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NADALJNJI RAZVOJ ALPSKE REGIJE PO SPREJETJU SKUPNE IZJAVE
OBJAVLJENO MED ZADNJO GENERALNO SKUPŠČINO EUSALP
Izboljšana vključitev makroregionalnih strategij v ustrezne politike EU po letu 2020 je mogoča z
boljšim upravljanjem in ozaveščenostjo. Mladi so pripravljeni prispevati svoj delež k razvoju
strategije.
EUSALP je četrta regionalna strategija, ki jo je uradno potrdil Svet EU. Ta makroregionalna strategija
vključuje sedem držav: pet držav članic – Avstrijo, Francijo, Nemčijo, Italijo in Slovenijo – ter dve
državi, ki nista članici EU – Lihtenštajn in Švico. Pokriva 48 regij in kar 80 milijonov prebivalcev bo
lahko uživalo sadove tesnejšega sodelovanja med regijami in državami.
Med letnim forumum EUSALP, ki je potekal 23. in 24. novembra 2017 na prireditvenem prostoru BMW
Welt v Münchnu ob prisotnosti Evropske komisarke za regionalno politiko Corine Creţu, je Generalna
skupščina 23. novembra zagotovila, da bo od evropskih institucij po letu 2020 zahtevala ustrezno
upoštevanje makroregionalnih strategij v kohezijski politiki EU in drugih ustreznih politikah EU.
V »Skupni izjavi o Strategiji EU za Alpsko regijo (EUSALP)«, ki jo je sprejela Generalna skupščina, so
se države in regije zavezale k nadaljevanju spodbujanja ozaveščenosti o dejavnostih strategije med
političnimi voditelji, akterju in državljani na evropski, nacionalni in regionalni ravni.
Svojo zavezanost je ponovila tudi gospa Creţu, ki je izjavila, da »uspeha vseh regionalnih strategij ni
mogoče obravnavati brez aktivne udeležbe vseh udeležencev na lokalni, regionalni, nacionalni in
evropski ravni.«
Generalna skupščina je izrazila svojo zavezanost aktiviranju »dobrega upravljanja in sodelovanja
državljanov s posebnim poudarkom na mladini, z namenom vzpostavitve in spodbujanja sodelovanja
in doseganju sinergij med strategijo in obstoječimi pobudami v Alpski regiji, kot je na primer
strukturirana izmenjava med delovnimi telesi Alpske konvencije in akcijskimi skupinami EUSALP«.
Vsi delegati so se tudi zahvalili Evropskemu parlamentu za stalno in predano zavezanost izvajanju
strategije, kar dokazuje dodelitev dveh milijonov evrov v letih 2017 in 2018 za pripravljalne ukrepe in
izvajanje razvojne strategije. Odgovornost za vodenje Sklada za pripravljalne ukrepe v Alpski
makroregiji (ARPAF) v letih 2017 in 2018 je prevzela zvezna dežela Salzburg.
Na sestanku v Münchnu sta Italija in Francija izrazili namero za prevzem predsedovanja Strategiji v
letih 2019 in 2020. Generalna skupščina bo končno odločitev o tem sprejela na svojem naslednjem
srečanju v okviru tirolskega predsedovanja.
Izjava vsebuje tudi seznam prednostnih dejavnosti za izvedbo iz delovnih načrtov akcijskih skupin za
prihodnja leta.
Letni forum EUSALP je obiskalo več kot 600 obiskovalcev iz vseh alpskih držav. V teh dveh dneh so
organizirali več delavnic, ki so prikazale vse dejavnosti in napredek devetih akcijskih skupin. Posebna
delavnica zainteresiranih strani in državljanov je združila številne pomembne akterje, od podjetnikov
do sindikatov in številnih nevladnih organizacij, dejavnih tako v goratih kot ravninskih delih Alpske
regije. Glasilo EUSALPV zajema vse rezultate in sklepe devetih akcijskih skupin ter podrobnejše
informacije o delavnicah in plenarnem zasedanju.

