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Declarație cu privire
la pandemia
de COVID-19
Prezentele orientări tematice au fost întocmite
înainte de apariția pandemiei de COVID-19 în
viețile noastre. Conținutul acestui document nu
reflectă neapărat cea mai recentă situație. În
ultimele săptămâni, modul în care circulăm în
orașe s-a schimbat radical. Multe orașe au mărit
spațiul pentru mobilitate activă. Altele au înțeles că
este posibilă o abordare nouă și mai sustenabilă în
privința transportului urban.
O fișă informativă cu lecțiile învățate în săptămânile
de izolare va fi publicată mai târziu anul acesta și
va veni să completeze prezentele orientări tematice
pentru a ajuta promotorii locali să se pregătească
pentru SĂPTĂMÂNAEUROPEANĂAMOBILITĂȚII
din perioada 16-22 septembrie 2020.
Înțelegem că acum este un moment dificil
pentru multe dintre orașele care au participat
la campaniile noastre în anii precedenți și ne
exprimăm solidaritatea față de voi toți.
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Prezentarea temei din acest an:
„Mobilitate cu zero emisii pentru toți”
În anul 2020, tema SĂPTĂMÂNIIEUROPENEAMOBILITĂȚII este „Mobilitate
cu zero emisii pentru toți”. Aceasta reflectă obiectivul ambițios de a deveni un
continent neutru din punctul de vedere al emisiilor de carbon până în anul 2050,
anunțat de Ursula von der Leyen, Președinta Comisiei Europene, atunci când a
prezentat Pactul verde european. De asemenea, tema aleasă are drept scop să
accentueze importanța accesibilității transportului cu zero emisii și să promoveze
un cadru incluziv pentru toți.
Deși cercetătorii au identificat o reducere a călătoriilor cu autoturismul în
majoritatea orașelor, iar în următorii ani se așteaptă ca 50% din călătorii să se facă
cu transportul public, cu bicicleta sau pe jos1, studiile realizate recent de Agenția
Europeană de Mediu (AEM) confirmă o creștere semnificativă a emisiilor generate
de sectorul transporturilor comparativ cu nivelurile din anii ’902. Mai precis, emisiile
din întregul sector al transporturilor au crescut cu 28% din 1990 până în 2018,
ceea ce demonstrează necesitatea urgentă de promovare a soluțiilor de transport
neutre din punctul de vedere al emisiilor de carbon în zonele urbane. Chiar dacă
câteva zone metropolitane majore din Europa au adoptat măsuri stringente,
ponderea energiei din surse regenerabile utilizate pentru transporturi a rămas la
nivelul de 8,1% în 20183.
Schimbările climatice și efectele conexe asupra mediului, cum ar fi inundațiile,
secetele sau valurile de caniculă, constituie unul dintre pericolele iminente la
adresa bunăstării cetățenilor europeni. În conformitate cu Acordul de la Paris, care
are drept scop limitarea încălzirii globale la 1,5 °C, este esențial să se asigure
neutralitatea emisiilor de carbon până în anul 20504. Neutralitatea emisiilor
de carbon poate fi obținută prin aplicarea unei combinații de metode, inclusiv
reducerea emisiilor de carbon prin favorizarea soluțiilor de transport public și a
mijloacelor de transport individual cu emisii reduse sau zero emisii, precum și prin
mersul pe jos și cu bicicleta. Potrivit estimărilor recente, circa 80% din populația
lumii va locui în zone urbane până în anul 2050, astfel că orașele reprezintă cadrul
perfect pentru punerea în aplicare a acestor planuri ambițioase5.
1. https://bit.ly/2zsPHQz
2. https://www.eea.europa.eu/publications/the-first-and-last-mile/
3. https://www.eea.europa.eu/highlights/walking-cycling-and-public-transport
4. https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en
5. https://bit.ly/3eNR5gM
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În pofida condițiilor climatice, geografice și socioeconomice diferite din zonele
urbane din Europa, pot fi luate măsuri pentru a promova un mediu urban
incluziv și neutru din punctul de vedere al emisiilor de carbon. Prin urmare,
SĂPTĂMÂNAEUROPEANĂAMOBILITĂȚII 2020 încurajează populația și
autoritățile locale să ia măsuri pentru a contribui la atingerea obiectivului pe termen
lung de a avea un continent neutru din punctul de vedere al emisiilor de carbon.
Chiar dacă obiectivul strategiei pe termen lung ar urma să fie atins într-un viitor
mai îndepărtat, măsurile directe de reducere a poluării și a emisiilor de carbon,
precum și decongestionarea traficului pot avea efecte imediate. Traficul aglomerat
din zonele urbane și din jurul lor generează în prezent costuri de aproximativ 100
miliarde EUR anual, adică un procent din PIB-ul Uniunii Europene6. Mai mult,
peste 400 000 de decese premature sunt cauzate în mod direct de poluarea
aerului7. Prin urmare, inițierea unor măsuri pe termen lung, cum ar fi promovarea
mersului cu bicicleta și pe jos, precum și a transportului public cu emisii reduse
sau neutre din punctul de vedere al emisiilor de carbon, va avea efecte imediate
foarte pozitive.
În acest document, am analizat mai îndeaproape principalele orașe care și au stabilit
obiective ambițioase de zero emisii și mobilitate incluzivă și oferim municipalităților
idei pentru promovarea obiectivelor ambițioase ale Comisiei Europene în rândul
locuitorilor, prin implicarea lor în SĂPTĂMÂNAEUROPEANĂAMOBILITĂȚII din
acest an.

6. https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility_en
7. https://bit.ly/34Z6SF5
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Orașele au un rol vital pentru
reușita Pactului verde european
Schimbul de bune practici, după cum a fost propus de Convenția primarilor
din UE, va ajuta factorii de decizie locali să atingă obiectivele europene de
a avea o economie cu impact neutru asupra climei8. Chiar dacă mai multe
municipalități din Europa au lansat inițiative ambițioase, cuantificarea lor
este dificilă, întrucât planurile de mobilitate sunt elaborate de obicei pe
termen lung. Mai mult, unele tehnologii cu emisii reduse sau zero de carbon,
precum autobuzele cu hidrogen, încă nu oferă economii de scară. Comisia
Europeană salută obiectivele ambițioase stabilite de orașele europene,
precum Amsterdam, Barcelona, Copenhaga, Praga și altele, de a avea zero
emisii în mediul urban până în 2050 sau mai devreme. În următoarele două
secțiuni, vom analiza mai îndeaproape principalele orașe care au lansat
inițiative de a avea zero emisii până în 2050 sau mai devreme, precum și
orașe care au investit în infrastructură.

8. https://bit.ly/2VVjhWd
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OR AȘE CU OBIECTIVE
AMBIȚIOASE DE ZERO EMISII
Orașe precum Amsterdam, Barcelona și
Copenhaga sunt determinate să-și atingă
obiectivele ambițioase prin diverse măsuri de
politici, unele dintre acestea fiind descrise mai
jos. Tema recurentă este că toate orașele au o
abordare holistică, incluzând măsuri diverse de
reducere a poluării.

Amsterdam
Zona metropolitană Amsterdam, cu circa 2,5
milioane locuitori, situată în centrul zonei urbane
Randstad, și-a stabilit ținte ambițioase pentru
atingerea obiectivului de zero emisii până în 2030 9.
Astfel, cel mai mare oraș din Țările de Jos a lansat
diferite inițiative, precum promovarea mersului
pe jos și cu bicicleta, extinderea serviciilor de
transport public și investițiile în infrastructura de
încărcare a mașinilor electrice10.
În ultimii ani, o mare parte a centrului istoric al
orașului a fost transformată în zonă pietonală,
transportul cu autoturisme fiind restricționat.
Această inițiativă a îmbunătățit siguranța
bicicliștilor și pietonilor, creând astfel o atmosferă
animată pe mai multe străzi și în piețe, precum
și în alte zone din centrul orașului11. Vizitatorii și
navetiștii sunt redirecționați spre parcări din afara
centrului orașului, grație unei politici holistice
cu privire la spațiile de parcare, care acoperă

O reducere
preconizată cu
96% a emisiilor
de NOx până în
20301
Creșterea
cu 400% a
numărului
stațiilor de
încărcare
pentru
vehiculele
electrice,
utilizând
energie
din surse
regenerabile2

9. https://www.amsterdam.nl/en/policy/sustainability/clean-air/
10. https://www.amsterdam.nl/en/policy/policy-traffic/
11. https://bit.ly/2yDsUkv

1. https://bit.ly/2Kv5511
2. https://bit.ly/3eOSNOL
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Stație de încărcare a vehiculelor electrice în Amsterdam

întreaga zonă urbană. Alte mijloace de transport, precum feriboturile, care
conectează partea de nord cu partea de sud a orașului, vor fi electrificate
sau înlocuite de modele hibride până în 202212 .
Pe lângă eforturile de îmbunătățire a siguranței pietonilor și bicicliștilor și
poziția sa fermă privind reducerea emisiilor, Amsterdam a majorat volumul
investițiilor în stațiile de încărcare a vehiculelor electrice. Zona metropolitană
Amsterdam s-a angajat să instaleze, în următorii ani, 20 000 de stații de
încărcare a vehiculelor electrice în orașul Amsterdam și în regiunile vecine
Olanda de Nord, Flevoland și Utrecht. Prin aceste investiții semnificative,
numărul stațiilor de încărcare publice și semi-publice va crește de peste
patru ori (4 600 în prezent)13. Toate cele 20 000 de puncte de încărcare
suplimentare vor utiliza energie din surse regenerabile14 .

12. https://bit.ly/2Vwwvdg
13. https://bit.ly/3eMoJUa și https://bit.ly/2xSPXYs
14. https://bit.ly/3bABCi8
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Barcelona
La începutul anului 202015, zona metropolitană
Barcelona a făcut primii pași în direcția unei regiuni
urbane cu zero emisii, instituind o zonă cu emisii
scăzute mai strictă, unde sunt interzise majoritatea
autoturismelor care dăunează mediului (standarde
de emisii EURO II sau de un nivel mai mic) în
zilele de lucru, între orele 7:00 și 20:00. Această
măsură, care afectează cea mai mare parte a
zonei metropolitane din capitala catalană, a avut un
impact imediat. La doar o lună de la introducere,
nivelurile de NOx au scăzut cu 19% comparativ
cu anul de referință 2017. În afară de penalitățile
aplicate în zona cu emisii scăzute, administrația
orașului oferă și stimulente. Un vehicul vechi, care
ar fi interzis să circule în zona cu emisii scăzute,
poate fi predat în schimbul unui abonament pentru
călătorii gratuite cu transportul public timp de 3 ani.
Pe lângă diminuarea numărului de autoturisme
private în centrul orașului Barcelona, investițiile
autorităților sunt menite să sporească accesul la
transportul public. Societatea metropolitană de
transport din Barcelona a investit 800 milioane
EUR în ultimii 4 ani pentru a crește frecvența pe
liniile 1-5 la mai puțin de 4 minute în orele de vârf16.
Mai mult, au fost achiziționate 23 de autobuze cu
emisii zero, ridicând astfel numărul vehiculelor
alimentate cu energie electrică, gaz natural sau cu
propulsie hibridă la 266. Societatea metropolitană
de transport din Barcelona și-a propus ca, până
în 2030, să dispună de un parc auto activ format
exclusiv din vehicule electrice, hibride sau care
utilizează gaz natural comprimat.

Nivelurile
de NOx s-au
diminuat cu
19% comparativ
cu 2017
Transport
public gratuit
timp de trei
ani după
renunțarea la
autoturismul
personal
Investiții de 800
milioane EUR în
ultimii patru ani

15. https://bit.ly/2VWYZvt
16. https://bit.ly/3aA2ltQ

11

Copenhaga

Reduceri
anuale de
20 000 tone
de CO2
Speranță de
viață mai lungă
cu un an
Concedii
medicale cu
1,1 milioane de
zile mai puține
pe an

Chiar dacă Pactul verde european este deja
ambițios, orașul Copenhaga și-a stabilit scopuri și
mai ambițioase. Capitala daneză și-a stabilit drept
scop să aibă un transport neutru din punctul de
vedere al emisiilor de carbon până în 202517, iar
pentru atingerea acestuia a introdus măsuri ce țin
de consumul de energie și de mobilitate. Acestea
din urmă se axează pe ținte direct măsurabile pentru
vehicule și călătoriile individuale. Copenhaga și-a
propus să ajungă la un transport public neutru din
punctul de vedere al emisiilor de carbon prin tranziția
de la autoturismele private la mersul pe jos, cu
bicicleta și cu transportul public. Per total, 75% din
toate călătoriile din Copenhaga vor fi făcute pe jos,
cu bicicleta sau cu transportul public până în 2025,
fiind astfel neutre din punctul de vedere al emisiilor
de carbon18. În toate inițiativele lansate, autoritățile
municipale servesc drept exemplu. Astfel, toate
vehiculele autorităților din Copenhaga sunt alimentate
cu energie electrică, hidrogen sau biocombustibil.
Autoritățile municipale valorifică pasiunea locuitorilor
din Copenhaga pentru ciclism, precum și terenul plat
al capitalei. Bicicliștii se pot baza pe extinderea în
viitor a rețelei de piste pentru biciclete, care include
chiar și „autostrăzi pentru ciclism rapid”. Aceste
autostrăzi sunt rezultatul cooperării unice între 28
de municipalități și Regiunea Copenhaga-Capitală,
menită să promoveze călătorii cu bicicleta mai
sigure, mai rapide și mai ușoare, precum și naveta cu
bicicleta19.
17. https://bit.ly/3cBboMy
18. https://bit.ly/3eQ2j4f
19. https://bit.ly/2VxwxkT
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Trenurile regionale din Copenhaga oferă posibilitatea de a transporta gratuit bicicletele

De la deschiderea primei rute în 2012, alte cinci rute au fost construite până în
2017, care au reprezentat doar începutul unei rețele alcătuite din 45 de rute, cu
o lungime totală de 746 km. Pe lângă aceste autostrăzi, Copenhaga mai are și
alte piste pentru biciclete cu lungimea de 400 km20. Potrivit estimărilor autorităților
daneze, grație autostrăzilor pentru bicicliști, numărul călătoriilor cu bicicleta în
Regiunea Capitalei ar putea crește cu 6 milioane comparativ cu cifrele din 2019.
Dacă utilizatorii nu doresc să meargă cu bicicleta pe autostradă pentru a ajunge în
orașul Copenhaga, ei își pot lua bicicleta gratuit în trenul pentru navetă (S-trains)21.
La un an de la introducerea acestei măsuri în toată rețeaua de 170 km, numărul
bicicletelor transportate a crescut de la 188 000 până la 630 000, adică cu peste
300%22. Unul dintre motivele care au dus la creșterea numărului de biciclete
transportate este transformarea vagoanelor cu scaune rabatabile în vagoane
pentru biciclete.
Toate măsurile menționate mai sus au adus locuitorilor regiunii CopenhagaCapitală beneficii semnificative pentru sănătate. Potrivit estimărilor autorităților
municipale, numărul zilelor de concediu medical s-a diminuat cu circa 1,1 milioane,
iar emisiile de CO2 s-au redus cu 20 000 de tone anual23. Dacă capitala daneză va
reuși să reducă poluarea până la nivelurile din zonele rurale ale țării, speranța de
viață va crește cu un an până în 204024.
20. https://supercykelstier.dk/about/
21. https://www.dsb.dk/en/travelers/bicycles/
22. https://bit.ly/3ay53jE
23. https://bit.ly/2S4KTau și https://bit.ly/3aw7PFT
24. https://bit.ly/2S3fx3Y
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57% din toate
călătoriile
sunt făcute
cu transportul
public. Pentru
aproape 50%
din pasagerii
transportului
public, metroul
reprezintă
principalul
mijloc de
transport public
în Praga, fiind
baza rețelei de
transport public
(2017)1

INVESTIȚIILE ÎN
INFR ASTRUCTUR Ă
CONTRIBUIE LA REDUCEREA
EMISIILOR
Pe lângă exemplele de mai sus de măsuri de
politici cuprinzătoare luate de municipalități, există
asemănări în abordările autorităților din Praga,
Graz și Riga pentru impulsionarea schimbărilor
comportamentale prin investiții majore în
infrastructura pentru transportul public, mersul cu
bicicleta și pe jos.

Praga
Praga, una dintre cele mai mari capitale din Europa
Centrală și unul dintre orașele cu cea mai rapidă
creștere din Europa, și-a propus de asemenea să
devină un oraș cu zero emisii până în 205025.
Capitala cehă a investit masiv în transportul public
în ultimii ani. Numai în 2017, 245 milioane EUR au
fost investiți în infrastructură, inclusiv în renovarea
stațiilor și extinderea liniilor de tramvai26. Eforturile
au fost sporite după luarea deciziei de a construi o
a patra linie de metrou, care să conecteze centrul
istoric cu partea de sud-est a orașului. Investiția
în valoare de 2,7 miliarde EUR a început în vara
anului 201927. Este în curs de construcție un
nou terminal major de transport, PrahaSmichov,
care va conecta transportul feroviar, autobuzele,
metroul și transportul cu mașina. Noul terminal
va încuraja utilizarea transportului public prin
25. https://bit.ly/352475H
26. https://ceec.uitp.org/prague-investment

1. https://bit.ly/2KudrpB
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27. https://bit.ly/2SjQv0P

accelerarea și facilitarea
mijloacele de transport.

transferului

între

Un alt proiect important de construcție prevede
crearea unei noi linii de metrou cu lungimea de 8 km,
care va asigura legătura între rețeaua de metrou
existentă și o linie de tramvai nouă, reducânduse astfel emisiile generate de autoturismele și
autobuzele din regiunile suburbane. Acestea sunt
două exemple de măsuri luate de autorități pentru
a reduce numărul autoturismelor convenționale de
pe străzi.
De asemenea, administrația orașului depune
eforturi pentru a consolida electromobilitatea și
a stimula transportul activ. Este încurajat mersul
pe jos și cu bicicleta prin dezvoltarea unor spații
publice verzi de înaltă calitate.

Numărul de
călătorii cu
transportul
public în
interiorul
orașului a
crescut de la
1,03 miliarde
în 2000 până
la 1,28 miliarde
în 2016 - 2018
(adică o
creștere cu
24%)1

1. https://bit.ly/2VT1nDI
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Graz

Creșterea
cu 300% a
numărului
anual de
abonamente
pentru
transportul
public după
introducerea
subvenționării

În orașul Graz (Austria), există o tradiție
îndelungată de a evalua comportamentele ce țin
de mobilitate prin intermediul sondajelor publice tradiție începută încă din anii ‘80. Ultimul sondaj
a arătat o ușoară schimbare de la transportul
cu autoturismele la mersul pe jos și cu bicicleta.
Astfel, circa 20% din locuitori folosesc transportul
public, 42% folosesc vehiculele private și circa
38% merg pe jos sau cu bicicleta28. Procentajul
relativ înalt de bicicliști și pietoni se explică prin
faptul că Graz are cea mai mare zonă pietonală
din Europa. În plus, autoritățile au promovat în mod
activ mersul cu bicicleta, pe jos și cu transportul
public, în special în ultimii ani. Eforturile au fost
sincronizate într-un concept de mobilitate pentru
2020, care promovează mersul cu bicicleta și pe
jos prin investiții în infrastructură, inclusiv în piste
pentru bicicliști și trotuare, în special în suburbiile
orașului Graz 29.
De asemenea, a fost adoptat un plan de investiții
pentru extinderea serviciilor de tramvai în
următorii ani. Prin planurile de investiții în valoare
de 117 milioane EUR, se vor reduce ambuteiajele,
va crește numărul liniilor duble de tramvai și vor
fi extinse liniile existente. Autoritățile orașului
subliniază că pachetul de investiții, finanțat
de orașul Graz și regiunea Styria, are drept
scop îmbunătățirea punctualității și frecvenței
tramvaielor30. La fel ca Viena, Graz încurajează
locuitorii capitalei regiunii Styria să-și procure
abonamente anuale pentru transportul public.
28. https://bit.ly/3aA2uNG
29. https://bit.ly/3buYPlL
30. https://steiermark.orf.at/v2/news/stories/2893728/
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În 2016, autoritățile orașului Graz au decis să
ofere locuitorilor subvenții pentru procurarea de
abonamente anuale pentru transportul public.
În 2020, un abonament anual costă 456 EUR
pentru nerezidenți, iar locuitorii capitalei regiunii
Styria achită doar 228 EUR, adică jumătate din
preț. Atunci când prețul a fost redus pentru prima
dată, numărul abonamentelor anuale procurate a
crescut cu 300%31. Potrivit celor mai recente date,
peste 10% din locuitori au un abonament anual.
Deși această cifră nu pare mare la prima vedere,
trebuie să se ia în considerare faptul că 60 000 de
locuitori sunt elevi și studenți, care beneficiază de
alte tipuri de abonamente32 .
Aceste eforturi sunt deosebit de importante,
întrucât populația din Graz s-a opus ideii
creării unei zone cu emisii scăzute cu ocazia
referendumului local din 2012. Totuși, în Graz și
regiunea Styria, există din 2014 o zonă regională
cu emisii scăzute pentru camioane, acestea fiind
obligate să se conformeze standardelor de emisii
Euro III. Styria este situată în munții Alpi, într-o
vale în formă de bazin, unde este greu să se evite
concentrarea poluanților.

38% din
călătoriile
locale se fac
pe jos și cu
bicicleta
Reducerea
poluării fără o
zonă cu emisii
scăzute

31. https://bit.ly/3bAuB0D
32. https://bit.ly/3by4ffK
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Riga

Regulamentul
privind accesul
cu vehicule în
zonele urbane
a fost introdus
pentru a
încuraja mersul
cu bicicleta și
pe jos

Capitala letonă, care găzduiește o treime din
întreaga populație, a investit în ultimii ani în
infrastructura pentru bicicliști, pietoni și transportul
public, în special cu sprijinul financiar al Uniunii
Europene. Deși nu există indicii că Letonia ar
fi depășit standardele europene cu privire la
calitatea aerului, Riga se confruntă cu problema
poluării din cauza construcțiilor dense din centrul
istoric al orașului. Astfel, s-a luat decizia de a
transforma orașul vechi în zonă pietonală în
ultimii ani, pentru a reduce poluarea și a promova
turismul33. Interzicerea accesului autoturismelor
pe diferite străzi din centrul orașului, între orele
12:00 și 06:00, de luni până sâmbătă, sporește
siguranța pietonilor și bicicliștilor34 .
Au fost luate măsuri suplimentare prin investițiile
realizate în transportul public cu sprijinul Băncii
Europene de Investiții, care a oferit 75 milioane
EUR pentru a finanța achiziționarea a 20 de
tramvaie cu podea joasă și a 20 de autobuze
alimentate cu hidrogen, pentru a înlocui vehiculele
mai vechi. Aceste investiții, parte a Planului
Juncker, vor include și construcția și modernizarea
infrastructurii pentru tramvaie și autobuze pe bază
de hidrogen35.
Riga, ca cel mai mare oraș din cele trei state
baltice, a înțeles potențialul pistelor pentru biciclete
încă la începutul anilor 2000. 13,5 km de piste
pentru biciclete au fost construite în 2001 pentru a
conecta orașul vechi cu unul dintre cartierele de la
33. https://bit.ly/2KtCyJ0
34. https://bit.ly/350akPy (p. 15)
35. https://bit.ly/2VNdkdS
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periferia orașului Riga. În ultimii ani, infrastructura
pentru ciclism a fost o prioritate înaltă pentru
administrația orașului. Au fost construite piste
pentru biciclete pentru a conecta suburbiile cu
centrul orașului și a oferi o cale alternativă către
plajele Mării Baltice. Astfel, pistele pentru biciclete
pot fi folosite pentru a face naveta spre și dinspre
oraș, precum și în scopuri recreaționale ca parte
a unor călătorii mai lungi spre stațiunile de pe
litoralul Mării Baltice, cum ar fi Jurmala36. Conform
proiectului finanțat de UE „CIVITAS Handshake”,
conștientizarea beneficiilor mersului cu bicicleta
crește în fiecare an și rețeaua de piste pentru
biciclete, cu o lungime de 68 de km, devine tot mai
populară.

Oportunitatea
unor
împrumuturi
de la Banca
Europeană de
Investiții
Încrederea de
a investi în
infrastructura
pentru ciclism,
în pofida
iernilor grele

36. http://rdsd.lv/velosatiksme-riga/velosatiksme-riga
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IMPLEMENTAREA DE MĂSURI
PENTRU REDUCEREA LA ZERO
A EMISIILOR

Reducerea
cu 80% a
poluării aerului
în Bruxelles
în „Ziua fără
autoturisme”
Reducerea cu
25% a oxizilor
de azot în Paris
Creșterea
conștientizării
cu privire la
congestionarea
traficului în
zonele urbane

În afară de inițiativele orașelor menționate mai sus,
menite să ducă la niveluri zero ale emisiilor, multe
zone urbane mai mici și mai mari din Europa au
luat măsuri pentru a reduce poluarea în general,
dar și nivelurile gazelor cu efect de seră, precum și
pentru a facilita accesibilitatea transportului public.
Aceste exemple se concentrează pe soluții care
prevăd investiții în infrastructură, precum și soluții
„soft”, cum ar fi reducerea prețului transportului
public.

Reducerea poluării aerului și a poluării fonice prin limitarea utilizării autoturismelor
Introdusă în anii ‘90, „Ziua fără autoturisme” a fost
de la bun început o inițiativă de succes pentru
reducerea poluării fonice și a poluării aerului și
un instrument excelent de sporire a conștientizării
și de atragere a atenției mass-mediei. În „Ziua
fără autoturisme” poate fi observată o reducere
clară a principalilor poluanți, în special în zonele
urbane mari cu un trafic aglomerat. Nivelurile de
CO2 și NOx în Bruxelles s-au diminuat cu 7580%37. Alte orașe, cum ar fi Paris, au înregistrat
o reducere cu 25-30%38 a poluării. Chiar dacă
aceste măsuri sunt doar pentru perioade scurte,
reducerea semnificativă a poluării arată o corelare
clară între trafic și emisii și inspiră locuitorii
să susțină măsurile de reducere a traficului
poluant în centrul orașelor. În cadrul campaniei
37. https://bit.ly/2S5S16p
38. https://bit.ly/3cM4jbQ
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Pietoni în timpul „Zilei fără autoturisme” din Sofia

SĂPTĂMÂNAEUROPEANĂAMOBILITĂȚII de anul trecut, municipalitatea
Kozani din Grecia a interzis toate autoturismele și motocicletele pe două
străzi principale din centrul orașului pentru o perioadă de cinci ore în „Ziua
fără autoturisme” și a folosit spațiul liber pentru ceremonia de închidere a
campaniei, organizând evenimente comunitare, cum ar fi jocurile sportive
pentru copii și dansuri. Nivelurile de PM10 și NOx au scăzut cu 30%39
comparativ cu datele privind calitatea aerului din ziua următoare. De
asemenea, orașul Sofia a organizat evenimente de „Ziua fără autoturisme”
și a monitorizat calitatea aerului pe parcursul întregii zile, folosind o stație
mobilă instalată de Agenția Europeană de Mediu. Datele măsurărilor au
arătat niveluri bune ale calității aerului, și anume PM10, pe parcursul întregii
săptămâni de campanie40

39. Cerere de premiere a orașului Kozani (anul 2019) în cadrul
SĂPTĂMÂNIIEUROPEANEAMOBILITĂȚII.
40. Cerere de premiere a orașului Sofia (anul 2019) în cadrul
SĂPTĂMÂNIIEUROPEANEAMOBILITĂȚII.
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21 de stații
încarcă 164
de autobuze
în Groningen
și în regiunile
învecinate
Infrastructura
comună
deservește mai
multe tipuri
diferite de
autobuze
Reducerea
cu 90% a
emisiilor de
CO2 generate
de transportul
public

Groningen – un parc auto nou de autobuze electrice
Orașul Groningen (Țările de Jos) a decis săși înlocuiască complet parcul auto alcătuit din
autobuze alimentate cu benzină cu un parc auto
în întregime electric. Întregul parc auto de 164 de
autobuze achiziționate de la trei producători este
operațional de la sfârșitul anului 2019. Pe lângă
investițiile sale în vehicule, în cadrul garajelor
de autobuze și în alte locuri din Groningen și
regiunile învecinate au fost instalate 21 de stații
de încărcare. Mai mult, noua infrastructură de
încărcare electrică poate fi folosită de toate cele
trei tipuri de autobuze electrice și este cea mai
mare rețea regională de e-autobuze existentă în
Țările de Jos. Pe lângă reducerea emisiilor sonore
și a poluării, investițiile substanțiale au dus și la o
reducere cu 90% a emisiilor de CO241.
Pe lângă investiții, orașul Groningen și-a câștigat
reputația de a fi unul dintre cele mai prietenoase
orașe pentru bicicliști din Europa. Încă de la
primele măsuri de amenajare a teritoriului
pentru promovarea ciclismului în anii ’70, orașul
studențesc din nord-estul Țărilor de Jos a stabilit
o politică ce acorda prioritate bicicletelor. Acest
cadru a dus la o pondere modală impresionantă
în favoarea bicicletelor. Aproximativ 60% din
toate deplasările din orașul Groningen au loc cu
bicicleta, iar orașul continuă să investească în
infrastructura pentru biciclete.
În timp ce multe orașe europene construiesc
infrastructură pentru biciclete, cum ar fi pistele
pentru biciclete, Groningen a mers și mai departe,
41. https://bit.ly/2VONVkc
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cu piste încălzite pentru a împiedica formarea
gheții pe aceste trasee. În plus, la periferia
orașului olandez, au fost create mai multe zone
de tip „Park-and-Ride”. Acestea oferă posibilitatea
de a lăsa autoturismul sau trenul regional și a
lua bicicleta pentru „ultimul kilometru”. În timp
ce alte orașe europene sunt ocupate să rezolve
ambuteiajele pentru autoturismele private sau
transportul public, Groningen reduce blocajele
pentru bicicliști, cum ar fi intersecțiile sau
semafoarele periculoase42 .

Piste încălzite
pentru biciclete
pentru o
siguranță mai
bună
Schema
Park-andRide reduce
poluarea în
centrul orașului
Groningen

42. https://bit.ly/2VVtvG5
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Proiectul FREVUE – soluții de transport
urban de mărfuri cu zero emisii
Dacă se vrea ca centrele orașelor să rămână o
destinație de cumpărături unde merită să mergi,
este important să se aibă în vedere transportul de
cantități mari de mărfuri către magazine, buticuri și
supermarketuri. Prin urmare, trebuie găsite soluții
cu zero emisii pentru transportul urban de mărfuri.
În cadrul proiectului FREVUE, finanțat de UE, au
fost testate peste 70 de vehicule electrice de diferite
dimensiuni în diferite medii urbane din toată Europa.
Vehiculele electrice, a căror greutate varia între 3,5
și 19 tone, au activat în condiții reale pentru a livra
băuturi, colete, corespondență și alte mărfuri. În
acest fel, FREVUE a făcut un pas important spre
o logistică urbană cu emisii de CO2 nule în marile
centre urbane până în anul 2030 și îmbunătățirea
calității aerului în orașele europene43.
Chiar și acest test relativ mic a avut potențialul
unor reduceri semnificative ale emisiilor de CO2 și
NOx. Testările pilot ale vehiculelor, care au avut loc
în mai multe orașe mari europene pe toată durata
proiectului44, au arătat că chiar și numai utilizarea lor
a asigurat reduceri de până la 2 000 kg a emisiilor
de NOx. Potrivit cercetărilor realizate în cadrul
proiectului, această cantitate este echivalentul
emisiilor totale de NOx ale transportului rutier din
orașul Londra în oricare trei zile din anul 2013.
Prin urmare, extinderea cuprinzătoare a soluțiilor de
transport de mărfuri cu zero emisii poate prezenta un
potențial semnificativ pentru îmbunătățirea calității
aerului. Cercetătorii din cadrul proiectului FREVUE
43. https://frevue.eu/
44. https://cordis.europa.eu/project/id/321622
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au subliniat, de asemenea, că dacă doar Londra
și-ar electrifica 10% din parcul auto de transport de
mărfuri până în anul 2021, atunci capitala ar putea
economisi peste 1 miliard EUR45.

INCLUZIUNEA ÎN
TR ANSPORTUL PUBLIC ESTE
UN FACTOR-CHEIE PENTRU
PARTICIPAREA CETĂȚENILOR
Un alt obiectiv al temei din acest an „Mobilitate cu
zero emisii pentru toți” este de a evidenția faptul
că soluțiile de mobilitate cu emisii scăzute sau
zero trebuie să devină în curând accesibile tuturor
din punct de vedere financiar și fizic. Publicul
vizat este reprezentat de persoanele cu probleme
de sănătate fizică și mintală, precum și de tineri,
vârstnici, femei, grupurile minoritare, persoanele
cu nevoi speciale sau cele defavorizate din punct
de vedere social. Accesul la transportul public
promovează incluziunea socială și economică,
accesul la activități culturale și de agrement și
asigură libertatea de mișcare pentru toți, fără
a fi nevoie de posesia unei mașini46. Despre
dimensiunea socială a transportului au discutat
administrațiile orașelor din toată Europa. Câteva
exemple veți găsi în paginile următoare.

Puncte de informare pentru persoanele
cu nevoi speciale în Viena
O scurtă călătorie cu metroul sau autobuzul poate
fi o provocare considerabilă pentru persoanele
45. https://bit.ly/2VU4aMT
46. https://bit.ly/2S6drQZ
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Facilitarea
accesului la
transportul
public pentru
persoanele în
scaune cu rotile
prin trecerea la
tramvaiele cu
podea joasă
În curând,
parcul de
tramvaie va
fi reînnoit în
totalitate

nevăzătoare sau cu mobilitate redusă. Prin urmare,
accesibilitatea transportului este esențială pentru
o societate incluzivă. Instrumentele moderne și
infrastructura renovată au facilitat foarte mult
utilizarea transportului public. „Wiener Linien”,
principalul operator de transport din Viena, a
oferit mai multe soluții pentru a sprijini persoanele
care se confruntă cu dificultăți. Pentru a oferi
informații, în toată rețeaua de metrou din capitala
Austriei, au fost instalate „puncte de informare”
multisenzoriale.
„Puncte de informare” oferă știri de ultimă oră
și alte informații relevante prin intermediul unui
site web de tipul text-în-voce. „Wiener Linien”
a elaborat, testat și modernizat aceste soluții
în strânsă cooperare cu Asociația austriacă
pentru sprijinirea persoanelor nevăzătoare și cu
deficiențe de vedere. Această cooperare a fost
reciproc benefică în ultimii 20 de ani, evidențiind
avantajele cooperării între operatorii de transport
public și organizațiile societății civile47.

Remodelarea infrastructurii de transport
public din Cracovia
Investițiile în transportul public sunt deosebit
de importante pentru orașele în dezvoltare. De
accesibilitate a ținut cont și Cracovia, unul dintre
orașele cu cel mai rapid ritm de dezvoltare din
Europa. Datorită asistenței financiare din partea
UE, orașul Cracovia a investit într-un nou parc de
35 de tramvaie moderne cu podea joasă, eficiente
din punct de vedere energetic. Materialul rulant
învechit al tramvaielor care circulă pe o rețea de
peste 100 de km urmează a fi înlocuit treptat cu
47. https://bit.ly/3bAmGAl (P 315)
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Cracovia a investit în tramvaie moderne cu podea joasă pentru a reduce emisiile și a facilita accesul scaunelor
cu rotile

35 de tramvaie noi cu podea joasă, eficiente din punct de vedere energetic 48.
Noile tramvaie sunt ușor accesibile pentru cărucioare și persoanele aflate în
scaune cu rotile.
Până la înlocuirea tuturor tramvaielor cu podea înaltă, personalul a fost
instruit cum să le ofere sprijin persoanelor cu nevoi speciale în stațiile
majore de transport public. Acest lucru a fost realizat în cadrul AENEAS, un
proiect finanțat de UE al cărui scop este asigurarea mobilității în condițiile
unei societăți tot mai îmbătrânite. O altă componentă a proiectului a inclus o
campanie de conștientizare pentru ca tinerii și copiii să se comporte atent cu
persoanele în vârstă în transportul public 49.

48. https://bit.ly/3eJbR10
49. https://bit.ly/2W8iDoL (P 270)
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Co-voiajarea cu transportul public în
sud-vestul Țărilor de Jos

30 000 de
călătorii pe
an / măsură
de succes /
aproximativ 80
de călătorii pe
zi
92% dintre
utilizatori
mulțumiți

Imaginați-vă că locuiți într-o zonă rurală, iar
singura linie de autobuz pe care o puteți folosi
pentru a ajunge în alt oraș nu mai funcționează.
Această idee poate deveni realitate dacă operatorii
de transport se confruntă cu anumite probleme,
cum ar fi lipsa șoferilor, veniturile scăzute sau
reducerile din rațiuni economice. Mai mult decât
atât, serviciile de co-voiajare sau de utilizare în
comun a mijloacelor de transport, cum ar fi Uber,
deseori nu sunt disponibile în suburbii și în zonele
rurale50.
Din acest motiv, provincia olandeză Zeeland, o
regiune din sud-vestul Țărilor de Jos, a creat un
serviciu de taxi care operează în toată provincia,
de-a lungul rutelor de autobuz ieșite din uz.
Utilizatorii pot rezerva din timp o călătorie cu
ajutorul serviciului „Haltetaxi”, care servește ca un
autobuz obișnuit. În loc să opereze linii de autobuz
integrale cu rate mici de utilizare, operatorul de
transport are flexibilitatea de a se opri doar la
stațiile rezervate din timp. Serviciul funcționează
în fiecare zi până la ora 23:00 și include puncte de
oprire la servicii de transport obișnuite51.
Ce rost are o rețea de transport public bună dacă
tarifele nu sunt accesibile pentru toți? Această
întrebare a fost ridicată de către autoritățile
orașului Viena în anul 2011. Din mai 2012, toată
rețeaua de transport din Viena poate fi utilizată
cu numai 1 EUR pe zi, la cumpărarea unui
abonament anual. De la introducerea biletului
50. https://bit.ly/2VImZnw
51. https://bit.ly/2Y9ObNC
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Zeeland, o regiune din sud-vestul Țărilor de Jos cu o densitate mai mică a populației

anual de 365 EUR, numărul de abonamente la transportul public vienez
s-a dublat. Ultimele date arată că aproape 50% dintre locuitorii Vienei au
abonament anual52 . Potrivit estimărilor recente, aproape 40% din numărul
total al călătoriilor în Viena sunt efectuate cu transportul public, comparativ
cu circa 30% cu autoturismul. Pe lângă reducerile de preț, investițiile făcute
în extinderea serviciilor de metrou și tramvai au sporit accesibilitatea pentru
un grup mai mare de vienezi.53

52. https://bit.ly/3cItuwa
53. https://bit.ly/3cTYYzB

29

Asigurarea siguranței femeilor în transportul public din Hamburg
Femeile reprezintă un grup vulnerabil de utilizatori
ai transportului public, care deseori nu se simt
în siguranță în zonele urbane, mai ales în afara
orelor de vârf. Prin urmare, mulți operatori de
transport public din Europa au investit în agenți de
securitate, infrastructură de siguranță sau sisteme
de supraveghere.

400 de agenți
de securitate
permanenți
177 de sisteme
pentru apeluri
de urgență
5 900 de
camere de
supraveghere

În Germania, diferite orașe și mai mulți operatori
de transport public au lansat inițiative menite să
îmbunătățească securitatea femeilor. Pe lângă
cele 5 900 de camere de supraveghere, care
au fost deja instalate în vehicule și în stațiile de
transport public din Hamburg, 400 de agenți
asigură, de asemenea, călătorii sigure pentru
femei în toată rețeaua vastă de transport public 54 .
Mai mult decât atât, au fost instalați 177 de „stâlpi
de urgență” în total. Aceste sisteme pentru apeluri
de urgență asigură legătura directă cu biroul
central de securitate și pot fi utilizate pentru a
solicita asistență, dacă este necesară 55.

54. https://bit.ly/2zqED6j
55. https://bit.ly/359ku0o
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Varșovia – Accesibilitate
Capitala poloneză a lansat o inițiativă în tot orașul
pentru îmbunătățirea accesibilității prin adoptarea
unei legislații menite să asigure respectarea
standardelor de accesibilitate de către toate
investițiile în spații publice, drumuri și clădiri. După
adoptarea legislației în anul 2017, a fost nevoie
de câțiva ani pentru a modifica stațiile de metrou,
stațiile de autobuz și gările feroviare. Investițiile
publice au îmbunătățit considerabil accesibilitatea
pentru persoanele cu mobilitate redusă în autobuze
și garniturile de metrou. În prezent, 87% dintre
toate stațiile de autobuz îndeplinesc standardele
de accesibilitate. Proiectele de construcție ale
Varșoviei au inclus și 40 km de piste noi pentru
biciclete. Datorită instalării a 64 de semafoare cu
dispozitive sonore au fost sprijinite și persoanele
cu deficiențe de vedere56.
Pe lângă aceste ample proiecte de construcții,
orașul Varșovia investește și în noi tramvaie cu
podea joasă. Capitala poloneză a achiziționat
în total 273 de tramvaie, datorită cărora viteza
și frecvența serviciului de transport public
vor crește57. Aceste eforturi extinse au fost
recunoscute și de către Comisia Europeană, care
i-a acordat Varșoviei premiul „Access City 2020”.

40 km de piste
pentru biciclete
Drumurile,
spațiile publice
și clădirile
trebuie să
respecte regulile
de accesibilitate
Gările feroviare
și 30 de stații
de metrou sunt
accesibile pentru
persoanele
cu mobilitate
redusă
Toate autobuzele
și 87 de stații de
autobuz au fost
renovate pentru
a îndeplini
standardele de
accesibilitate

56. https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1141
57. https://bit.ly/2Y8wVYN
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Reducerea poverii financiare a zonei cu
emisii reduse asupra grupurilor de persoane cu venituri mici în Gent

Fonduri în
valoare de 1,25
milioane EUR
Peste 350
de locuitori
sprijiniți
2 700 de
persoane au
putut să se
înregistreze

Orașul belgian Gent a stabilit la începutul
anului 2020 o zonă cu emisii reduse58. Pe lângă
reducerea preconizată a nivelului de poluare,
zonele cu emisii reduse pot genera o povară
financiară pentru proprietarii de mașini cu venituri
mici. Gent a introdus o schemă de sprijin unic
pentru a reduce povara financiară pentru grupurile
de persoane cu venituri mici, acordând o primă în
valoare de 1 000 EUR pentru o mașină alimentată
cu motorină și 750 EUR pentru una alimentată cu
benzină 59. Prima a fost utilizată de 350 de locuitori
pe o perioadă de trei ani, iar schema se încheie
în iunie 2020. Oficialii orașului se așteaptă ca
cererile de înregistrare să crească în anul 2020
odată cu introducerea zonei cu emisii reduse 60.

58. https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20190416_04334151
59. https://bit.ly/2SbTd8f și https://bit.ly/2VF5XGx
60. https://bit.ly/3cIuCQq
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