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Idea zrównoważonej mobilności w miastach
zyskuje coraz większą popularność
W miastach mieszka ponad 70% ludności UE i wytwarza się w nich około 85% unijnego PKB.
Ponieważ mobilność w miastach zapewniają w dużej mierze prywatne samochody o napędzie
konwencjonalnym, miasta paraliżują zatory komunikacyjne i duszą się one od zanieczyszczeń.
Ponadto emisje CO2 w miastach stanowią około 23% całkowitych emisji w UE, a ich ograniczenie ma
zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia unijnych celów w zakresie redukcji emisji, które znajdują się
obecnie w centrum uwagi w związku z trwającą w Paryżu konferencją klimatyczną COP21.
Koncepcja zrównoważonej mobilności dotyka ogółu kwestii związanych z funkcjonowaniem miast,
propagując przejście na bardziej ekologiczny transport, aby uczynić miasta lepszym miejscem do
życia.

Podejście przyjęte przez Komisję Europejską
Chociaż mobilność w miastach i zarządzanie transportem pozostaje w gestii władz miejskich, lokalnych i
regionalnych, które przewodzą większości inicjatyw mających na celu poprawę mobilności w ośrodkach
miejskich, Komisja wspiera te działania, wydając wytyczne, dzieląc się doświadczeniami i udzielając pomocy
finansowej. W 2009 r. Komisja opublikowała plan działania, w którym zaproponowała 20 inicjatyw na rzecz
lepszej mobilności w miastach. W następstwie niezależnego przeglądu wyników tego planu działania,
specjalnego badania Eurobarometru poświęconego postawom Europejczyków wobec mobilności w miastach
oraz konsultacji społecznych, aby uwzględnić potrzeby miast, Komisja opublikowała w 2013 r. komunikat pt.
„Wspólne dążenie do osiągnięcia konkurencyjnej i zasobooszczędnej mobilności w miastach”, w którym
przewidziano realizację stosownych działań na szczeblu UE, jak również na poziomie poszczególnych państw
członkowskich. Mobilność i miejskie planowanie przestrzenne wymaga skuteczniejszej koordynacji poprzez
stosowanie planów zrównoważonej mobilności w miastach, w których wszystkie podejmowane działania
traktuje się jako element szerszej strategii. Plany te opracowuje się przekrojowo z uwzględnieniem
poszczególnych obszarów polityki oraz we współpracy z władzami rządowymi różnego szczebla. Zazwyczaj w
planie uwzględnia się działania dotyczące transportu publicznego, transportu drogowego, ruchu pieszego i
rowerowego, rozwiązań łączących różne rodzaje transportu, bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostaw
towarów, zarządzania mobilnością i inteligentnego systemu transportowego (ITS).

Intensyfikacja i zwiększenie zakresu wsparcia UE
Oprócz europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na potrzeby projektów z zakresu mobilności w
miastach dostępne są inne źródła unijnego finansowania. Program „Horyzont 2020” w latach 2016–2017
zapewni wsparcie inteligentnym miastom zorganizowanym z poszanowaniem zasad zrównoważonego
rozwoju w wysokości 232 mln EUR, opublikowane w 2015 r. zaproszenie do składania wniosków o dotacje w
ramach instrumentu „Łącząc Europę” otwarte jest również dla projektów z zakresu infrastruktury
transportowej realizowanych w węzłach transeuropejskiej transportowej sieci bazowej, możliwości
pozyskania środków istnieją także w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych
(EFIS). Równolegle Komisja wspiera inicjatywy i platformy służące wymianie najlepszych praktyk (takie jak
CIVITAS, ELTIS) oraz upowszechnianiu planów zrównoważonej mobilności w miastach. W 2015 r. Komisja
zorganizowała Europejski Tydzień Mobilności, zachęcając wszystkie zaangażowane podmioty do zapewniania
odpowiedniej konfiguracji różnych rodzajów transportu. Również Rada pośrednio wsparła ideę mobilności w
miastach, kiedy to na nieformalnym posiedzeniu w październiku – pierwszym w historii, które poświęcono
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przemieszczaniu się na rowerze – ministrowie transportu przyjęli deklarację promującą rower jako przyjazny
klimatowi środek transportu.

Parlament Europejski
Parlament Europejski (PE) kilkakrotnie udzielał poparcia koncepcji zrównoważonej mobilności w miastach, w
tym ostatnio w swojej rezolucji z dnia 9 września 2015 r. w sprawie wdrożenia białej księgi w dziedzinie
transportu z 2011 r. oraz z dnia 14 października 2015 r. w sprawie nowego międzynarodowego porozumienia
w sprawie klimatu, które ma zostać zawarte w Paryżu. W dniu 10 listopada 2015 r. Komisja Transportu i
Turystyki PE przyjęła sprawozdanie z własnej inicjatywy (sprawozdawczyni: Karima Delli, Greens/EFA,
Francja). W sprawozdaniu tym z zadowoleniem przyjęto komunikat Komisji i poparto tworzenie platform
służących wymianie najlepszych praktyk. Wyrażono jednak również zastrzeżenia do sformułowanego w nim
podejścia odgórnego, proponując w jego miejsce podejście oddolne. W sprawozdaniu zwrócono się do władz
o rozważenie wprowadzenia bardziej rygorystycznych ograniczeń prędkości w strefach miejskich do 2020 r.,
podkreślono sformułowane w białej księdze cele w zakresie stopniowego eliminowania samochodów o
napędzie tradycyjnym ze stref miejskich oraz przypomniano, że plany zrównoważonej mobilności w miastach
powinny stanowić istotny aspekt w procesie podejmowania decyzji w sprawie finansowania przez UE
projektów z zakresu transportu miejskiego. Zaapelowano w nim również o przeznaczanie części przychodów
z tytułu opłat drogowych na poprawę zrównoważonej mobilności w miastach. Debatę nad sprawozdaniem
komisji zaplanowano na pierwszą grudniową sesję plenarną.
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