Povzetek foruma EU SI ti – OD ZIDOV K VSEBINAM

V petek, 20.5.2016 je Informacijska točka Evropske unije Europe Direct Koroška, ki deluje v okviru
podjetja A.L.P. Peca d.o.o, v sodelovanju s Predstavništvom Evropske komisije v Sloveniji na Ravnah
organizirala forum EU SI ti – OD ZIDOV K VSEBINAM. Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji je
za leto 2016 kot del svoje strategije komuniciranja z državljani načrtovalo niz aktivnosti po regijah, s
katerimi želijo Evropsko unijo, predvsem pa aktualne teme, povezane s prednostnimi nalogami
Evropske komisije, približati lokalnemu prebivalstvu. Tematika dogodka na Ravnah je izvirala iz
potrebe soočenj mnenj med predstavniki vlade, Evropske unije in lokalnimi predstavniki občin, ker
imajo različne poglede glede razvojnih prioritet regije. Na dogodku so gostovali vodja predstavništva
Evropske komisije v Sloveniji, gospod Zorana Stančič, predstavnik Službe vlade RS za razvoj in
evropsko kohezijsko politiko, gospod Andreja Engelman, predstavnika generalnih direktoratov
Evropske komisije, gospod Adama Pokorny in gospod Christosa Gogos, direktorica RRA Koroška,
gospa Karmen Sonjak ter predsedujoči Razvojnemu svetu za Koroško, gospod Matija Tasič. Gospa
Sonjak in gospod Tasič sta opozorila na razvojne probleme Koroške regije in na povečevanje razlik
med najbolj in najmanj razvitimi regijami v Sloveniji. Nista se tudi strinjala z novimi smernicami
Evropske unije, ki bo večino sredstev do leta 2020 namenila drugačnim vsebinam in stališče
zagovarjala z argumenti, da regija ne more napredovati v gospodarskem smislu, če ima nezadostno
osnovno infrastrukturo. Predvsem oba predstavnika generalnih direktoratov in vodja Predstavništva
so ostali neomajni na svojih stališčih in pri tem izpostavili še možnost vlaganja z nepovratnimi
sredstvi, ki pa je zaradi šibkega finančnega stanja Koroške regije in relativno nizkega zanimanja tujega
kapitala za naložbe, precej nepriljubljeno pri predvsem pri predstavnikih občin.
Gospod Stanič je, skupaj s sodelavkama Katjo Troha in Natašo Šip, pred osrednjim forumom v
Kulturnem centru gostoval še na gimnaziji Ravne in se s tamkajšnjimi dijaki pogovarjal o trenutnem
stanju v Evropski uniji. Izpostavil je tudi nekatere najbolj aktualne probleme, med katerimi je
zagotovo begunsko-migrantska kriza in iskanje rešitev za hitrejše vključevanje teh ljudi v evropsko
družbo. Dijake so najbolj zanimale možnosti študija, štipendiranja in prostovoljnega dela v drugih
državah EU. Ob tem so izrazili zaskrbljenost nad visoko stopnjo brezposelnosti med mladimi in
grožnjo, ki jo predstavlja terorizem.
Goste smo ob koncu zapeljali še na Prevalje, kjer so si ogledali učni čebelnjak, kot primer dobre
prakse. Nad videnim so bili navdušeni, poseben vtis pa je na njih naredil pokrajina. Ob neformalnem
pogovoru in predstavitvi lokalnih kulinaričnih specialitet, smo jim ob slovesu izrekli zahvalo za obisk
in jih prisrčno povabili na Koroško ob kakšni drugi priložnosti.
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