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Politički odbor sa zadovoljstvom ističe kako je mreža CIVINET Slovenija-Hrvatska najaktivnija i najbrojnija 
od svih deset europskih mreža CIVINET. U tri godine djelovanja Mreža je razvila niz aktivnosti i uključila 
u članstvo velik broj gradova i drugih partnera te trenutno ima 75 članova. 

Politički odbor posebno ističe uključivanje sve većeg broja  gradova i partnera u članstvo mreže iz 
Bugarske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Srbije. To je  rezultat zalaganja za širenje 
mreže u regiju Jugoistočne Europe, ali i jačanja svijesti o važnosti razvoja održive mobilnosti u tom dijelu 
Europe, s obzirom na sve više problema uzrokovanih povećanjem motornog prometa i posljedično 
lošije kvalitete zraka u gradovima te utjecaja na klimatske promjene. Vjerujemo kako je prijenos znanja 
i iskustava stečenih u području održive mobilnosti i zaštite okoliša u okviru inicijative CIVITAS, važan 
poticaj za uvođenje novih prometnih navika ljudi, što će doprinijeti zdravijem i boljem urbanom okolišu.

Osnovno opredjeljenje Mreže za produbljivanjem suradnje između slovenskih i hrvatskih gradova, s 
vremenom je preraslo u spoznaju kako slični problemi utječu na cijelu regiju. To je dovelo do povezivanja 
s gradovima i drugim dionicima u području održive mobilnosti u urbanim sredinama susjednih zemalja iz 
regije. U želji poticanja uvjeta za održivi razvoj koji pridonosi napretku i boljoj budućnosti naših gradova, 
država i regije, Politički odbor pozdravlja inicijativu za preimenovanje mreže u CIVINET Slovenija - 
Hrvatska - Jugoistočna Europa, jer vjerujemo kako ćemo na taj način kvalitetnije doprinijeti širenju 
znanja o izazovima te ujednačenijim rješenjima za sve izraženije i zapravo, zajedničke probleme.

Politički odbor u potpunosti podržava direktive, smjernice i inicijative Europske komisije za kvalitetniju 
mobilnost ljudi u urbanim područjima, korake usmjerene ublažavanju i usporavanju klimatskih 
promjena, a posebno podržava sve one mjere koje se odnose na poboljšanje kvalitete zraka u gradovima. 
Politički odbor smatra kako mreže CIVINET u praksi djeluju kao vrlo učinkovit alat za provedbu inicijativa 
Europske komisije u svim zemljama i regiji, stoga očekuje osiguravanje relevantnih financijskih sredstava 
za nastavak rada postojećih i novih mreža CIVINET u sljedećem razdoblju.

Politički odbor pozdravlja i globalne napore vezane za održivi razvoj i sprječavanje klimatskih promjena 
- globalne ciljeve održivog razvoja UN-a, usvojene u New Yorku u rujnu 2015. te sporazum o klimatskim 
promjenama usvojen u Parizu na konferenciji COP 21, u prosincu 2015.  U tri globalna cilja održivog razvoja 
spominje se promet: njegov utjecaj na zdravlje i kvalitetu življenja; potreba za kvalitetnom, pouzdanom, 
održivom i prilagodljivom infrastruktururom te rješavanje izazova u gradovima, od zagušenja prometa 
do problema s infrastrukturom. Upravo su to i teme s kojima se bavi mreža CIVINET Slovenija-Hrvatska.

U Novoj Gorici, 10. veljače 2016.


