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Deklaracija pristojnih ministrov podpisnic Alpske konvencije,
izražena na VII. Alpski konferenci
19. novembra 2002 v Meranu, Italija

1. Pristojni ministri držav podpisnic Alpske konvencije: Avstrije (A), Švice (CH), Nemčije
(D), Francije (F), Liechtensteina (FL), Italije (I), Monaka (MC) in Slovenije (SLO) ter
predstavniki Evropske komisije, po “Svetovnem vrhu o trajnostnem razvoju v
Johannesburgu“, ob ”Mednarodnem letu gora”, ki so ga določili Združeni narodi v letu
2002 ter ob “Global Mountain Summitu” v Bishkeku, ponovno izpostavljamo naše
cilje iz Alpske konvencije in njenih Protokolov, namenjene realizaciji globalnega
trajnostnega razvoja v alpski regiji, najpomembnejši gorati regiji v Evropi.
2. Ker se zavedamo, da alpske regije predstavljajo posebno občutljive ekosisteme,
bistvenega pomena kot zaloge vode in energije, ki obenem nudijo pogoje za življenje
številnih rastlinskih in živalskih vrst kot prostor z bogato biološko raznovrstnostjo, so
cilj dopustnikov, središča kulturne dediščine, a tudi gospodarska središča, menimo,
da lahko predstavljajo izhodišča za naš prispevek k razpravi o trajnostnem razvoju v
Evropi in svetu.
3. Ker se povsod v svetu vse bolj zavedajo pomena goratih območij za preživetje
celotnega ekološkega sistema, se v času “Mednarodnega leta gora“ zavezujemo, da
bomo okrepili naše dejavnosti v okviru Alpske konvencije in jo bomo vztrajno izvajali,
kot bomo izvajali tudi njene konkretne, v Protokolih določene cilje.

a. Prva pravna podlaga so bili parlamentarni postopki za ratifikacijo doslej
propravljenih protokolov Alpske konvencije. Leta 2002, ko so vseh devet
protokolov ratificirali še v Liechtensteinu, Avstriji in Nemčiji, so vsi stopili v
veljavo.
b. Z izboromo sedeža Stalnega sekretariata in z imenovanjem začasnega
Generalnega sekretarja, so pogodbenice na VII. Alpski konferenci v letu 2002,
zagotovile podlago za organizirano in kontinuirano delo na področju izvajanja
Alpske konvencije.
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4. V mednarodnem kontekstu je Alpska konvencija gotovo vzor za trajnostni razvoj
goratih območij, ki se raztezajo čez več držav. Sodelovanje v Alpah je usmerjeno v
varovanje okolja ob sočasnem zagotavljanju razvoja regionalnega gospodarstva,
družbe in skupnih kulturnih dejavnosti in je prav gotovo lahko zgled za večjo
demokratično soudeležbo prebivalstva, za družbenoekonomski napredek ob
spoštovanju narave. To pa je tudi izhodišče za dobro mednarodno sodelovanje
gorskih območij na podlagi solidarnosti in soodgovornosti.
5. Pogodbenice Alpske konvencije jasno izražajo svojo pripravljenost za prenašanje
svojih izkušenj pri razvoju Alp tudi na raven „mednarodnega sodelovanja v prid
trajnostnega razvoja v gorskih regijah“, dogovorjenega na svetovnem vrhu o
trajnostnem razvoju v Johannesburgu in dodatno razvitega na srečanju „Global
Mountain Summit“ v Bishkeku v Kirgiziji. Posebej se bodo zavzele za gorate predele
Karpatov, Kavkaza in tudi Srednje Azije, kjer pa tako sodelovanje z alpsko regijo že
obstaja.
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