
RAZVOJ TRAJNOSTNE LOKALNE 
MOBILNOSTI

Od pametne do vključujoče mobilnosti

Violeta BULC

komisarka za promet



Pomen mest in vasi prihodnosti

• Možnost za nova delovna mesta in rast z novimi 

poslovnimi modeli

• Poglobitev notranjega trga EU 

• Boj proti podnebnim spremembam 

• Izboljšanje kakovosti zraka 



Nekaj podatkov o mestih EU ... 

• 70 % prebivalstva 

• 80 % bogastva

• globalno: 

• 54 % prebivalstva

• 70 % bogastva

• testna okolja za nove tehnologije 



... in evropskih vaseh

• 91 % ozemlja EU

• renesansa podeželja

• nove storitve mobilnosti, ki povezujejo 
oddaljene lokacije 

• 10 % sredstev Kohezijskega sklada EU se 
porabi za skupnosti z manj kot
20 000 prebivalcev 

• Akcijski načrt EU za pametne vasi marec 2017

• 16 prednostnih področij 
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MANJKAJOČI ČLEN

Modeli sodelovanja 

med javnim in zasebnim sektorjem
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• nizkoemisijska mobilnost

• čisti avtobusi

• program za čistejši promet

• posojila

• nepovratna sredstva

• EFSI

• kombiniranje

• ELENA (pomoč)

• tržna platforma pametnih mest

•PORTIS (živ laboratorij)

•projekt SMARTA: promet na 

podeželju

• mobilnost kot storitev

• ekonomija 

delitve/sodelovanja 

(platforme, blokovna 

veriga)

• C-ITS

• Evropsko partnerstvo za inovacije 

(4 000 organizacij, članov)

• CIVITAS (septembra 2017 na Portugalskem)

• Skupnost znanja in inovacij za mobilnost v mestih 

(razpisni rok poleti 2018)

PROMETNA UNIJA



SISTEMSKI PRISTOP
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Da bodo mesta spet v rokah ljudi s 

• kooperativnim povezovanjem

• sodelovanjem

• soustvarjanjem

• sistemskim načrtovanjem



Zahvaljujem se vam za pozornost.

@Bulc_EU
twitter.com/Bulc_EU

facebook.com/VioletaBulc.EU




