MED 20. IN 21. NOVEMBROM BO INNSBRUCK POSTAL ALPSKA PRESTOLNICA
Evropska komisija in dežela Tirolska vabita na 2. letni forum Strategije EU za Alpsko regijo
(EUSALP).
1. 11. 2018, Bruselj – 20. in 21. novembra 2018 se bodo strokovnjaki za Alpsko regijo,
politiki in zainteresirani državljani zbrali na Kongresu v Innsbrucku, ki je 2. letni forum
Strategije EU za Alpsko regijo 2018, da se pogovorijo o prihodnjih načrtih za Alpsko regijo.
S sloganom Foruma »z naslednjo generacijo skupaj.oblikujemo.prihodnost« si Tirolsko
predsedstvo EUSALP želi skupaj z mladimi pogovoriti o najpomembnejših izzivih. V
središču so trajnostne rešitve prevoza, poklicno usposabljanje, obravnavanje nevarnosti
naravnih nesreč, energija iz obnovljivih energetskih virov in trajnostna raba naravnih in
kulturnih virov. Na forum se lahko prijavite do 18. novembra 2018 na:
www.eusalpforum2018.com.
Vabilo mladi generaciji
Alpe se nepreklicno spreminjajo. Tu se je vzpostavilo krhko ravnovesje med naravo in
človekom. Poleg naravnih ekstremnih pogojev v gorah in dolinah se Alpska regija sooča
tudi z izzivi zaradi demografskih sprememb, povečanega prometa in vedno večjega vpliva
podnebnih sprememb na okolje. Za izpolnitev teh zahtevnih nalog na področju Alpske
regije politiki računajo na podporo in oblikovanje zamisli prebivalcev. Regionalni komisar
EU Crețu poudarja: »Ljudje, ki v vsakdanjem življenju obravnavajo izzive Alpske regije,
imajo hkrati najboljše zamisli, kako jih je mogoče reševati. Tovrstni strokovni vpogled
prebivalcev ima v okviru EU neverjetno velik potencial.«
2. letni forum EUSALP bo potekal kot vrhunec Tirolskega predsedstva EUSALP, preden bo
to leta 2019 prešlo k Italiji, eni od sedmih članic alpskih držav in 48 alpskih regij. Guverner
dežele Tirolske, Günther Platter je navedel eno izmed najpomembnejših zadev tirolskega
predsedstva kot središčno temo foruma: »Mlade še posebej vabimo, da z nami sodelujejo
pri pogovoru o osrednjih temah Alpske regije.« Po njegovem mnenju je to glavna skrb
tirolskega predsedstva: »V Alpski regiji se soočamo z odseljevanjem mladih. Zato moramo
najti rešitve za boljše vključevanje mladih v Strategijo EU za Alpsko regijo in, kar je najbolj
pomembno, poskrbeti, da ohranimo in razvijemo Alpsko regijo kot življenjski in delovni
prostor prihodnjih generacij.«
Raznolik program: gorniški zvezdnik Habeler, »Vas za mreženje« in tekmovanja
Številne predstavitve na Letnem forumu bodo razpravljale o zamislih za sodobno, privlačno
in trajnostno naravnano Alpsko regijo. 20. novembra, ob 17 h, bo ekstremni gornik Peter
Habeler z občinstvom razpravljal o čezmejnih izkušnjah. Na delavnicah, ki bodo potekale
21. novembra, bomo razvijali rešitve za ukrepanje ob nevarnosti naravnih nesreč, se podali
na navidezno popotovanje po Alpah in razpravljali o vizijah za Alpsko regijo za 2050. Na
interaktivnih stojnicah »Vasi za mreženje« bodo predstavljeni tudi dejanski projekti v Alpski
regiji, obiskovalci pa bodo povabljeni k izmenjavi zamisli. Tekmovanje za najboljšo zamisel
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mladih z naslovom »Ponudi svoj projekt EU« je konkreten primer vključevanja mladih. Pet
projektov mladih bodo prijavitelji predstavili pred udeleženci Foruma. Trije najboljši alpski
projekti bodo prejeli nagrado Evropske komisije za njihovo izvedbo.

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 % ozemlja 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: Predstavlja strateški pristop za doseganje skupno
zastavljenih ciljev in pospešitev razvoja Alpske regije.
Več informacij na: www.alpine-region.eu
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