POLITIČNI ODBOR MREŽE CIVINET SLOVENIJA
-HRVAŠKA-JUGOVZHODNA EVROPA
POLITIČNA IZJAVA ZA LETO 2020
Uvodoma je potrebno poudariti, da so letošnjo sejo Odbora zaznamovale dvojno
spremenjene okoliščine. Prva se nanaša na novo sestavo ter število članov
Političnega odbora (v nadaljevanju Odbor), ki ga sestavljajo predstavniki enot lokalne
samouprave držav članic Mreže. V tem trenutku je enot devet, izvoljenih po kriterijih
sprejetih na seji Odbora, ki je bila v Tivtu leta 2019. Gre za bistveni organizacijski
premik, ki po oceni Odbora predstavlja priložnost za dvig nivoja in kakovosti dela
na podlagi večjega števila srečanj in boljšega vpogleda v posebne potrebe držav
članic mreže, kar bo omogočilo bolj direkten pristop pri realizaciji programskih ciljev
in aktivnosti Mreže. Naslednja spremenjena okoliščina se nanaša na termin seje, ki ni
bila izpeljana po načrtih, 13.03.2020, oz. tekom Skupščine Mreže v Zagrebu, temveč
21.04.2020, v obliki on-line seje. Do te spremembe je prišlo zaradi uvajanja številnih
ukrepov zaradi preprečitve širitve pandemije virusa Covid-19, ki bodo v celotni EU,
zaradi trajanja delovanja, pa tudi po njihovi blažitvi in/ali ukinitvi, bistveno vplivali na
potek in realizacijo načrtovanih aktivnosti na vseh nivojih.
Realizacijo aktivnosti tekom leta 2019, Odbor ocenjuje kot uspešno, kako glede obsega
in tem, tako tudi glede večje vidnosti Mreže. Glede tematske usmeritve, je viden stalni
interes članov za izobraževanjem o izdelavi in realizaciji načrtov trajnostne urbane
mobilnosti, kakor tudi odprtost do novih tem ter omogočanje vpogleda v aktualne
prakse na mednarodnem nivoju. Glede bolj izrazite vidnosti Mreže, poleg pridobitve
14 novih članic, Odbor se je seznanil s pobudo za ustanovitev tako imenovanega
Akademskega odbora. Odbor sprejema zbiranje članstva iz vrst akademske skupnosti,
poudarja pa, da takšna pobuda ne sme biti izključujoča, temveč, z upoštevanjem
programskih ciljev delovanja Mreže, mora prispevati k koristim članic skozi še
boljšo izmenjavo izkušenj, strokovnih, organizacijskih in znanstvenih vedenj ter z
vzpostavitvijo konkretnih oblik sodelovanja, upoštevaje pozitivne zakonske predpise
vsake države-članice Mreže.

Glede določitve programskega okvirja delovanja mreže v letu 2020, Odbor je izrazil
obžalovanje zaradi dejstva, da načrtovana Skupščina v Zagrebu, tekom predsedovanja
Republike Hrvaške Svetom Evropske Unije, ni mogla biti izpeljana. Ob tem, v tem
letu se zaključuje tudi dosedanje razvojno obdobje in se istočasno oblikuje politika
novega razvojnega obdobja med leti 2021 in 2027. Za področje delovanja naše Mreže
je v naslednjem obdobju, pomembna pobuda Republike Hrvaške za širitvijo EU in v
tem smislu je Odbor izrazil zadovoljstvo zaradi začetka procesa pristopnih pogajanj
s Severno Makedonijo. V segmentu prometnih politik, je pomembno izpostaviti
njihov razvoj v luči napovedi nove regionalne in kohezijske politike zasnovane na
ciljih Bolj pametne Evrope, Zelene Evrope brez ogljika, Bolj povezane Evrope, Bolj
socialne Evrope in Evrope bližje meščanom. Evropska komisija je decembra 2019
predstavila Evropski zeleni načrt – strategijo za doseganje trajnosti gospodarstva
EU s preoblikovanjem klimatskih in ekoloških izzivov v priložnosti na vseh področjih
politike in z zagotovitvijo pravične in vključujoče tranzicije. Doseganje načrtovanega
cilja, po katerem bi do leta 2050 Evropa postala prvi klimatsko nevtralen kontinent,
ponuja številne izzive tudi na področju iznajdbe novih prometnih politik in rešitev,
kar bo omogočilo tudi nove zahteve in oblike delovanja pri dvigu javne, strokovne in
politične zavesti na področju delovanja naše Mreže.
V tem smislu, kakor tudi v luči realizacije Globalnih ciljev trajnostnega razvoja UN
do leta 2030, Odbor predlaga trajno seznanjanje članov Mreže z novimi razvojnimi
politikami EU in njihovi uporabi pri razvoju trajnostne mobilnosti, pri dvigu kakovosti
življenja in okolja, pri blažitvi klimatskih sprememb ter pri vplivih novih razvojnih
politik na izdelavo in realizacijo načrtov trajnostne urbane mobilnosti, kot osnovnega
dokumenta pri načrtovanju trajnostne mobilnosti.
Zaradi spremenjenih pogojev pri delovanju Mreže, Politični odbor poudarja potrebo
po večji rabi internetne strani Mreže in jo vsem članicam ponuja kot platformo za
izmenjavo informacij, ob več lastnih prispevkih članov k njeni vsebini. Poleg on-line
komunikacije (webinarji in podobno), Odbor predlaga, da se, upoštevaje blažitev oz.
prekinitev omejitvenih ukrepov na področjih našega delovanja, organizira tudi letno
zbiranje članstva Mreže, vendar vnaprej izraža tudi razumevanje zaradi mogočega
omejevanja javnih zbiranj (Skupščina, forum, okrogle mize in podobno), ki so se
ustanovili kot kolektivne oblike delovanja mreže.
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