VEČLETNI PROGRAM DELA ALPSKE KONFERENCE 2017-2022
KAŽIPOT (ROADMAP) 2017-2018

SKUPNE AKTIVNOSTI IN PROJEKTI ZA IZVAJANJE
TEMATSKIH PREDNOSTNIH NALOG VEČLETNEGA PROGRAMA DELA:
PREDNOSTNA NALOGA 1:
OSREDOTOČENJE NA PREBIVALSTVO IN KULTURO

•

Podpreti in izvajati pobude v zvezi z mladimi v Alpah za spodbujanje Alpske konvencije in ozaveščanje; pobude vključujejo:

•
•
•
•

Mladinski parlament, Young Academics Award, Youth
Alpine Express, Youth at the Top – Mladi na vrhu, itd;

Skupno praznovanje Mednarodnega dneva gora z vrsto alpskih dogodkov n. pr. s podporo in izvedbo pobude „Brati gore„;
Podpreti in izvajati pobude, ki spodbujajo vlogo žensk na gorskih območjih, tudi preko svetovne
ministrske konference na to temo in s pomočjo aktivnosti, povezanih s priznavanjem vloge žensk pri
zmanjševanju tveganja nesreč, na primer sedmega Poročila o stanju Alp „Obvladovanje tveganja
naravnih nevarnosti”;
Podpreti in izvajati pobude o prebivalstvu in kulturi na regionalni in lokalni ravni, n. pr. s pomočjo
okrepljenega sodelovanja z mrežo Povezanost v Alpah in društvom Alpsko mesto leta.

PREDNOSTNA NALOGA 2:
UKREPANJE NA PODROČJU PODNEBNIH SPREMEMB

•
•
•
•
•

Pripraviti sedmo Poročilo o stanju o stanju Alp na temo obvladovanja
tveganja naravnih nevarnosti;
Podpreti in izvajati pobude za spodbujanje energetske učinkovitosti in
varčevanja z energijo v stavbah ter za inovativno in trajnostno oblikovanje stavb oziroma kulturo gradnje, tudi z izvajanjem skupnih aktivnosti, kot so npr. Konference o
gradnji v Alpah in arhitekturni natečaj „Constructive Alps“;
Podpreti in izvajati pobude s ciljem spodbujanja ukrepov za blažitev in prilagajanje na področju
turizma in hotelirstva;
Okrepiti ukrepe za blažitev in prilagajanje na lokalni in regionalni ravni s pomočjo okrepljenega
sodelovanja s CIPRO, mrežo Povezanost v Alpah, društvom Alpsko mesto leta ter s podporo bodoči
Zvezi občin za podnebje;
Ustanoviti posvetovalni odbor za alpsko podnebje, ki bo združeval vse pobude o podnebnih spremembah v alpski regiji, in sodelovati v njem za razvijanje konkretnega sistema ciljev, povezanih z
ukrepi o podnebnih spremembah v Alpah.

PREDNOSTNA NALOGA 3:
OHRANJANJE IN VREDNOTENJE BIOTSKE
RAZNOVRSTNOSTI IN KRAJINE

•
•
•

Podpreti in izvajati pobude za spodbujanje ohranjanja in
vrednotenja biotske raznovrstnosti in krajine znotraj in zunaj
zavarovanih območij, kot na primer vzpostavitev in okrepitev
pilotne regije za ekološko omrežje;
Nadaljevati sodelovanje na področju trajnostnega prostorskega razvoja, tudi s pomočjo dela v ad
hoc ekspertni skupini;
Začeti strukturiran čezmejni dialog za ustanovitev bodoče tehnične delovne skupine ali platforme
za varstvo tal.

PREDNOSTNA NALOGA 4:
OZELENITEV GOSPODARSTVA

•
•
•
•

Posredovanje rezultatov šestega Poročila o stanju Alp „Ozelenitev
gospodarstva v Alpah” izbranim ciljnim skupinam;
Pripraviti izčrpen Akcijski program za ozelenitev gospodarstva v alpski
regiji do leta 2018 v skladu s priporočili šestega Poročila o stanju Alp;
Podpreti in izvajati pobude o prispevku hribovskega kmetijstva k trajnostnemu alpskemu gospodarstvu, na primer z organizacijo mednarodne konference o „Prihodnosti hribovskega kmetijstva”;
Izvajati „Priporočila za trajnostno organizacijo sej in prireditev Alpske konvencije“ pri organizaciji
sej in dogodkov Alpske konvencije.

PREDNOSTNA NALOGA 5:
SPODBUJANJE TRAJNOSTNEGA PROMETA

•

•
•
•
•

Okrepiti sodelovanje v luči ukrepov za upravljanje prometa in politik
za znotrajalpski in čezalpski promet z iskanjem ravnotežja med
razvojem in okoljsko trajnostjo in z usklajevanjem Züriškega procesa,
EUSALP Akcijske skupine 4 in delovne skupine Alpske konvencije kot
tudi sodelovanja z regionalno mrežo, kot je iMonitraf Network;
Podpora delovni skupini „Promet“ za izboljšanje vsealpskih izmenjav na področju internalizacije
zunanjih stroškov pri določanju cen prevoza za postopno uvedbo pristojbin za težka tovorna vozila
(HGV) na glavnih alpskih prehodih;
Podpora delovni skupini „Promet“ v razpravi o prihodnjih spodbudah za nizkoogljične vrste prevoza,
n. pr. s spodbujanjem uvedbe nizkoogljičnih prevoznih sredstev v javnem prevozu;
Izvesti in udeležiti se konference „Trajnostni turizem in mobilnost“ tudi v luči Mednarodnega leta
trajnostnega turizma 2017 Združenih narodov;
Podpreti pobude za izvajanje politik in ukrepov za spodbujanje uvedbe alternativnih goriv na celotnem alpskem območju.

PREDNOSTNA NALOGA 6:
IZVAJANJE VODILNE VLOGE V OKVIRU EUSALP

•
•
•
•

EUSALP
Zagotoviti prispevek institucionalnim delovnim telesom EUSALP
(generalna skupščina, izvršilni odbor in letni forum);
Podpreti in izvajati aktivnosti v okviru programa dela EUSALP Akcijske skupine 6 za zagotavljanje učinkovite vodilne vloge Dežele Koroške in Stalnega sekretariata
Zagotoviti pomembne prispevke drugim akcijskim skupinam, ki so pomembne za Alpsko konvencijo;
Podpreti nove in že sprejete skupne projekte v okviru Programa Območje Alp.
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