EUROPEAN MOBILITY MANIFESTO 2019

Transportul public trebuie să devină o prioritate pentru instituțiile europene
UITP reprezintă peste 450 de operatori și autorități de transport public din toate statele
membre ale Uniunii Europene. Suntem în aproprierea alegerile europene și este timpul ca
factorii de decizie politică să recunoască rolul central jucat de transportul public în viața
orașelor noastre. Sectorul oferă peste 2 milioane de locuri de muncă directe în Uniunea
Europeana. Cetățenii sunt în inima transportului public, iar mobilitatea acestora trebuie să fie
o prioritate. Prin urmare, UITP indeamnă viitorii aleși europeni să pună subiectul mobilității în
centrul agendei politice prin susținerea transportului public. Prin dirijarea unei politici
europene care promovează mobilitatea inovatoare, durabilă și multimodală, putem pune
#MobilityOnTop!
La UITP, ne angajăm să sprijinim în mod activ viitorii aleși europeni
următoare:


în punctele cheie

POLITICA: A ASIGURA că subiectul mobilității este luat în considerare în toate noile politici
europene relevante
Transportul public și mobilitatea durabilă ar trebui să facă parte din toate acțiunile politice.
Dezvoltarea mobilității urbane durabile depășește cu mult sectorul transportului. Multe
inițiative dintr-o serie de domenii politice, inclusiv schimbările climatice, urbanizarea,
digitalizarea, accesul la date, automatizarea, afacerile sociale, concurența sau
accesibilitatea, au impact direct sau indirect asupra mobilității urbane și a comportamentului
călătorilor. Prin urmare, este foarte important să înțelegem mai bine și să evaluăm impactul
oricărei noi inițiative politice asupra mobilității urbane și regionale. #MobilityOnTop!



FINANTARE: A PRIVILEGIA investițiile europene în mobilitatea urbană
UE trebuie să consolideze viitoarele fonduri pentru investiții și cercetare în domeniul mobilității
durabile. Trecerea la o economie cu emisii reduse de carbon trebuie să reprezinte o prioritate.
Acest lucru va contribui la o reducerea a costurilor daterate congestiei și poluării de peste 100
miliarde de euro pe an, dar și la stimularea economiei locale și la crearea de locuri de muncă
ecologice și locale în multe sectoare. Investiția în transportul public – in cercetare si inovare
sau în polurile urbane din cadrul instrumentelor CEF - înseamnă învestirea într-o mai bună
calitate a serviciilor și a viețîi în mod general. Această finanțare sporită pentru mobilitatea
urbană va permite Uniunii Europene să își atingă obiectivele strategice #MobilityOnTop!



MULTIMODALITATE: A CONSOLIDA rolul central al transportului public față de toate serviciile de
mobilitate
Orașele europene cu o pondere ridicată a transportului public și a altor moduri de transport
comun și activ se află în topul clasamentelor orașelor cu o bună calitate a vieții. Pentru a-și
servi mai bine pasagerii, sectorul transportului public s-a poziționat în fruntea inovării și a
digitalizării tuturor modurile de transport în beneficiul tuturor cetățenilor. Este deci timpul să
recunoaștem rolul central al transportului public în orice soluție de transport multimodal pentru
succesul final al transferului modal. #MobilityOnTop!



O MAI BUNA LEGISLATIE: A GARANTA un cadru legislativ adaptat cerintelor de mobilitate
Sectorul transportului public se caracterizează prin cicluri lungi de investiții. Aceste cicluri
economice necesită o viziune politică pe termen lung, precum și securitate și stabilitate

juridică. Este esențial să se promoveze o legislație sectorială adaptată care să asigure
respectarea principiului neutralității între sectorul public și cel privat, principiu care nu trebuie
contrazis prin abordările intersectoriale nerealiste. #MobilityOnTop!

Despre UITP:
UITP (Asociația Internațională a Transportului Public) este un campion pasionat de mobilitate
urbană durabilă. Avem 1.600 de companii membre, din 99 de țări. Membrii noștri sunt
transportatori și operatori publici, factori de decizie politică, institute de cercetare, prestatari de
servicii si in mod larg industria transportului public.
În Uniunea Europeană, UITP reunește peste 450 de operatori de transport public urban, suburban
și regional din toate state membre și este un partener recunoscut pentru instituțiile europene și
alte organizații internaționale. Reprezentăm vocea tuturor modurilor durabile de transport de
proximitate a pasagerilor.
Vizitați site-ul nostru web: uitp.org
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