Podnebno nevtralne in podnebno odporne Alpe 2050
Innsbruška deklaracija
Alpska konferenca
-

glede na dejstvo, da je povprečen dvig temperature v alpskem prostoru skoraj dvakrat višji kot v okoliških območjih, in

-

globoko zaskrbljena zaradi negativnih posledic podnebnih sprememb v Alpah, zlasti z
vidika ekstremnih dogodkov in naravnih nevarnosti, ki imajo še posebej velike učinke
na gospodarstvo regije, ki je močno odvisen od ekosistemskih storitev,

-

zavedajoč se, da aktivnosti v alpskem prostoru, med drugim izpusti iz prometa, stavb
in turizma, prispevajo k podnebnim spremembam, kar izpostavlja potrebo po ustreznih ukrepih za zmanjšanje teh izpustov,

-

priznavajoč, da je alpski prostor krhko in ranljivo območje s svojevrstnimi naravnimi,
kulturnimi in zgodovinskimi značilnostmi, edinstveno biotsko raznovrstnostjo ter z
zelo občutljivimi ekosistemi, ki jih je potrebno ohraniti,

-

glede na dejstvo, da vedno večje in pogosto nezdružljive rabe alpskih virov vedno bolj
ogrožajo življenjski, gospodarski in kulturni prostor v Alpah in posledična škoda ne
more biti oziroma je lahko popravljena le z izdatnim trudom, znatnimi stroški in v
daljšem časovnem obdobju,

-

zavedajoč se, da je potrebno ključne interese in potrebe prebivalstva, ki živi in dela v
Alpah, upoštevati zadostno in ustrezno, tudi z ozirom na demografske spremembe,

-

zavedajoč se splošnega cilja Alpske konvencije vzpostavitve ravnovesja med potrebno
zaščito in gospodarskim razvojem

-

zavedajoč se potrebe po spodbujanju trajnostnih gospodarskih dejavnosti z namenom spoprijemanja s podnebnimi izzivi alpske regije in prispevanja k zmanjšanju
izpustov toplogrednih plinov na svetovni ravni,

-

v prepričanju, da je nadaljnje sodelovanje med gorskimi območji po svetu za blaženje
podnebnih sprememb in prilagajanje nanje potrebno za krepitev zavedanja o posebni
ranljivosti gorskih območij na mednarodni ravni,

-

upoštevajoč stalne raziskave in sistematične opazovalne aktivnosti v alpski regiji ter
potrebe po spodbujanju kontinuiranega transnacionalnega raziskovalnega dela v
Alpah, ki bo pripomoglo k boljšemu razumevanju interakcije med prostorom, gospodarstvom in okoljem v alpski regiji ter k napovedi prihodnjega razvoja podnebnih
sprememb,

-

priznavajoč številne iniciative za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje
v alpskem prostoru, še posebno natečaj ClimaHost ter Alpsko partnerstvo za lokalne
podnebne ukrepe (ALPACA),

-

temelječ na Alpski konvenciji, njenih protokolih in deklaracijah ter Večletnemu programu dela 2017–2022

na svojem XV. zasedanju 4. aprila 2019 v Innsbrucku

1. ponovno potrjuje cilj delovanja v smeri podnebne nevtralnosti in podnebne odpornosti
Alp do leta 2050 v skladu z evropskimi in mednarodnimi določbami, vključno s potrebo
po posodobitvi nacionalno določenih prispevkov iz Pariškega sporazuma 2015 do leta
2020;
2. sprejme Alpski sistem podnebnih ciljev 2050, pripravljen s strani Posvetovalnega odbora
za alpsko podnebje (Priloga 1) in poziva vse pogodbenice, opazovalke ter relevantne partnerje in akterje, da ga izvajajo po svojih najboljših močeh;
3. namerava nadalje razvijati alpski prostor kot vzorčno regijo za celostne in povezane aktivnosti blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje v sodelovanju z regionalnimi
in lokalnimi oblastmi ter v skladu s Pariškim sporazumom iz leta 2015 in rezultati UNFCCC
COP24 v Katovicah leta 2018;
4. poziva vse pogodbenice, da dajo alpskemu prostoru v svojih podnebnih strategijah in
akcijskih načrtih prednost na vseh relevantnih ravneh ;
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5. namerava krepiti svoje prizadevanje za dvig ozaveščenosti o podnebnih spremembah z
namenom spodbujanja relevantnih akterjev in splošne javnosti, da prispevajo z odločnim
ukrepanjem v smeri podnebno nevtralnih in podnebno odpornih Alp 2050;
6. poziva tematska delovna telesa Alpske konvencije, da prispevajo k izvajanju Alpskega
sistema podnebnih ciljev 2050 v skladu s svojimi mandati;
7. sprejme 7. Poročilo o stanju Alp na temo "Obvladovanje tveganja naravnih nevarnosti"
(Priloga 2) in poziva vse pogodbenice, opazovalke in relevantne partnerje k izvajanju priporočil poročila po svojih najboljših močeh;
8. poziva vse zadevne strani, deležnike in odgovorne nacionalne, regionalne in lokalne
uprave, da okrepijo sodelovanje in soudeležbo v kontekstu trajnostnega upravljanja tveganja.
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