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Spoštovani predsedujoči, vabljeni govorci, člani nacionalnih in Evropskega
parlamenta, cenjeni gostje, v veliko veselje mi je, da lahko sodelujem na današnjem
dogodku in vas pozdravim tudi s strani Državnega sveta Republike Slovenije, ki
skupaj z Državnim zborom gosti današnje srečanje v okviru parlamentarne dimenzije
slovenskega predsedovanja.
Zadovoljen sem, da se bo v okviru zastavljenega programa naslovilo nekatere zelo
relevantne teme.
Zaradi razsežnosti pandemije COVID-19 smo se že skoraj dve leti primorani ukvarjati
predvsem s tukaj in zdaj. Tako so bile tudi v ospredje slovenskega predsedovanja
postavljene aktualne teme kot so zdravje, okrevanje in povečanje odpornosti.
Pandemija je močno preobrazila vsakdanje življenje ljudi, vplivala je na gospodarstvo
in okrnila socialne vezi ter družbeno življenje. Pokazale so se kritične pomanjkljivosti
v zmožnostih Evropske unije in njenih držav članic pri soočanju s krizami, ki
presegajo nacionalne okvirje, kar je potrdilo prepričanje, da bo Evropa tudi v
prihodnje lahko odporna le skupaj.
Ne glede na to, da je soočanje z aktualnimi izzivi nujno, pa smo tudi zaradi trenutnih
kriznih razmer dobili priložnost in hkrati dolžnost, da si preudarno zastavimo cilje in
jasno začrtamo našo skupno prihodnost.
Pri zagotavljanju varnosti in stabilnosti v soseščini ni mogoče iti mimo vprašanja
evropske perspektive Zahodnega Balkana. Širitev Evropske unije v regijo Zahodnega
Balkana ne predstavlja zgolj politično, temveč tudi gospodarsko in strateško naložbo
v stabilnejšo in posledično odpornejšo Evropo. Tega se zavedajo tudi drugi akterji na
tem področju, ki že in bodo vnaprej še intenzivnejše tekmovali za premoč in vpliv v
regiji, ki predstavlja križišče kulture, infrastrukture, gospodarstva in vrednot. Ključno
je doseči povezanost in razumevanje znotraj regije ter med regijo in Evropsko unijo.
S tem namenom je treba okrepiti redni politični dialog in dograjevati vzpostavljene
gospodarske povezave, za kar si Slovenija prizadeva že vrsto red in vedno znova
potrjuje svojo zavezo državam Zahodnega Balkana, da jih bo podpirala na njihovi
evropski poti.
Evropska prihodnost pa ne pomeni zgolj širitve, temveč predvsem trdo delo, da našo
skupno Unijo zgradimo še trdnejšo in čim bližje našim skupnim vrednotam. Tudi v
tem pogledu si je treba intenzivno prizadevati za zagotavljanje pozitivne perspektive
za mlade. Pozornost je treba znova usmeriti k izobraževanju in usposabljanju mladih,
saj je pandemija posegla tudi na to področje in prekinila izobraževalne procese in
usposabljanja ter s tem onemogočila marsikatero karierno priložnost. Mlade je treba
spodbujati k sodelovanju pri oblikovanju in sprejemanju tistih politik na ravni
Evropske unije, ki jih neposredno zadevajo. Kako pomembne so močne povezave s
civilno družbo in kako pomembno je njeno aktivno vključevanje v procese
soodločanja o zadevah javnega pomena se Državni svet zaveda že vrsto let. Tako s
številnimi javnimi posveti in okroglimi mizami, kjer sodelujejo predstavniki različnih

organizacij, društev in strokovne sfere, omogoča civilni družbi, in jo spodbuja, da
prevzema aktivnejšo vlogo ter deli svoja mnenja, stališča in izkušnje in na podlagi
tega prispeva k oblikovanju rešitev tudi v okviru zakonodajnega postopka. Prav zato
je na tem mestu treba pozdraviti dejstvo, da demokratično udejstvovanje civilne
družbe in še posebej mladih Evropejk in Evropejcev predstavlja ključen segment v
okviru Konference o prihodnosti Evrope.
Spoštovani, dovolite mi, da na tem mestu zaključim svoj nagovor. Prepričan sem, da
bo kljub temu, da po sili razmer tudi tokratno srečanje z večino od vas poteka na
daljavo, razprava vsebinsko pestra ter bo prispevala k razvijanju političnega dialoga
med nacionalnimi parlamenti in evropskimi institucijami.
Hvala.

