Dežela LOMBARDIJA PREVZAME PREDSEDOVANJE EUSALP 2019, FONTANA: NA DELO ZA
OVREDNOTENJE OZEMLJA IN PODPORO NAŠI MLADINI

(LNews - Milan, 28. feb) Danes se je s slavnostno predajo kolesa "Kolo 5200" iz rok Tirolske
Lombardiji, ob prisotnosti italijanske ministrice za regionalne zadeve in samoupravo, Erike
Stefani, uradno začelo enoletno predsedovanje Lombardije makroregionalni strategiji
EUSALP, ki je bila ustanovljena leta 2013. »To je za nas nova izkušnja - je rekel predsednik
Dežele Lombardije, Attilio Fontana - s pogledom, uprtim v prihodnost in s posebnim
poudarkom na mladih. Makroregionalna strategija je pomembna za ureditev novih odnosov
med prebivalci v Evropi, med ozemlji, ki delijo enake interese in potrebo po skupnih rešitvah«.
SPOROČILO PREDSEDNIKA REPUBLIKE MATTARELLA
Tudi predsednik italijanske republike, Sergio Mattarella, je želel poslati udeležencem svoj
pozdrav. »Dežele, lokalne skupnosti in različna območja, ki imajo skupne značilnosti - je
zapisal - si ob približevanju potrebam državljanov prizadevajo za okrepitev in utrditev
evropskega sodelovanja v duhu komplementarnosti bodisi na ravni skupnosti bodisi na ravni
nacionalnih držav. V tem smislu - piše dalje predsednik Mattarella - je bistvenega pomena
vključevanje civilne družbe in upam, da bodo v času italijanskega predsedovanja prišle do
izraza prednosti makroregionalnega pristopa za razvoj potenciala, rast in razvoj«.
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FONTANA: ZAHVALA MATTARELLI, VLADI IN EVROPSKI KOMISIJI
Sporočilo predsednika nas je zelo razveselilo, ker se iz njega da razbrati, da tudi sam gleda s
pozornostjo na to strategijo. Zahvaliti se želim tudi vladi za prisotnost ministrice Stefani in
Evropski komisiji za pozitivno podporo. Nadaljevali bomo z delom, ki ga je odlično opravila
Tirolska, in poglobili temo trajnostnega in sonaravnega razvoja tako, da skušamo v vedno
večji meri vključiti mlade«. »Prizadevali si bomo - je zaključil predsednik Lombardije naknadno okrepiti EUSALP, ker verjamemo, da bo lahko nudil odgovore, ki jih potrebujejo naša
ozemlja.(LNews)
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