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STRATEGIJA EU ZA ALPSKO REGIJO

S

trategija EU za alpsko regijo (EUSALP)
je četrta makroregionalna strategija EU.
Evropska komisija jo je sprejela leta 2015,
leta 2016 pa jo je potrdil Evropski svet.

Strategija je osredotočena na tri cilje, razdeljene na
devet konkretnih ukrepov:

Strategija zajema ozemlje, na katerem živi 80 milijonov ljudi(16 % prebivalstva EU), in vključuje
48 regij v sedmih državah, od katerih jih je pet članic EU, dve pa nista njeni članici:

■ r azvoj učinkovitega raziskovalnega in inovacijskega
ekosistema;
■ povečanje gospodarskega potenciala strateških sektorjev;
■ izboljšanje ustreznosti trga dela ter izobraževanja in usposabljanja v strateških sektorjih.

■p
 et

TRAJNOSTNA NOTRANJA IN ZUNANJA DOSTOPNOST ZA VSE:

držav članic EU: Avstrija, Francija (Bourgogne-Franche-Comté, PACA, Auvergne-Rhône-
Alpes), Nemčija (Baden-Württemberg, Bavarska),
Italija (avtonomna pokrajina Bolzano/
Bozen,
Furlanija – Julijska krajina, Ligurija, L ombardija,
Piemont, avtonomna pokrajina Trento, Dolina
Aoste, Veneto) in Slovenija;
■d
 ve državi nečlanici EU: Lihtenštajn in Švica.

PRAVIČEN DOSTOP DO ZAPOSLITVENIH MOŽNOSTI OB IZKORIŠČANJU VISOKE KONKURENČNOSTI REGIJE:

■
spodbujanje intermodalnosti in interoperabilnosti v potniškem in tovornem prometu;
■ elektronske povezave za prebivalce in spodbujanje dostopa
do javnih storitev.

BOLJ VKLJUČUJOČ OKOLJSKI OKVIR ZA VSE TER
REŠITVE ZA ZANESLJIVO OSKRBO Z ENERGIJO IZ
OBNOVLJIVIH VIROV ZA PRIHODNOST:
■ ohranjanje in ovrednotenje naravnih virov, vključno z vodo,
in kulturnih virov;
■ razvoj ekološke povezanosti na celotnem programskem
območju EUSALP;
■ izboljšanje obvladovanja tveganj in boljše obvladovanje
podnebnih sprememb, vključno s preprečevanjem večjih
tveganj za naravne nesreče;
■ razvoj območja, da bi postalo vzorna regija za energetsko
učinkovitost in obnovljivo energijo.
Strategija vključuje tudi splošni cilj oblikovanja zanesljivega
modela makroregionalnega upravljanja za regijo.

Regionalna in
urbana politika

ŽE DOSEŽENI REZULTATI

NEKATERI KONKRETNEJŠI PRIMERI PA SO:

Strategija EU za alpsko regijo, najnovejša med
makroregionalnimi strategijami EU, se je obetavno začela leta
2016. Ker je še vedno v začetni fazi, je treba sklepe v zvezi
z njenim izvajanjem še oblikovati. Kljub temu pa so že vidni
nekateri začetni dosežki. Med njimi sta sporazum o strukturah
in pravilih upravljanja ter opredelitev tematskih področij
(npr. izboljšanje vrednostne verige alpskega lesa in usmerjanje
pozornosti v prilagajanje podnebnim spremembam), ki sta
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potrebna
za izvedbo

■ vzpostavljanje čezmejnega izobraževalnega prostora za
dvojno poklicno usposabljanje v alpski regiji, s katerim se
bodo ukvarjali projekti, kot je mountErasmus;
■ e kološka povezanost na celotnem ozemlju EUSALP bo
izboljšana z usmerjanjem pozornosti na primer v vzpostavitev in razvoj evropske mreže za zeleno infrastrukturo (TEN-G) v regiji.
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■ Prve zimske olimpijske igre – ki so se prvotno imenovale
„Mednarodni teden zimskih športov“ (1924) – so potekale
v alpski regiji, in sicer v francoskem kraju Chamonix, ki leži
ob vznožju Mont Blanca (4810 m), najvišje gore v Alpah.
■ Alpe so najmlajša, najvišja in najobsežnejša gorska veriga
v Evropi, ki povezuje približno 180 gora, od katerih jih je sto
višjih od 4000 metrov in se zato imenujejo „štiritisočaki“.
■ Alpe so ena najbolj obiskanih gorskih verig na svetu. Vsako
leto privabijo okrog 120 milijonov obiskovalcev.

VEČ INFORMACIJ
https://www.alpine-region.eu/
@RegioInterreg, @EU_Regional

■ Z več kot 30 000 živalskimi in 13 000 rastlinskimi vrstami so Alpe območje z eno najbogatejših biotskih raznovrstnosti v Evropi, ki jo prekaša samo Sredozemlje. Število
vaskularnih rastlin, ki jih najdemo v Alpah, predstavlja
39 % celotne evropske flore.1
1) Vir: WWF: http://wwf.panda.org/what_we_do/where_we_work/alps/area/
species2/
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