
Cum ne mișcăm și ne deplasăm. 

Materiale de învățare pentru

modulul 1

#MyWorldOurPlanet
#EUClimatePact

Peer

Parliaments

Make

heard
yourself



2

Când vine vorba de călătorii scurte – fie drumuri 
la magazine, o întâlnire cu un prieten sau luarea 
copiilor de la școală – ce v-ar încuraja să folosiți 
mai puțin mașina pe benzină sau diesel? Ce v-ar 
putea convinge să folosiți transportul public sau 
alte opțiuni ecologice, cum ar fi mersul pe jos, 
bicicleta sau o mașină electrică? Aruncați o privire 
peste opțiunile de mai jos, conversați despre ele 
cu grupul dumneavoastră și clasați-le în ordinea în 
care le considerați eficiente.

A
 Ar trebui să pot să-mi folosesc bicicleta 

în siguranță în zona în care circul. Pistele 
pentru biciclete ar trebui să fie mai bine 
dezvoltate și mai sigure.

B
 Ar trebui să mă pot baza pe soluții de 

transport public mai ieftine și mai 
convenabile cu un program actualizat în 
timp real.

C
 Ar trebui să fiu încurajat să las mașina acasă. 

Orașele ar trebui să ofere mai puține locuri 
de parcare și să introducă limite de viteză mai 
stricte în zonele urbane (30 km/h).

D
 Ar trebui să existe mai multe stații de 

încărcare unde să îmi pot încărca vehiculul 
electric, iar bateriile mașinilor electrice 
ar trebui îmbunătățite pentru a le oferi o 
autonomie mai mare.

E
 Ce alte soluții ar mai fi?

Cum ne mișcăm

și ne deplasăm:

călătorii scurte

Întrebarea 1

Buletin de vot

Puncte Opțiune

5 puncte B

4 puncte C

3 puncte A

2 puncte E

1 punct   D
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Cum ne mișcăm 

și ne deplasăm:

călătorii scurte

Deși călătoriile scurte au loc în mare parte în orașe 
și metropole, o mulțime de persoane care locuiesc 
în zonele rurale fac, de asemenea, călătorii scurte 
regulate. Mulți oameni care se deplasează în 
orașe și metropole nu folosesc o mașină, ci aleg 
să meargă pe jos, cu bicicleta sau să ia transportul 
public, cum ar fi autobuzul, metroul sau tramvaiul. 

Transporturile reprezintă aproape un sfert din 
emisiile de gaze cu efect de seră ale Europei.  
Peste 70 % dintre emisiile din transport 
sunt cauzate de transportul rutier, mașinile, 
camionetele mici și camioanele fiind cele cu cea 
mai mare pondere. Mașinile sunt responsabile 
pentru aproximativ 12 % din emisiile totale de 
CO2 ale UE, iar această cifră este în creștere. 
Transportul este, de asemenea, principala cauză a 
poluării aerului în orașe.

Transport rutier 72,8  %

Aviație civilă 13,1 %

Altele 0,5 %

Navigație 

13,0 %

Căi ferate 0,6 %

Context

CO2
-90 %

2050

Prin propunerile Pactului Verde European și alte 
inițiative, UE își propune să încurajeze oamenii 
să reducă utilizarea mașinilor pe benzină sau 
diesel și să treacă la vehicule cu emisii zero sau 
scăzute (cum ar fi mașinile electrice) sau alternative 
durabile, inclusiv transportul public (în special 
transportul cu emisii scăzute de carbon, cum ar fi 
transportul feroviar).

CO2

€
Propunerile recente ale Comisiei Europene 
pentru aplicarea Pactului Verde European 
(„Fit for 55”) includ standarde mai stricte 
privind emisiile de CO2 pentru mașinile 
noi. De asemenea, se va introduce taxarea 
emisiilor pentru transportul rutier din 2026,  
în vederea retragerii treptate a motoarelor 
tradiționale cu ardere în favoarea vehiculelor 
noi până în 2035. Schimbul de emisii propus 
ar însemna că furnizorii de combustibil 
trebuie să cumpere certificate care să le 
permită să vândă o anumită cantitate de 
combustibil, iar apoi să revândă unele dintre 
aceste certificate în cazul în care depășesc 
limita de conformitate Acest lucru ar trebui să 
reducă emisiile, să îmbunătățească calitatea 
aerului și să încurajeze șoferii să consume 
mai puțin pentru a economisi bani. 

Pactul Verde European urmărește să facă Europa 
neutră din punct de vedere climatic până în 2050. 
Aceasta înseamnă că, până la jumătatea secolului, 
nu trebuie să generăm mai mult carbon decât 
pot elimina ecosistemele noastre – pădurile și 
oceanele – din atmosferă în mod natural. Pentru a 
atinge acest obiectiv, emisiile de CO2 generate 
de transporturi trebuie reduse cu 90 %. Comisia 
Europeană a pus bazele soluției de dezvoltare și 
ecologizare a sistemului de transport al Europei  – de 
exemplu, prin dublarea numărului de trenuri de 
mare viteză și dezvoltarea de noi infrastructuri în 
următorii 10 ani. 

https://ec.europa.eu/clima/policies/transport_ro
https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/regulation_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/transport_ro
https://ec.europa.eu/clima/policies/transport_ro
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_3541
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_3541
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_2329
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_2329
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Cum ne mișcăm 

și ne deplasăm:

călătorii scurte

Mersul cu bicicleta

-84 %
CO2

În fiecare an, bicicliștii din UE 
împiedică generarea a peste 16 
milioane de tone de CO2. Acestea 
sunt echivalente cu emisiile totale 
anuale de CO2  pentru o țară de 
dimensiunea Croației. Ciclismul 
reduce, de asemenea, poluarea 
aerului și a zgomotului. În plus, 
bicicliștii generează cu 84 % 
mai puține emisii de CO2 decât 
cei care nu sunt bicicliști: o 
persoană care decide să meargă 
cu bicicleta în loc să conducă își 
scade emisiile cu 3,2 kg de CO2 în 
fiecare zi pe parcursul vieții.

Succesul pistelor pentru biciclete 
nu este determinat doar de 
proiectarea și siguranța lor, ci și de 
alți factori, cum ar fi facilitățile de-a 
lungul traseelor, cât de bine sunt 
conectate rutele și cât de multă 
publicitate și promovare li se face.

Ciclismul ajută oamenii să aibă 
mai multe alternative de transport 
durabil. Cercetările olandeze 
arată că 44 % dintre navetiștii 
care folosesc trenul în Olanda se 
deplasează cu bicicleta de acasă la 
gară. Oamenii care călătoresc cu o 
combinație de bicicletă și tren  
de asemenea tind să-și folosească 
mașina mai puțin.

Este nevoie de mult mai puține 
resurse pentru a produce o 
bicicletă decât pentru a produce 
o mașină. Greutatea medie a 
unei mașini în UE în 2017 a fost 
de aproape 1 400 kg, în timp ce 
o bicicletă rareori cântărește mai 
mult de 20 kg. Aceasta este doar 
1,5 % din greutatea unei mașini.Bicicletele sunt, de asemenea, 

foarte eficiente din punct 
de vedere al spațiului: pot 
încăpea până la 15 biciclete 
în spațiul ocupat de o singură 
mașină. De asemenea, pistele 
pentru biciclete au nevoie 
de mai puțin spațiu decât 
drumurile sau autostrăzile. 
Iar o nevoie mai mică de 
spațiu înseamnă folosirea unei 
suprafețe mai mici de teren și 
poluarea unei suprafețe mai mici 
de sol și apă.

10 km conduși zilnic până la 
serviciu, timp de un an,  
680 kg de CO2. În schimb, 
mergând cu bicicleta la serviciu 
veți emite cu 627 kg mai puțin. 
Este aproximativ echivalent cu 
trei zboruri dus-întors, pentru 
un pasager, de la Frankfurt la 
Barcelona.

680 kg CO2

10km

53 kg CO2

€

Mersul cu bicicleta este un 
mijloc de transport rentabil, 
convenabil, sănătos și prietenos 
cu mediul, în special pentru 
călătoriile scurte, care reprezintă 
majoritatea călătoriilor urbane.

https://ecf.com/resources/cycling-facts-and-figures
https://ecf.com/resources/cycling-facts-and-figures
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1361920921000687?dgcid=author
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1361920921000687?dgcid=author
https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/cycling/guidance-cycling-projects-eu/cycling-policy-and-background_ro
https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/cycling/guidance-cycling-projects-eu/cycling-policy-and-background_ro
https://ecf.com/resources/cycling-facts-and-figures
https://ecf.com/resources/cycling-facts-and-figures
https://ecf.com/resources/cycling-facts-and-figures
https://ecf.com/resources/cycling-facts-and-figures
https://ecf.com/resources/cycling-facts-and-figures
https://ecf.com/resources/cycling-facts-and-figures
https://ecf.com/resources/cycling-facts-and-figures
https://ecf.com/resources/cycling-facts-and-figures
https://ecf.com/resources/cycling-facts-and-figures
https://www.bikeradar.com/features/long-reads/cycling-environmental-impact/
https://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx
https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/cycling/guidance-cycling-projects-eu/cycling-policy-and-background_ro
https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/cycling/guidance-cycling-projects-eu/cycling-policy-and-background_ro
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Cum ne mișcăm 

și ne deplasăm:

călătorii scurte

Transportul public pentru călătorii scurte 
include transportul rutier, cum ar fi autocarele 
și autobuzele, și transportul feroviar, cum ar fi 
metroul, tramvaiul și trenurile urbane/suburbane. 
Transportul public este o modalitate bună de a 
reduce aglomerația și emisiile nocive în zonele 
urbane, mai ales atunci când funcționează cu 
combustibil mai curat.

Există două opțiuni cu emisii zero pentru 
transportul cu autobuzul: autobuze cu baterie 
(vehicule electrice alimentate cu baterie sau BEV) 
și autobuze cu celule de combustibil cu hidrogen 
(vehicule electrice cu pile de combustie sau FCEV).

Ecologizarea transportului public urban este 
abia la început. Regiunile și orașele pioniere au 
început deja să înlocuiască autobuzele cu motor 
cu combustie cu vehicule fără emisii. Operatorul 
olandez de transport public Transdev, de exemplu, 
se așteaptă ca întreaga flotă de autobuze din 
provincia Noord-Holland să fie fără emisii până 
în 2022.

Dacă oamenii aleg sau nu să folosească 
transportul public în orașe și metropole, acest 
aspect nu depinde doar de prețul, confortul, 
accesibilitatea și siguranța acestuia, ci este 
influențat și de factori precum dimensiunea 
orașului și cât de tranzitabil este.

Transportul public

în orașe

©
 U

ni
un

ea
 E

ur
op

ea
nă

https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility/urban_mobility_actions/public_transport_en
https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility/urban_mobility_actions/public_transport_en
https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility/urban_mobility_actions/public_transport_en
https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility/urban_mobility_actions/public_transport_en
https://www.eltis.org/search/site/zero%20emission%20buses
https://www.eltis.org/search/site/zero%20emission%20buses
https://www.weforum.org/agenda/2015/03/what-makes-people-use-public-transport/
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și ne deplasăm:

călătorii scurte

Putem reduce numărul de 
mașini în circulație, oferind 
alternative viabile și atractive, 
de la un transport public bun 
la mai multe piste pentru 
biciclete și scheme de car 
sharing. Introducerea taxelor 
de congestionare în orașe ajută, 
de asemenea, la descurajarea 
oamenilor să se deplaseze cu 
mașina.

Devine din ce în ce mai normal 
să partajați o mașină, iar 
scheme de car sharing bazate 
pe stații, de la persoană la 
persoană și free-floating ajută 
la realizarea acestui lucru. În 
2018, mai mult de 6,5 milioane 
de oameni din Europa au utilizat 
schemele de partajare a mașinii.

Traficul rutier este o sursă 
majoră de emisii de gaze cu 
efect de seră în UE. Pentru a 
rezolva problema, Comisia 
Europeană propune reducerea 
emisiilor medii de CO2 generate 
de mașinile noi cu 55 % până în 
2030 și cu 100 % până în 2035. 
Iar din 2035, mașinile noi nu vor 
genera emisii nocive, deoarece 
motoarele cu ardere vor fi 
eliminate complet.

Orașele ar putea oferi mai 
puține locuri de parcare în 
centrele lor pentru a încuraja 
oamenii să aleagă transportul 
public. Cu toate acestea, acest 
lucru ar putea încuraja oamenii 
să călătorească mai des cu 
mașina la magazinele de la 
marginea orașului.

Este posibil să vă deplasați cu 
mașina în orașe mai sigure și 
mai ecologice, fără a crește 
timpul de călătorie. Acest 
lucru se poate realiza prin 
reducerea limitelor de viteză 
de la 50 km/h la 30 km/h, astfel 
reducându-se semnificativ 
probabilitatea deceselor în 
accidente rutiere. Unele țări, 
inclusiv Belgia, Olanda și Spania 
au introdus recent acest tip de 
legislație. Acolo unde au fost 
introduse restricții de viteză pe 
autostrăzi, a existat o reducere 
pozitivă a emisiilor de CO2.

Traficul rutier

-55 %

-100 %
CO2

CO2

2030

2035

3050 →

https://www.statista.com/statistics/1190218/carsharing-in-europe/
https://www.statista.com/statistics/1190218/carsharing-in-europe/
https://www.statista.com/statistics/1190218/carsharing-in-europe/
https://www.eltis.org/in-brief/news/new-spanish-law-require-30-kmh-speed-limit-urban-areas
https://www.eltis.org/in-brief/news/new-spanish-law-require-30-kmh-speed-limit-urban-areas
https://www.umweltbundesamt.de/en/press/pressinformation/speed-limits-on-motorways-clearly-cut-down-co2
https://www.umweltbundesamt.de/en/press/pressinformation/speed-limits-on-motorways-clearly-cut-down-co2
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și ne deplasăm:
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Există mai multe tipuri de mașini electrice. Unele 
folosesc o baterie pentru a alimenta motorul 
(vehicule electrice alimentate de baterii sau BEV). 
Unele sunt vehicule hibride care combină un 
motor electric cu un motor pe benzină (vehicule 
electrice hibride plug-in sau PHEV). Iar altele 
folosesc mai degrabă celule de combustie cu 
hidrogen pentru a produce electricitate, decât 
să extragă electricitate dintr-o baterie (vehicule 
electrice cu celule de combustibil sau FCEV).

Interesul pentru mașinile electrice în Europa a 
crescut rapid. În 2020, vânzările globale ale acestor 
vehicule au crescut cu 43 %, parțial din cauza 
scăderii costurilor bateriilor.

De unde pachetul de baterii pentru o mașină mică 
ar fi costat aproximativ 25 000 de euro în 2010, 
același pachet de baterii costă aproximativ 3 500 
de euro astăzi – o scădere de preț cu 86 %. 

Emisiile de CO2 de la mașinile electrice sunt 
de aproximativ trei ori mai mici decât ale celor 
pe benzină sau motorină pe durata de viață a 
vehiculului. Deși combustibilii fosili sunt încă folosiți 
pentru a produce bateriile și a genera electricitatea 
care încarcă vehiculul, această energie provine din 
ce în ce mai mult din surse regenerabile precum 
panourile solare sau eolienele. Se estimează că, 
după mai puțin de doi ani de condus, unele 
modele de mașini electrice vor economisi mai mult 
carbon decât a fost nevoie pentru a le produce. 

În plus, mașinile electrice sunt mult mai 
silențioase, deoarece nu există un motor cu 
ardere tradițional, astfel încât produc și mai 
puțină poluare fonică. Pentru calitatea aerului 
local, vehiculele electrice oferă și beneficii clare, 
în principal datorită emisiilor zero de evacuare la 
nivelul străzilor.

Deplasările 

alimentate electric

+43 %

€

https://www.theguardian.com/environment/2021/jan/22/electric-vehicles-close-to-tipping-point-of-mass-adoption
https://www.theguardian.com/environment/2021/jan/22/electric-vehicles-close-to-tipping-point-of-mass-adoption
https://www.carbonbrief.org/factcheck-how-electric-vehicles-help-to-tackle-climate-change
https://www.carbonbrief.org/factcheck-how-electric-vehicles-help-to-tackle-climate-change
https://www.bmvi.de/RO/Topics/Mobility/Electric-Mobility/Electric-Mobility-In-A-Nutshell/electric-mobility-in-a-nutshell.html
https://www.bmvi.de/RO/Topics/Mobility/Electric-Mobility/Electric-Mobility-In-A-Nutshell/electric-mobility-in-a-nutshell.html
https://www.carbonbrief.org/factcheck-how-electric-vehicles-help-to-tackle-climate-change
https://www.carbonbrief.org/factcheck-how-electric-vehicles-help-to-tackle-climate-change
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Încărcarea devine și mai rapidă. La începutul anului 
2021, a fost produsă prima baterie capabilă să 
furnizeze suficientă energie pentru a parcurge 
320 km cu doar o încărcare de cinci minute. 
Acest lucru face posibilă încărcarea mașinii 
dumneavoastră electrice în aproximativ același 
timp cât ar fi necesar pentru a umple un rezervor 
cu benzină sau motorină. Pentru a se asigura că 
șoferii își pot încărca sau alimenta vehiculele în 
toată Europa, UE propune reglementări care impun 
țărilor să instaleze puncte de încărcare și alimentare 
la intervale regulate pe drumurile principale: la 
fiecare 60 km pentru încărcare electrică și la fiecare 
150 km pentru alimentare cu hidrogen.

Bicicletele electrice au, de asemenea, un 
impact pozitiv asupra mediului, ca alternativă 
pentru mașini. Ele sunt de obicei foarte eficiente, 
consumând doar aproximativ 10 % din energia 
unei mașini electrice mici.

De asemenea, prețurile au scăzut ca urmare 
a sprijinului guvernamental. Multe guverne 
europene și-au mărit schemele de subvenții pentru 
vehiculele electrice pentru a contracara efectele 
pandemiei.

Proprietarii de vehicule electrice pot beneficia 
și de alte avantaje, cum ar fi scutirea de taxa de 
înmatriculare în anumite țări și parcare gratuită în 
altele.

Autonomia medie de rulare a vehiculelor BEV 
(electrice) noi a crescut constant. În 2020, 
autonomia medie pentru o mașină electrică 
nouă, alimentată cu baterie, a fost de aproximativ 
350 km, în creștere de la 200 km în 2015.

350 km200 km

20
15

20
20
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Deplasările 

alimentate electric

https://www.theguardian.com/environment/2021/jan/19/electric-car-batteries-race-ahead-with-five-minute-charging-times
https://www.theguardian.com/environment/2021/jan/19/electric-car-batteries-race-ahead-with-five-minute-charging-times
https://www.theguardian.com/environment/2021/jan/19/electric-car-batteries-race-ahead-with-five-minute-charging-times
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3541
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3541
https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2021/trends-and-developments-in-electric-vehicle-markets
https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2021/trends-and-developments-in-electric-vehicle-markets
https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2021/trends-and-developments-in-electric-vehicle-markets
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Când vine vorba de călătorii pe distanțe mai lungi, 
ce v-ar încuraja să zburați mai puțin și să luați trenul 
sau autobuzul? Aruncați o privire peste opțiunile 
de mai jos, conversați despre ele cu grupul 
dumneavoastră și clasați-le în ordinea în care le 
considerați eficiente.

A
 Ar trebui să fiu descurajat să zbor.  

Biletele de avion ar trebui să fie mai scumpe, 
ceea ce nu doar că va ajuta la compensarea 
emisiilor de CO2, dar va reflecta costul 
pentru climă.

B
 Ar trebui să pot cumpăra mai multe bilete 

de tren la prețuri accesibile pentru a face 
călătoria cu trenul mai atractivă.

C
 Europa ar trebui să fie mai bine conectată 

feroviar, iar trenurile de noapte pentru 
distanțe lungi ar trebui să aibă o disponibilitate 
mai mare. Ar trebui să fie ușor să rezerv bilete 
de tren oriunde mă aflu în Europa.

D
 Angajatorii și angajații ar trebui să fie 

recompensați pentru că oferă și aleg opțiuni 
de transport durabil.

E
 Ce alte soluții ar mai fi?

Cum ne mișcăm 

și ne deplasăm:

călătorii pe distanțe lungi

Întrebarea 2

Buletin de vot

Puncte Opțiune

5 puncte B

4 puncte C

3 puncte A

2 puncte E

1 punct   D



10

Cum ne mișcăm 

și ne deplasăm:

călătorii pe distanțe lungi

Deși unele călătorii pe distanțe lungi sunt deplasări 
în interes de serviciu, cele mai multe sunt pentru 
vacanțe și recreere, iar majoritatea se realizează fie 
cu avionul, mașina, trenul sau autobuzul. 

Avioanele sunt cea mai puțin ecologică opțiune, 
generând aproape 300 g de emisii de CO2 per 
pasager, pe kilometru. Un autobuz emite doar un 
sfert din această cantitate. Călătoritul cu trenul 
este cea mai ecologică opțiune. O mașină mică 
plină de pasageri produce de trei ori mai multe emisii 
decât un tren.

Context

Emisia de CO2 generată de transportul 
rutier de pasageri (g CO2 per pasager-km)

Sursa: Raport AEM 2014
eea.europa.eu/transport

285g

156

4

4

12,7

1,2

1,5

1,5

88

158g

104g
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68g

55g

42g

14g

https://www.eea.europa.eu/media/infographics/co2-emissions-from-passenger-transport/view
https://www.eea.europa.eu/media/infographics/co2-emissions-from-passenger-transport/view
https://www.eea.europa.eu/media/infographics/co2-emissions-from-passenger-transport/view
eea.europa.eu/transport
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și ne deplasăm:

călătorii pe distanțe lungi

Ponderea emisiilor de gaze cu efect de seră 
generate de transportul aerian este relativ mică, 
de 14 % față de 72 % din emisiile din transportul 
rutier. Cu toate acestea, zborul este una dintre 
sursele de emisii cu cea mai rapidă creștere. 
UE are legi în vigoare pentru a reduce emisiile 
generate de zborurile pe suprafața Europei și 
lucrează cu alte țări pentru a dezvolta măsuri 
similare în întreaga lume.

Propunerile recente ale Comisiei Europene privind 
Pactul Verde European includ, de asemenea, o 
propunere de actualizare a scutirilor de taxe 
pentru kerosenul folosit pentru alimentarea 
avioanelor.

Întrucât zborurile scurte consumă mai mult 
combustibil pe pasager și pe kilometru decât 
zborurile pe distanțe lungi (din cauza consumului 
ridicat de combustibil în timpul decolării și 
aterizării), a existat o dezbatere publică cu privire 
la interzicerea zborurilor pe distanțe scurte. 
De exemplu, parlamentul francez a aprobat recent 
o interdicție a rutelor aeriene care acoperă distanțe 
ce pot fi parcurse cu trenul în mai puțin de 2,5 ore. 
Cu toate acestea, s-ar putea argumenta că această 
interdicție este mai mult simbolică decât efectivă, 
deoarece va reduce emisiile avioanelor cu mai 
puțin de 1 %.

Pentru a reduce impactul pe care călătoriile 
cu avionul îl au asupra climei, este posibil să 
se „compenseze” emisiile de gaze cu efect de 
seră cauzate de o călătorie cu avionul. Aceasta 
înseamnă că puteți calcula cantitatea de carbon pe 
care o generează călătoria dumneavoastră și puteți 
plăti unei organizații fie pentru a reduce emisiile în 
altă zonă, fie pentru a planta mai mulți copaci. Cu 
toate acestea, criticii compensării emisiilor de carbon 
spun că, oricum, trebuie întâi să reducem cantitatea 
de carbon generată.

Potrivit Sondajului Climatic al Băncii Europene de 
Investiții, 62 % dintre europeni ar sprijini interdicția 
zborurilor scurte 72 % dintre respondenți sunt în 
favoarea unei taxe pe carbon pentru zboruri.

Zborurile

CO2

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/share-of-transport-ghg-emissions-2#tab-googlechartid_chart_13
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/share-of-transport-ghg-emissions-2#tab-googlechartid_chart_13
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20191129STO67756/emissions-from-planes-and-ships-facts-and-figures-infographic
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20191129STO67756/emissions-from-planes-and-ships-facts-and-figures-infographic
https://ec.europa.eu/clima/sites/youth/solutions/solutions-transport_en
https://ec.europa.eu/clima/sites/youth/solutions/solutions-transport_en
https://www.reuters.com/business/environment/french-lawmakers-approve-ban-short-domestic-flights-2021-04-11/
https://www.reuters.com/business/environment/french-lawmakers-approve-ban-short-domestic-flights-2021-04-11/
https://ec.europa.eu/clima/sites/youth/solutions/solutions-transport_en
https://ec.europa.eu/clima/sites/youth/solutions/solutions-transport_en
https://ec.europa.eu/clima/sites/youth/solutions/solutions-transport_en
https://www.eib.org/en/infographics/ban-on-short-distance-flights
https://www.eib.org/en/infographics/ban-on-short-distance-flights
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călătorii pe distanțe lungi

Călătoria cu trenul este o alternativă cu emisii 
scăzute pentru călătoriile pe distanțe mai lungi, 
mai ales atunci când trenurile sunt alimentate cu 
electricitate verde.
 
Călătoria cu trenul poate fi făcută mai accesibilă 
dacă guvernele subvenționează biletele de tren, 
contribuind la costurile de funcționare, pentru a 
ajuta la scăderea prețului perceput de la pasageri. 
De exemplu, guvernul german a redus recent 
cota de TVA la biletele de tren de la 19 % la 7 %, 
ca parte a programului său de protecție a climei. 
Drept urmare, prețurile pentru biletele de tren pe 
distanțe lungi au scăzut cu 10 %.

Un obstacol în calea călătoriilor cu trenul pe 
distanțe lungi este diferența dintre rețelele 
feroviare din diferite țări; de exemplu, în 
electrificarea și dimensiunea (gabaritul) șinelor. 
Cu toate acestea, există mai multe trenuri 
internaționale care operează în Europa, inclusiv 
InterCityExpress, care leagă Germania, Olanda, 
Belgia, Franța, Danemarca, Elveția și Austria.

Serviciile de trenuri europene de noapte sunt, 
de asemenea, oferite din nou pentru a răspunde 
nevoii tot mai mari de călătorii sustenabile. 
Un parteneriat între Deutsche Bahn (DB) din 
Germania, Căile Ferate Federale Austriece (ÖBB), 
SNCF din Franța și Căile Ferate Federale Elvețiene 
(SBB) va stabili  patru noi linii de noapte care să 
conecteze 13 dintre cele mai mari orașe ale Europei.

UE se străduiește să creeze la nivel european 
o rețea de linii de cale ferată, drumuri, căi 
navigabile interne, rute de transport maritim, 
porturi, aeroporturi și terminale feroviare, 
cunoscută sub numele de Rețeaua de transport 
transeuropeană (TEN-T). Este susținut de un 
program care urmărește să stabilească un Sistem 
european de management al traficului feroviar care 
să înlocuiască cele peste 20 de sisteme feroviare 
naționale diferite și va contribui la crearea unei 
rețele feroviare fără întreruperi, la nivel european.

Călătoria cu trenul

https://en.wikipedia.org/wiki/Rail_transport_in_Europe
https://en.wikipedia.org/wiki/Rail_transport_in_Europe
https://uic.org/com/enews/article/towards-a-better-future-new-night-train-services-for-europe?page=modal_enews
https://uic.org/com/enews/article/towards-a-better-future-new-night-train-services-for-europe?page=modal_enews
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/european-rail-traffic-management-system_en
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/european-rail-traffic-management-system_en
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/european-rail-traffic-management-system_en
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/european-rail-traffic-management-system_en
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/european-rail-traffic-management-system_en
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călătorii pe distanțe lungi

Călătorii 

sustenabile de afaceri

Călătoriile angajaților reprezintă o sursă uriașă 
de emisii de carbon. Majoritatea călătoriilor de 
afaceri sunt efectuate cu avionul și cu mașina – 
cele două opțiuni de transport cele mai poluante. 
În plus, amprentele de CO2 ale scaunelor clasei 
de business și clasei întâi pe care le rezervă 
companiile sunt adesea de trei până la patru ori 
mai mari decât cele specifice clasei economice. 
Numărul de zboruri efectuate de angajați este, de 
asemenea, mult mai mare în comparație cu cele 
efectuate de turiști.

Deplasarea la și de la muncă este unul dintre 
principalele motive pentru care oamenii călătoresc 
în fiecare zi. În Germania, 27 % din distanța totală 
parcursă de oameni este parcursă în interes de 
serviciu. În Croația, această cifră este de 47 %. What’s 
more, in Germany, 68 % dintre angajați își folosesc 
mașina pentru a ajunge la lucru. Comparați acest 
lucru cu un oraș precum Copenhaga – unul dintre 

cele mai prietenoase orașe pentru biciclete din 
Europa – unde aproximativ 40 % din deplasările 
zilnice se realizează cu bicicleta.

Măsurile de reducere a emisiilor de carbon din 
călătoriile de afaceri includ înlocuirea întâlnirilor 
fizice cu cele virtuale. Unele companii iau în 
considerare, de asemenea, trecerea la moduri 
mai ecologice de călătorie (de exemplu, de 
la avion la tren sau de la mașini individuale 
de companie la vehicule comune), precum și 
ecologizarea vehiculelor de lucru (de exemplu, 
prin înlocuirea mașinilor pe benzină sau diesel cu 
vehicule electrice).

Franța a introdus o lege care cere companiilor 
cu peste 50 de angajați să permită lucrul de la 
distanță, să ofere acces la biciclete sau carpooling și 
să acopere unele dintre costurile de deplasare ale 
angajaților lor.

https://www.weforum.org/agenda/2021/09/business-travel-wont-be-more-sustainable-post-covid-unless-companies-take-action/
https://www.weforum.org/agenda/2021/09/business-travel-wont-be-more-sustainable-post-covid-unless-companies-take-action/
https://www.weforum.org/agenda/2021/09/business-travel-wont-be-more-sustainable-post-covid-unless-companies-take-action/
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Passenger_mobility_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Passenger_mobility_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Passenger_mobility_statistics
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_06/SR_Sustainable_Urban_Mobility_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_06/SR_Sustainable_Urban_Mobility_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_06/SR_Sustainable_Urban_Mobility_RO.pdf
https://thepep.unece.org/sites/default/files/2020-04/Mobility%20Management_WEB.pdf
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