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NEU  

NOUVEAU 

NUOVO  

NOVO 

VIII/6/3 

 

Izjava Alpske konference  

ob sprejemu Ve letnega programa dela 

 

1. Priprava in postopki formalno-pravne uveljavitve Alpske konvencije, kot obsežne pogodbe, so v 

glavnem zaklju eni. Odkar so konec leta 2002 za eli veljati protokoli, je za Alpsko konferenco v 

ospredju izvajanje. 

 

2. Za izvajanje Alpske konvencije in njenih protokolov so na svojem ozemlju zadolžene zlasti 

pogodbenice. V konvenciji in protokolih zastavljeni cilji in obveznosti naj bi zagotavljali 

uravnotežen trajnostni razvoj na celotnem obmo ju Alp. Zato je pomembno, da vse pogodbenice 

po možnosti imprej podpišejo vse protokole, jih ratificirajo in za nejo izvajati. Alpska konferenca 

zato poziva pogodbenice, ki tega še niso storile, da protokole imprej podpišejo in opravijo njihovo 

ratifikacijo. 

 

3. Skupni organi Alpske konvencije bodo pogodbenice podpirale pri izvajanju konvencije in njenih 

protokolov tudi z oblikovanjem skupnih projektov. Ker izvajanje skupnih aktivnosti zahteva ve  

asa, kot je dvoletni mandat vsakokratnega predsedstva, je Alpska konferenca sprejela Ve letni 

program dela, ki je priložen tej izjavi. 

 

4. Za okrepljeno izvajanje konvencije in njenih protokolov bo Alpska konferenca v skladu z na elom 

trajnosti za skupno delo v naslednjih šestih letih v ospredje postavila šest prioritet:  

 Poro ilo o stanju Alp; opazovanje in interpretacija razvojnih gibanj 

 Skupni projekti  v okviru štirih klju nih vsebin 

 Izpolnjevanje nalog po 2. lenu Alpske konvencije (prebivalstvo in kultura, isti zrak, 

gospodarjenje z vodo in odpadki)  

 Odnosi z javnostmi 

 Izmenjava izkušenj in sodelovanje 

 So delovanje z drugimi gorskimi obmo ji in Konvencijami. 

 

5. V Ve letnem programu dela so skupni projekti in ukrepi povzeti v štirih klju nih vsebinah, ki so bolj  

natan no opisane v Ve letnem programu dela in z interdisciplinarnega vidika obravnavajo vse 

protokole in razli ne vidike trajnostnega razvoja: 

 Mobilnost, dostopnost, tranzitni promet 

 Družba, kultura, identiteta  
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 Turizem, prosti as, šport 

 Narava, kmetijstvo in gozdarstvo, kulturna krajina 

 

6. Med instrumenti za skupno izvajanje Alpske konvencije bo imelo posebej pomembno vlogo 

Poro ilo o stanju Alp, ki bo prvi  pripravljeno do leta 2006. K pobudam za nadaljnje izvajanje v 

pogodbenicah bo bistveno prispevalo tudi prvo poro ilo o preverjanju upoštevanja Alpske 

konvencije in njenih protokolov v pogodbenicah, ki bo prav tako prijavljeno do leta 2006. Alpska 

konferenca prosi Stalni odbor, da predela Ve letni program dela v lu i Poro ila o stanju  Alp in 

prvih poro il o preverjanju upoštevanja Alpske konvencije in njenih protokolov, pri tem pa poskrbi 

za potrebno posodabljanje, dopolnila in po potrebi za postavljanje prioritet, e le mogo e s 

konkretnimi cilji. 

 

7. Alpska konferenca vabi vse zainteresirane akterje, da dejavno sodelujejo pri izvajanju Ve letnega 

programa dela. Cilji Alpske konvencije in protokolov so izraz širokega soglasja, ki ne vklju uje le 

pogodbenic, temve  tudi opazovalce s statusom, ki vklju ujejo širok krog organizacij in omrežij. 

Alpska konferenca pri akuje, da bo združitev dejavnikov v alpskem prostoru prinesla ob utne 

sinergijske u inke ter opazen napredek pri izvajanju Alpske konvencije. 

 

 

 


