РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - РУСЕ
ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”
ОТДЕЛ ,,ПРОФИЛАКТИКА НА БОЛЕСТИТЕ И ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО”

„ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА МОБИЛНОСТТА” (ЕСМ) се провежда
всяка година от 16 до 22 септември. Тази инициатива насърчава европейските общини
да въвеждат и подкрепят мерки за устойчив транспорт и приканва хората да опитат
алтернативен транспорт, различен от автомобилния.
Всяко издание на „ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА МОБИЛНОСТТА” е насочено към
определена тема, свързана с устойчивата мобилност. Тази година темата е „Чиста,
споделена и интелигента мобилност“. Тя насърчава мерки за споделена мобилност и
изтъква ползите от по-чистите транспортни средства. Интелигентните транспортни
технологии също могат да улеснят споделянето. Хората се поощряват да ползват
наличните възможности за споделена мобилност за придвижване в рамките на
градовете или за пътуване между различните населени места.

„Споделената мобилност“, залегнала в темата на ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА
МОБИЛНОСТТА 2017, е част от по-широката идея за „икономика на
сътрудничеството“ или „икономика на споделянето“. Акцентът е върху ползването на
стоките, а не върху притежаването им. Доставчиците на услуги предлагат своите стоки,
активи или умения на различни потребители чрез посредническа платформа.
Под „споделена мобилност“ се има предвид споделянето на автомобили, велосипеди,
електрически триколки или други подобни превозни средства. Платформите за
резервиране на таксита и на споделени пътувания с автомобил също попадат в тази
категория. Конвенционалният обществен транспорт не е част от този модел, нито пък
традиционните услуги за наемане на автомобили, при които се резервира превозното
средство, а не мобилната услуга, която то осигурява.
Транспортният сектор е отговорен за почти една четвърт от емисиите на
парникови газове в Европа и е основната причина за замърсения въздух в градовете. За
да стане транспортът в града по-чист, трябва да намалим изминаваните с моторни
превозни средства километри. Това предполага увеличаване на дела на активните
начини на придвижване като ходенето пеша и карането на велосипеди (без
замърсяващи емисии), както и на градския транспорт (по-ниски емисии на човек в
сравнение с ползването на лични автомобили). Автобусите, камионите, такситата,
автомобилите и другите превозни средства, които остават на пътя, трябва да станат почисти с помощта на технологиите или чрез използването на алтернативни горива.
Проучванията показват, че използването на споделената мобилност може да окаже
положително въздействие върху градовете: всяка обща кола, например, намалява
трафика с приблизително 15 лични автомобила. Споделянето ни позволява и да
смесваме видовете транспорт по-лесно.
Шофиране, колоездене, обществен транспорт – всичко е възможно, когато
споделяме.
За повече информация посетете официалния сайт на ЕСМ - www.mobilityweek.eu и
официалната страницата на Националната кампания за устойчива градска мобилност www.mobilityweekbg.com

