
 

 

 

 

Makroregionalna strategija EU za Alpsko regijo - EUSALP 

Resolucija XIII. Alpske konference, 21. november 2014, Torino  

 

Alpska konferenca,  

 

sklicujoč se na sklep ACXII/B6 (Poschiavo, 7. september 2012), na Grenobelsko deklaracijo z dne 

18. oktobra 2013 in na sklepi Evropskega sveta z dne 20. decembra 2013, v katerih je pozval 

Komisijo, da v sodelovanju z državami članicami do konca junija 2015 oblikuje EU Strategijo za 

Alpsko regijo (EUSALP): 

 

1) se zahvali predsedstvu, Stalnemu sekretariatu, Delovni skupini “Alpska makroregija ” in 

trojki njenega predsedstva za opravljeno delo, da se zagotovi prispevek Alpske konvencije 

v procesu proti Makroregionalni strategiji EU za alpsko regijo;  

 

2) se zaveda pomena do sedaj opravljenega dela za čimprejšnjo potrditev EU Strategije za 

Alpsko regijo (EUSALP), kot okvira za spodbujanje pametnega, trajnostnega in 

vključujočega razvoja v alpskem prostoru, primernega za spodbujanje njegovega 

potenciala kot laboratorija za sodelovanje na več ravneh in za trajnostno rast v osrčju 

Evrope;  

 

3) ponovno poudarja, da je glavni izziv in zato poglavitno vprašanje Alpske regije 

uravnoteženo razmerje varstva in gospodarskega razvoja s ciljem, da se ohranja Alpe kot 

življenjski prostor za ljudi in naravo ter tudi kot gospodarsko območje;  

 

4) poudarja pomen vključevanja civilne družbe kot tudi vseh drugih zainteresiranih deležnikov 

pri nadaljnjem oblikovanju in izvajanju EU Strategije in prihodnjega Akcijskega načrta;  

 

5) ponovno izraža svojo voljo in pripravljenost, da prispeva k procesu na podlagi svojih 

izkušenj, pridobljenih v okviru mednarodnega sodelovanja na območju Alp in na specifičnih 

tematskih področjih, kjer Alpska konvencija deluje preko uravnoteženega pristopa med 

razvojem in varstvom, in ponuja podporo svojih institucij, omrežij ter znanstveno-

institucionalno znanje za dosego tega cilja, kot je bilo že posebej določeno v »vhodnem 

dokumentu« (input paper), odobrenem na XII. Alpski konferenci;  

 

6) je prepričana, da bi morala Alpska konvencija kot instrument za trajnostni razvoj na 

celotnem alpskem območju še naprej igrati veliko in pomembno vlogo pri nadaljnjem 

oblikovanju in izvajanju prihodnje Strategije v vseh njenih stebrih, in je zlasti pripravljena 

prevzeti vodilno vlogo v okviru prihodnjega vodenja v trenutnem III. stebru, s spodbujanjem 

trajnostnega upravljanja z energijo in naravnimi in kulturnimi viri;  

 



7) se zavzema za sistem upravljanja, ki temelji na tesnem sodelovanju med institucijami in 

akterji, ki sodelujejo pri razvoju in izvajanju strategije; za preprečevanje podvajanja in 

prekrivanja z obstoječimi strukturami ter s tem povezanih virov, kot tudi za spodbujanje 

uporabe vseh mogočih sinergij;  

 

8) poudarja, da morajo biti vse aktivnosti, ki se izvajajo v okviru prihodnje Strategije, vzajemno 

koristne tako za gorska kot za okoliška območja, da bi zagotovili trajnostni uspeh strategije 

ob upoštevanju funkcionalnih odnosov, ki med temi območji že obstajajo.  

 

 


