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PREDSEDSTVO EUSALP. TIROLSKA, ZDAJ STE VI NA VRSTI!
Med slovesnostjo v sončnem Innsbrucku, 7. februarja lani,
je predsedovanje EUSALP prevzela dežela Tirolska

»Sodelovanje ponuja priložnost za sooblikovanje prihodnosti«, je povedal Günther Platter, deželni
glavar Tirolske, ko mu je Michael Hinterdobler, direktor za mednarodno sodelovanje bavarske deželne
vlade, v imenu ministrice Beate Merk, na simboličen način predal »Kolo«, ki ponazarja odgovornost
zvezne dežele za usmerjanje izvajanja strategije EU za alpsko regijo (EUSALP).
»V okviru tirolskega predsedovanja se bomo v sodelovanju z našimi partnerji in v skladu z našim
motom 'oblikujmo.prihodnost.skupaj.– V interesu Alp!'« posvetili trajnostnim rešitvam za alpsko
regijo, je v svojem govoru ob odprtju povedal deželni glavar zvezne dežele Tirolske Günther Platter.
Odprtje je zaznamovala udeležba na zelo visoki ravni. Med drugim so se srečanja udeležili zvezni
predsednik Republike Avstrije dr. Alexander Van der Bellen, zvezni kancler Republike Avstrije
Sebastian Kurz, posebni svetovalec evropske komisarke Corina Crețu, odgovoren za regionalno in
urbano politiko Walter Deffaa, predsednik Evropskega odbora regij Karl-Heinz Lambertz ter voditelji
regij Auvergne-Rhône-Alpes, Južna Tirolska in Trentino Laurent Wauquiez, Arno Kompatscher in Ugo
Rossi.
Tirolsko predsedovanje bo osredotočeno predvsem na tematski področji mobilnosti in povezljivosti.
Druga ključna področja so trajnostna raba naravnih virov in odzivanje ob nesrečah, dualno
izobraževanje ter energija.
Na področju Alp se interesi v zvezi z rabo zemljišč pogosto križajo, kar je zaradi nizkega deleža
naseljenih površin očitno že od začetka. »Zato bo med tirolskim predsedovanjem EUSALP izvedena
vrsta dejavnosti za trajnostno rabo tal,« je poudaril deželni glavar Platter. »Podnebne spremembe
bodo v gorah še povečale tveganja pojava naravnih nesreč. Zato se zavedamo pomembnosti razvoja
rešitev za prihodnost,« je dodal. »Ne želimo se zgolj odzivati na nesreče, temveč aktivno snovati
strategije ter se z uporabo nove tehnologije skupaj pripravljati nanje«. Naš cilj je vzpostavitev skupne
kulture obvladovanja tveganj na področju EUSALP, s stalnim sodelovanjem vseh zainteresiranih.
Korak prihodnosti je vzpostavitev skupne energetske opazovalnice v alpski regiji, ki bo zbirala,
vrednotila in objavljala zbrane podatke. Deželni glavar Platter: »Želimo vedeti, katere vire energije
potrebujemo in kdaj jih pravočasno zagotoviti. Naš cilj je dolgoročno načrtovanje in izkoriščanje
prednosti naše domovine, gora«.
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V svojem govoru je dr. Walter Deffaa poudaril pomen makroregionalnega sodelovanja, in sicer da
imajo »makroregionalne strategije bistveno evropsko dodano vrednost. […] Kot celotna kohezijska
politika morajo biti posodobljene«. Alexander Van der Bellen, zvezni predsednik Republike Avstrije je v
zaključnem govoru spomnil, da »EUSALP enakopravno združuje vseh sedem alpskih držav, ki jih druži
interes reševanja izzivov s prijateljskim sodelovanjem in medsebojnim zaupanjem«.
Sestanek v Innsbrucku je ponudil tudi priložnost za napoved prihodnjih predsedovanj.
Avstrijski Tirolski bo v letu 2019 sledila Italija pod koordinacijsko taktirko regije Lombardije, katere
namestnik direktorja predsedstva Giacomo Ciriello je zagotovil, da se regija Lombardija močno
zavezuje za prevzem predsedovanja EUSALP. Leta 2020 bo predsedovanje pripadlo Franciji.

EUSALP je četrta makroregionalna strategija EU, ki jo je leta 2015 sprejela Evropska komisija in leta
2016 potrdil Svet EU. Strategija pokriva ozemlje z 80 milijoni prebivalcev (16 % EU) in vključuje 48 regij
v sedmih državah: Avstriji, Franciji, Italiji, Nemčiji, Sloveniji, Lihtenštajnu in Švici.
Strategija EU za alpsko regijo je politična pobuda vključenih regij in držav. Zato je več kot le zbirka
posameznih projektov: Je strateški pristop za dosego dogovorjenih ciljev in pospešitev razvoja alpske
regije
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