din Europa
sunt invitate să aplice pentru premiul Săptămânii
Europene a Mobilităţii. Cererile sunt evaluate de
către un juriu expert independent, iar orașul
câștigător este sărbătorit la o ceremonie de
premiere de prestigiu găzduită de către Comisiile
de Mediu și de Transport de la Bruxelles.

Câştigatorul este… Ljubljana!

Cum poate o autoritate locală să participe?

● Înregistrarea evenimentelor dumneavoastră on-line la www.mobilityweek.eu.
● Semnarea graficului “Săptămâna Europeană a Mobilităţii”.
Ce trebuie să faci:
● Organizarea unei săptămâni de activităţi în conformitate cu tema din 2014 “Străzile
noastre, alegerea noastră”
● Implementarea a cel puțin unei măsuri permanente, care să contribuie la transferul
către mijloace de transport mai ecologice, cu realocarea spațiilor rutiere în locuri
importante.
● Organizarea unui eveniment "În oraș fără mașina mea!". Rezervarea uneia sau mai
multor zone doar pentru pietoni, bicicliști și transport public pentru cel puțin o zi
întreagă. Acest lucru ar trebui să fie ţinut, de preferință luni, 22 septembrie 2014.
Contactați punctul de Informare Europeană sau coordonatorul național pentru sfaturi.
Publicații și instrumente pentru a vă ajuta în a organiza Săptămâna Locală de
Mobilitate pot fi descărcate de pe site-ul nostru: www.mobilityweek.eu.

În timpul Săptămânii Europene a
Mobilității capitala Sloveniei a confirmat
angajamentul său faţă de noi moduri
alternative de mobilitate prin implicarea
de părți interesate în activitățile de
transport. Școli și grădinițe au luat parte la
peste 250 de evenimente care vizează
creșterea conștientizării de către elevi a
calității aerului și de transport în condiții
de siguranță. Cu ocazia “Zilei Fără
Maşină”, Ljubljana a restricționat accesul
auto pe unul dintre cele mai aglomerate
bulevarde ale orașului. Această zonă va fi
acum reproiectată treptat ca o zonă
pietonală.

