ПОЛИТИЧКИ ОДБОР НА МРЕЖАТА
ЦИВИНЕТ СЛОВЕНИЈА-ХРВАТСКА
-ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА
ПОЛИТИЧКА ИЗЈАВА ЗА 2020. ГОДИНА
На почетокот е неопходно да се нагласи дека овогодинешната седница на Одборот се одржа
во двократно изменети околности. Првата се однесува на новиот состав и бројот на членови
на Политичкиот одбор (во понатамошниот текст Одбор) кој го сочинуваат претставници на
единиците на локална самоуправа на земјите - членки на мрежата. Во моментов се девет, а
избрани се во согласност со критериумите прифатени на седницата на Одборот во Тиват, 2019.
Станува збор за значајно организациско унапредување кое Одборот го оценува како можност
за подигање на нивото и квалитетот на работата низ чести собирања и подобро согледување на
специфичните потреби на земјите членки, благодарение на што ќе биде можно да се оствари
подиректен пристап во реализацијата на програмските цели и активностите на мрежата.
Втората изменета околност се однесува на терминот на одржување на седницата, која не се
одржа на 13.3.2020 како што беше планирано, во рамките на одржувањето на Собранието на
мрежата во Загреб, туку на 21.4.2020 во вид на он-лајн седница. Оваа промена е предизвикана
со воведување на бројни мерки на заштита од ширење на пандемијата на вирусот Ковид-19
кои заради долготрајната примена, но и кога ќе бидат ублажени и/или укинати, битно ќе влијаат
на текот и извршувањето на планираните активности на сите нивоа на делување ширум ЕУ.
Одборот ја оценува за успешна реализацијата на активностите спроведени во текот на 2019
година како во поглед на опфатот и темите, така и во поглед на растот на видливоста на мрежата.
Во однос на тимското насочување, видлив е постојаниот интерес на членството за едукација
за изработка и примена на плановите за одржлива урбана мобилност, но и отвореноста кон
нови теми и стекнување на увид во актуелните практики на меѓународно ниво. Во однос на
растот на видливоста на мрежата, покрај тоа што 14 нови членови се вклучија во мрежата,
Одборот е запознаен и со иницијативата за воспоставување на т.н. Академски одбор. Одборот
прифаќа собирање на членство од редот на академската заедница но, воедно нагласува дека
оваа иницијатива не смее да биде исклучива, туку со почитување на програмските цели на
работа на оваа мрежа, насочена кон придобивките на членките преку уште подобра размена
на искуства, стручни, организациски и научни знаења како и воспоставување на конкретни
форми на соработка со почитување на позитивните законски прописи на секоја земја-членка
на мрежата.

Во однос на утврдување на програмската рамка на делување на мрежата за 2020 година,
Одборот со жалење се наврати на фактот дека планираното Собрание во Загреб не можеше
да се одржи во текот на преседавањето на Република Хрватска со Советот на Европската
Унија.
Дотолку повеќе што ова е година во која завршува спроведувањето на досегашниот развоен
период и истовремено се обликуваат политиките за новиот развоен период, од 2021 до 2027
година.
За подрачјето на делување на нашата мрежа во новиот период, важна е иницијативата на
Република Хрватска за проширување на ЕУ, па Одборот изрази задоволство поради отворањето
на процесот на преговори со Северна Македонија.
Во сегментот на сообраќајни политики важно е да се нагласи нивниот развој во светлина на
најавата на новата регионална и кохезиона политика, втемелена на целите за попаметна
Европа, зелена Европа без јаглерод, поповрзана Европа, посоцијална Европа и Европа
поблиска до граѓаните.
Во декември 2019, Европската комисија го претстави Европскиот зелен план-стратегија за
постигнување на одржливост на стопанството на ЕУ, претворање на климатските и еколошките
предизвици во можности во сите подрачја на политиката и обезбедување на праведна и
инклузивна транзиција.
Постигнувањето на планската цел според која до 2050 година Европа треба да стане првиот
климатски неутрален континент отвора бројни предизвици и на подрачјето на размислување
за нови сообраќајни политики и решенија што ќе отвори и нови барања и форми на делување
во подигнувањето на јавната, стручната и политичката свест на подрачјето на делување на
нашата мрежа.
Во таа смисла, како и во светло на реализацијата на Глобалните цели за развој на ОН до
2030, Одборот предлага постојано запознавање на членството на мрежата со новите развојни
политики на ЕУ и нивната примена во развојот на одржливата мобилност, подигнување на
квалитетот на животот и животната средина и ублажување на климатските промени како
и влијанијата на новите развојни политики врз изработката и примената на плановите за
одржлива урбана мобилност како основен документ за планирање на одржливата мобилност.
Во изменети услови за работа на мрежата, Политичкиот одбор ја нагласува потребата од
зајакнато користење на веб страницата на мрежата и им предлага на сите членови да ја
користат како платформа за размена на информации, односно со свои прилози да ја креираат
нејзината содржина. Покрај он-лајн комуникацијата (вебинари и сл.), Одборот предлага, во
зависност од ублажувањето, односно престанокот на мерките за ограничување на подрачјето
на делување, да се организира годишен собир на членството на мрежата и однапред изразува
разбирање за редукцијата на јавните собири (Собрание, форум, тркалезни маси и сл.) кои се
воспоставени како колективни форми на делување на мрежата.
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