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Politični odbor z zadovoljstvom ugotavlja, da je med vsemi desetimi CIVINET mrežami v Evropski uniji 
prav mreži CIVINET Slovenija – Hrvaška,  ki trenutno šteje že 75 članov,  v slabih treh letih delovanja 
uspelo  najbolj razvejati svoje dejavnosti in vključiti največje število mest in ostalih partnerjev. 

Politični odbor posebno izpostavlja vse večje število včlanjenih mest in partnerjev tudi iz Bolgarije, 
Bosne in Hercegovine, Črne Gore, Makedonije in Srbije, kar je rezultat  zavzemanja  mreže za širitev 
delovanja v regiji Jugovzhodne Evrope kakor tudi širitve zavedanja o pomenu prizadevanja za trajnostno 
mobilnost v tem delu Evrope, ki ji botrujejo veliki problemi z naraščanjem motornega prometa  in slabo 
kakovostjo zraka v mestih ter njihov vpliv  na podnebne spremembe. Prepričani smo, da je prenos 
znanj in izkušenj pridobljenih znotraj pobude CIVITAS na področju trajnostne mobilnosti in varovanja 
okolja pomembna spodbuda pri uvajanju novih potovalnih navad ljudi in posledično pri ustvarjanju bolj 
zdravega in cvetočega urbanega okolja. 

Izhodiščno zavzemanje za poglabljanje sodelovanja med slovenskimi in hrvaškimi mesti je sčasoma 
preraslo v spoznanje da podobne težave pravzaprav pestijo celotno regijo, čemur je sledilo povezovanje 
z mesti in drugimi deležniki na področju trajnostne mobilnosti v urbanih okoljih iz drugih držav v regiji. V 
želji, da z ustvarjanjem pogojev za trajnostni razvoj prispevamo k napredku in še boljši prihodnosti naših 
mest, držav ter regije, Politični odbor pozdravlja in podpira pobudo za preimenovanje mreže v CIVINET 
Slovenija - Hrvaška - Jugovzhodna Evropa, ker menimo, da bi s tem prispevali k širitvi vedenja o 
izzivih in usklajenih rešitvah za vse težje in pravzaprav skupne težave.  

Politični odbor v celoti podpira direktive, usmeritve in spodbude Evropske komisije glede ustreznejše 
mobilnosti ljudi v urbanem okolju, ukrepe v smeri  ublažitve in upočasnjevanja  podnebnih sprememb 
ter posebej vse tiste ukrepe, ki so povezane z  izboljšanjem  zaskrbljujoče onesnaženost zraka v 
mestih. Politični odbor meni, da so se mreže CIVINET  v praksi uveljavile kot zelo učinkovito orodje 
za implementacijo pobud Evropske komisije v vseh državah in regijah, zato pa pričakuje zagotovitev 
ustreznih evropskih sredstev za nadaljevanje delovanja dosedanjih in novih CIVINET mrež tudi v 
prihodnjem proračunskem obdobju.

Politični odbor pozdravlja tudi globalna prizadevanja za trajnostni razvoj ter za omilitev podnebnih 
sprememb – Globalni cilji trajnostnega razvoja ZN, sprejeti septembra 2015 v New Yorku, ter sporazum 
o podnebnih spremembah sprejet na konferenci COP 21, decembra 2015 v Parizu. Promet je omenjen 
znotraj treh globalnih ciljev trajnostnega razvoja: njegov vpliv na zdravje in kakovost življenja; zavzemanje 
za kakovostno, zanesljivo, trajnostno in prilagodljivo infrastrukturo ter spopadanje z izzivi v mestih, vse 
od neobvladljivih prometnih zastojev do težav z infrastrukturo. Vse to so pravzaprav izzivi s katerimi se 
spopada tudi mreža CIVINET Slovenija-Hrvaška.
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