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ЕЎРАПЕЙСКІ ТЫДЗЕНЬ МАБІЛЬНАСЦІ – 
гэта штогадовая кампанія ў галіне ўстойлівай 
гарадской мабільнасці. Мерапрыемства 
арганізавана пры палітычнай і фінансавай 
падтрымцы Генеральнага дырэктарата па 
транспарце Еўрапейскай камісіі.

Мэтай кампаніі, якая праходзіць кожны год 
з 16 па 22 верасня, з’яўляецца стыму-
ляванне  мясцовых улад у краінах ЕС да 
ўвядзення і падтрымкі мер у галіне ўстойлі-
вага транспарту, а таксама заахвочванне  
грамадзян паспрабаваць розныя альтэрна-
тывы аўтамабілю.

Напрыканцы тыдня адбудзецца Дзень без 
аўтамабіля. Падчас правядзення мерапры-
емства ў гарадах-удзельніках на цэлы дзень 
будзе выдзелены адзін ці некалькі раёнаў 

выключна для пешаходаў, веласіпедыстаў і 
грамадскага транспарту.

З 2002 года, калі пачалася кампанія ЕЎРА-
ПЕЙСКІ ТЫДЗЕНЬ МАБІЛЬНАСЦІ, цікава-
сць да гэтага мерапрыемства пастаянна 
павялічваецца як у краінах Еўропы, так і ва 
ўсім свеце. У 2016 годзе была  зафіксавана 
рэкордная колькасць удзельнікаў –  зарэ-
гістравалася 2427 гарадоў з 51 краіны свету.

Мясцовыя ўлады звыш 950 гарадоў-удзель-
нікаў арганізавалі Дзень без аўтамабіля, а 
ў 1229 гарадах было рэалізавана 7386 раз-
настайных  пастаянных рашэнняў. Да самых 
папулярных з іх  можна аднесці паляпшэнне 
велаінфраструктуры, павелічэнне пешаход-
ных зон, правядзенне інфармацыйных кам-
паній па ўстойлівым дарожна-транспартным 
паводзінам.

ПРА НАС

Хочаце прыняць удзел у ЕЎРАПЕЙСКІМ 
ТЫДНІ МАБІЛЬНАСЦІ, але не  з’яўляецеся 
прадстаўніком мясцовых улад?

Мы запрашаем прадпрыемствы і кампаніі, 
недзяржаўныя арганізацыі, установы аду-
кацыі і іншых удзельнікаў, якія не прад-
стаўляюць гарадскія ўлады, але якія 
жадаюць стаць часткай кампаніі ЕЎРАПЕЙ-
СКІ ТЫДЗЕНЬ МАБІЛЬНАСЦІ, зарэгістра-
ваць сваю МАБІЛЬНУЮ ДЗЕЙНАСЦЬ у 
анлайн-рэжыме

У адрозненні ад удзелу ў ЕЎРАПЕЙСКІМ 
ТЫДНІ МАБІЛЬНАСЦІ, які праходзіць 
16–22 верасня, МАБІЛЬНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ 
можа ажыццяўляцца круглы год. Не мае 

значэння, колькі доўжацца мерапрыем-
ствы – адзін дзень ці некалькі месяцаў, 
самае важнае – яны дапамагаюць змяніць 
паводзіны на карысць больш устойлівай 
мабільнай культуры

Вы вырашылі паехаць на працу разам са 
сваімі суседзямі на веласіпедзе ці вы – ула-
дальнік кампаніі і заахвочваеце сваіх 
супрацоўнікаў выкарыстоўваць грамадскі 
транспарт? Мы гатовыя дапамагчы вам 
падзяліцца сваёй гісторыяй поспеху

Уся зарэгістраваная МАБІЛЬНАЯ ДЗЕЙНА-
С Ц Ь  р а з м я ш ч а е ц ц а  н а  с а й ц е :   
www.mobilityweek.eu, а самі мерапрыем-
ствы можна рэкламаваць з дапамогай 
матэрыялаў ЕЎРАПЕЙСКАГА ТЫДНЯ 
МАБІЛЬНАСЦІ

Гарады, якія праводзяць мерапрыемствы 
па-за асноўнай кампаніяй 16–22 верасня, 
таксама могуць зарэгістраваць іх на нашым 
сайце.

МАБІЛЬНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ

Няхай увесь свет даведаецца пра тое, якія дзеянні 
вы прадпрымаеце, каб рэалізаваць больш разум-
ныя спосабы перамяшчэння людзей.  Для атры-
мання падрабязнай інфармацыі наведайце сайт:  
www.mobilityweek.eu/mobility-actions 
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Гатовы зрабіць першы крок на 
шляху да новай мабільнасці?  
Усё пачынаецца тут!  
Наведайце лепшы сайт:  
www.mobilityweek.eu
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Стымуляванне сумеснай мабільнасці з’яўляецца неад’емнай часткай нашых 
намаганняў па зніжэнні транспартнай загружанасці і ўзроўня забруджвання паветра ў 
еўрапейскіх гарадах. Ужо зараз існуе шырокі спектр інавацыйных рашэнняў, што як 
ніколі палягчае працу над паляпшэннем нашых транспартных звычак. У гэтым годзе, 
будзе гэта сумесная паездка на веласіпедах, сумеснае абслугоўванне электрамабіля ці 
нават сумесная паездка на машыне,  мы гаворым: калі  мы робім нешта разам, мы 
рухаемся наперад! Выбар кожнага з нас прывядзе да значных сацыяльных выгад. Зычу 
кожнаму гораду паспяховага і радаснага ЕЎРАПЕЙСКАГА  
ТЫДНЯ МАБІЛЬНАСЦІ.

Камісар ЕК па пытаннях транспарту, 
Віалета Булц

Тэма ЕЎРАПЕЙСКАГА ТЫДНЯ МАБІЛЬНАСЦІ 
ў гэтым годзе сфакусіравана на канцэпцыі, з 
якой мы ўпершыню сутыкаемся яшчэ ў мален-
стве – мы ўсё робім разам

Выкарыстоўвачы сумесныя формы транспарту, 
мы можам паменшыць свае выдаткі і знізіць 
узровень выкідаў вугляродаў. Самае лепшае – 
гэта тое, што мы можам пазнаёміцца з новымі 
людзьмі і зрабіць любую паездку больш насы-
чанай, дзякуючы  зносінам! 

Такія разумныя тэхналогіі, як праграмы і 
анлайн-платформы, дапамагаюць зрабіць 
мабільнасць больш эфектыўнай, эканоміць 
сродкі і унесці сваю лепту ў ахову навакольнага 
асяроддзя .  Новыя праграмы спрыял і 
паляпшэнню нашых магчымасцей па сумесным 
кіраванні сваёй мабільнасцю

ЧЫСТАЯ, СУМЕСНАЯ  
І РАЗУМНАЯ МАБІЛЬНАСЦЬ
СУМЕСНЫЯ НАМАГАННІ 
ДАПАМОГУЦЬ ПАБУДАВАЦЬ 
ТВАЮ БУДУЧЫНЮ

Даследаванні дэманструюць, што сумесная 
мабільнасць можа мець станоўчы ўплыў на 
гарады. Напрыклад, сумеснае выкарыстанне 
аднаго аўтамабіля дазваляе прыбраць з дарогі 
прыкладна 15 легкавых машын 

Сумесныя схемы дазваляюць нам лягчэй спа-
лучаць розныя транспартныя сродкі. Весці 
машыну, ехаць на веласіпедзе, карыстацца гра-
мадскім транспартам – усё магчыма, калі мы 
робім гэта разам

Тэма ЕЎРАПЕЙСКАГА ТЫДНЯ МАБІЛЬНА-
СЦІ-2017 – «Чыстая, сумесная і разумная 
мабільнасць»,   лозунг – «Сумесныя намаганні 
дапамогуць пабудаваць тваю будучыню»

Кажучы пра якасць жыцця, час зрабіць крок наперад! Наперад да месца з больш 
чыстым паветрам, нізкім узроўнем шуму, больш спакойнымі вуліцамі. Як туды 
трапіць? Гэта ваш уласны выбар, пры гэтым вам не трэба пакідаць свой родны горад. 
Вы робіце гэты крок наперад, калі едзеце на веласіпедзе, бяжыце, ідзяце пешшу ці 
едзеце на аўтобусе. І, як паказваюць нашы еўрапейскія «зялёныя» сталіцы, калі вы 
імкнецеся да «зялёнай» мабільнасці, вы заўсёды думаеце пра свой горад. ЕЎРАПЕЙСКІ 
ТЫДЗЕНЬ МАБІЛЬНАСЦІ – гэта ваш шанс зрабіць свой горад «зялёным»,  і дзеля 
гэтага дастаткова адной паездкі ці прабежкі.
 

Камісар ЕК па пытаннях аховы навакольнага асяроддзя, марскіх справах і рыбалоўстве,
Кармэну Вэла

УЗНАГАРОДЫ Ў ГАЛІНЕ 
ЎСТОЙЛІВАЙ МАБІЛЬНАСЦІ
Намаганні г. Мальмё па прасоўванні выкары-
стання веласіпеда як устойлівага транспартнага 
сродку ацанілі па заслугах, і прадстаўнікі гэтага 
шведскага горада павезлі дадому прыз 
ЕЎРАПЕЙСКАГА ТЫДНЯ  МАБІЛЬНАСЦІ-2016. 
Мальмё перамог у жорсткай барацьбе са сваімі 
сапернікамі, якія выйшлі ў фінал конкурсу, – г. 
Лісабонам (Партугалія) і г. Скоп’е (Рэспубліка 
Македонія). 

Прыз за Планаванне Устойлівай Гарадской 
Мабільнасці (ПУГМ), які ў гэтым годзе быў пры-
суджаны за вырашэнне пытанняў, звязаных з 
гарадскімі грузаперавозкамі, быў уручаны г. Бру-
с ел ю  з а  п р а ц у  п а  ў д а с к а н а л ь в а н н і 
грузаперавозак у горадзе. Сталіца Бельгіі пера-
магла дзякучы сваім інавацыйным лагістычным 
транспартным схемам. Будапешт (Венгрыя) і 
Стакгольм (Швецыя) таксама былі намінаваныя 
на гэтую прэстыжную ўзнагароду.

Інфармацыю пра падачу заяўкі можна атры-
маць на сайце: 
www.mobilityweek.eu 

Як мясцовыя ўлады могуць прыняць удзел у 
ЕЎРАПЕЙСКІМ ТЫДНІ МАБІЛЬНАСЦІ?

Зарэгіструйце сваю дзейнасць і свае мера-
прыемствы ў анлайн-рэжыме на сайце:  
www.mobilityweek.eu 

Што неабходна зрабіць

• Арганізаваць тыдзень мерапрыемстваў у 
адпаведнасці з тэмай 2017 года «Чыстая, 
сумесная і разумная мабільнасць», сты-
мулюючы мясцовых жыхароў больш даве-
дацца пра перавагі сумеснай мабільнасці.

• Рэалізаваць не менш за адну новую пастаян-
ную меру, якая садзейнічае пераходу да эка-
лагічна чыстага транспарту.

• Арганізаваць Д зень без аўтамабіля, 
вылучыўшы адзін або некалькі раёнаў 
горада выключна для пешаходаў, веласіпе-
дыстаў і грамадскага транспарту як мінімум 
на адзін дзень (пажадана правесці гэта мера-
прыемства ў пятніцу, 22 верасня 2017 года).

Дадатковыя рэкамендацыі і кансультацыі 
можна атрымаць у Еўрапейскім сакратарыяце 
або ў свайго Нацыянальнага Каардынатара. Вы 
можаце спампаваць з нашага сайта публікацыі 
і матэрыялы, якія дапамогуць арганізаваць 
ЕЎРАПЕЙСКІ ТЫДЗЕНЬ МАБІЛЬНАСЦІ ў 
вашым горадзе.

* http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/index_en.htm

НАЦЫЯНАЛЬНЫЯ 
КААРДЫНАТАРЫ 
Калі ласка, звяжыцеся з Нацыянальнымі Каардынатарамі, адказнымі  
за ЕЎРАПЕЙСКІ ТЫДЗЕНЬ МАБІЛЬНАСЦІ і Дзень без аўтамабіля ў вашай краіне

АЛБАНІЯ Jonila.Haxhillari@moe.gov.al / АРГЕНТЫНА buenosaires.sostenible@gmail.com / 
АЎСТРЫЯ petra.voelkl@bmlfuw.gv.at, Elke.Sumper@klimabuendnis.at / БЕЛАРУСЬ igar.
tchoulba@undp.org, natallia.hubskaya@undp.org / БЕЛЬГІЯ cheine@sprb.brussels, koen@
duurzame-mobiliteit.be, semaine.mobilite@spw.wallonie.be / БОСНІЯ І ГЕРЦАГАВІНА tihomir.
dakic@czzs.org / БРАЗІЛІЯ ruaviva@ruaviva.org.br / БАЛГАРЫЯ pr@eea.government.bg / 
КАНАДА info@carfreeday.ca / КІТАЙ zhaoj@caupd.com, 272451640@qq.com, 312111319@qq.
com / ХАРВАТЫЯ dino.kapuano@mzoip.hr / КІПР ndikigoropoulou@environment.moa.gov.cy / 
ЧЭХІЯ romana.trubacikova@mzp.cz / ДАНІЯ* CRO@kl.dk / ЭСТОНІЯ Eva.Unt@mkm.ee, liis.
vahter@mkm.ee / ФІНЛЯНДЫЯ sini.marttinen@motiva.fi / РЭСПУБЛІКА МАКЕДОНІЯ skj.
mzspp@gmail.com / ФРАНЦЫЯ agnes.petit@developpement-durable.gouv.fr, claire.saint-
marc@developpement-durable.gouv.fr / ГЕРМАНІЯ Claudia.kiso@uba.de / ГРЭЦЫЯ 
k.papadaki@prv.ypeka.gr, v.tikos@prv.ypeka.gr / ВЕНГРЫЯ anita.galambos@nfm.gov.hu / 
ІСЛАНДЫЯ bergthora.njala@uar.is/ ІРЛАНДЫЯ derekoneill@dttas.ie / ІЗРАІЛЬ megama@
green.org.il / ІТАЛІЯ  Specchia.Leonardo@minambiente.it / ЯПОНІЯ mochizuki@atelierudi.com / 
КОСАВА** zymer.mrasori@rks-gov.net, fbekteshi@rec.org / ЛАТВІЯ kristine.klaveniece@varam.
gov.lv / ЛІХТЭНШТЭЙН rene.kaufmann@llv.li / ЛІТВА r.kalisaityte@am.lt / ЛЮКСЕМБУРГ david.
everard@verkeiersverbond.lu / МАЛЬТА peter.p.barbara@transport.gov.mt / МАЛДОВА apa@
ies.gov.md / ЧАРНАГОРЫЯ sladjana.lazarevic@undp.org / НІДЭРЛАНДЫ marien.bakker@rws.
nl / НАРВЕГІЯ kristin.forsnes@vegvesen.no / ПОЛЬШЧА marek.waszczewski@mos.gov.pl / 
ПАРТУГАЛІЯ semanadamobilidade@apambiente.pt / РУМЫНІЯ gabriela.sodolescu@anpm.ro / 
РАСІЯ rimma.filippova@undp.org / СЕРБІЯ info@bicikl.info / СЛАВАКІЯ stulajterova@gmail.
com, etm@sazp.sk / СЛАВЕНІЯ polona.demsar-mitrovic@gov.si / ПАЎДНЁВАЯ КАРЭЯ  
yoonjin.cho@iclei.org, jeongmuk.kang@iclei.org / ІСПАНІЯ  MBLarka@mapama.es, SPerlado@
mapama.es / ШВЕЦЫЯ kjell.avergren@trafikverket.se, / ШВЕЙЦАРЫЯ luc.leumann@
verkehrsclub.ch / ТАЙВАНЬ ga_Alex-chang@mail.taipei.gov.tw / ТУРЦЫЯ aslihankilic@izmir.
bel.tr, utkucihan@izmir.bel.tr / УКРАІНА lesya.loyko@forza.org.ua / ВЯЛІКАБРЫТАНІЯ don@
acttravelwise.org

* Указанне на Нацыянальны інфармацыйны пункт, а не на Нацыянальнага Каардынатара.

**  Указанне на адсутнасць прадузятасці ў адносінах да статуса краіны/тэрыторыі згодна з Рэзалюцыяй 
СБ ААН 1244 і Рашэннем Міжнароднага суда аб Дэкларацыі незалежнасці Косава.
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