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Glavni cilji
sprejeti na X. Alpski konferenci
(Evian, marec 2009)

Akcijski načrt kratko in jedrnato: 24 ciljev z 9 strateških področij
www.alpconv.org

1. Urejanje prostora in razvoj naselij

5. Pomen gorskih gozdov za prilagajanje

7. Voda in vodni viri

Zagotoviti učinkovito upravljanje s prostorom, zavirati
razpršeno gradnjo in suburbanizacijo

Dajati prednost prilagajanju gozdnega fonda na
spremembe podnebnih razmer in težiti k dobremu
ekološkemu stanju alpskih gozdov ter njihovi biotski
raznovrstnosti

Okrepiti izvajanje Okvirne direktive o vodah

Podpirati tak razvoj naselij in urejanje prostora, ki ne
prispeva novih emisij
Spodbujati celovit pristop, ki omogoča boljše
prilagajanje alpskega prostora na podnebne
spremembe, še posebno na področju:

Razvijati proizvodne poti lesa, ki bodo omogočale
njegovo uporabo kot materiala in kot vira energije za
gospodarski razvoj lokalnega prebivalstva
Utrditi vlogo gozda pri preprečevanju naravnih nesreč

- boljšega obvladovanje naravnih nesreč in
omejevanja njihovih posledic s pomočjo planiranja,
večje odgovornosti deležnikov...
- zagotavljanja trajnostnega razvoja življenjskega
prostora in gospodarskih dejavnosti

6. Ohranjanje biotske raznovrstnosti
Ohranjati in po potrebi vzpostavljati razmere, ki bodo
olajšale selitve alpskih vrst

2. Energija za ogrevanje in hlajenje

Zaščititi biotsko raznovrstnost zavarovanih območij in
ohranjati ekosistemske storitve (ecosystem services)

Za pomemben delež zmanjšati emisije CO2 s
povečanjem energetske učinkovitosti obstoječih in
novih stavb

Zagotoviti zaščito življenjskega okolja in značilnih
alpskih vrst

3. Promet: podpora oblikam, ki imajo
manjše vplive na okolje in podnebje

Spodbujati ohranjanje kakovostnega kmetijstva, ki
prispeva k zaščiti okolja in ohranjanju biotske
raznovrstnosti

Za pomemben delež zmanjšati emisije CO2, ki jih
povzroča promet

Preprečiti pomanjkanje vode
Nadzorovati razvoj hidrocentral v luči spoštovanja
ekologije voda

8. Hribovsko kmetijstvo
Podpora hribovskemu kmetijstvu kot prispevek za
okolje, ohranjanje in privlačnost alpske krajine

9. Raziskovanje in ozaveščanje
Izboljšati znanje za boljše razumevanje posledic
podnebnih sprememb na lokalni ravni, predvsem na
področju vodnih virov, naravnih nesreč
in
uravnoteženega razvoja
Intenzivirati sodelovanje za pridobitev skupnega
znanja o nesrečah in ogroženosti
Okrepiti zavest prebivalstva, še posebej mladine, o
podnebnih spremembah s pomočjo ozaveščanja in
tematskih dogodkov

Zavarovati šotišča, ker zmanjšujejo CO2 in so rezervati
biotske raznovrstnosti

4. Turizem
Zmanjšati emisije CO2 iz turističnih dejavnosti in
dopolniti ponudbo turističnih operaterjev z
možnostmi trajnostnimi dostopov do alpskih destinacij
in prevozov v njih

Seznanite se tudi s celotnim
besedilom Akcijskega načrta za
podnebje v Alpah in izvedite več o
ukrepih, ki prispevajo k doseganju
omenjenih ciljev ter prispevajte k

Spodbujati ponudbo in storitve “počitnic v Alpah”, ki
imajo minimalne vplive na podnebje

skupnim prizadevanjem po svojih
najboljših močeh:
www.alpconv.org

Prilagoditi zimski turizem in popestriti turistično
ponudbo

