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SKLEPNA IZJAVA ZA JAVNOST
XII. ALPSKA KONFERENCA – POSCHIAVO (Švica)
7. september 2012

Pravkar se je zaključila XII. Alpska konferenca pod predsedstvom švicarske ministrice Doris Leuthard,
ob prisotnosti ministrov za okolje Nemčije, Avstrije, Italije, Liechtensteina ter predstavnikov
ministrstev Francije, Monaka in Slovenije, predstavnika Evropske unije. Prav tako so bile prisotne
opazovalke Alpske konvencije, ki predstavljajo zlasti regionalno in lokalno raven alpskega prostora na
politično ali kot združenja. Poleg pomembnih političnih izzivov, ki potrjujejo, da predstavlja Alpska
konvencija osrednji element upravljanja alpske regije, so bile sprejete pomembne odločitve o temah,
ki bodo sooblikovale prihodnost Alp:
Energija
Alpska konferenca je ob upoštevanju dejstva, da je potrebno okrepiti mednarodno sodelovanje na
tem področju, potrdila ustanovitev nove platforme za energijo, in sicer zlasti v okviru Akcijskega
načrta o podnebju Alpske konvencije, ter spričo izzivov, s katerimi se bo tema podnebja soočala v
prihodnje. Omenjena platforma se bo zlasti posvečala temam zmanjšanja energetske porabe in
proizvodnje in rabe trajnih energetskih virov v Alpah.
Gorski gozd
Prav tako je Alpska konferenca potrdila ustanovitev delovne skupine za gorski gozd, z namenom
izboljšanja upravljanja gozdov na ravni alpskega prostora in z namenom krepitve njegove funkcije v
smislu varstva okolja, ponora ogljika in razvoja njegove gospodarske vloge.
Trajnostni turizem
Alpska konferenca je potrdila prednostne teme trajnostnega turizma, v okviru katerih se bo posvetila
vprašanjem pozidave in rabe zemljišč, kulturne dediščine, prilagajanja podnebnim spremembam in
regionalne blaginje.
Poročilo o stanju Alp o demografskih spremembah
Alpska konferenca je sklenila, da naslednje Poročilo o stanju Alp posveti demografskim
spremembam, ki postajajo vse pomembnejša tema za Alpe, saj mnogo alpskih regij trpi zaradi
odseljevanja prebivalcev in se sooča s težavami glede ohranjanja ravni poseljenosti.
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Makroregionalna strategija za Alpe
Alpska konferenca je sprejela odločitev o prispevku Alpske konvencije k razvoju makroregionalne
strategije za Alpe, ki v ospredje postavlja bistveno vlogo, ki jo naj v tem procesu prevzama Alpska
konvencija. Alpska konvencija in njeni izvedbeni protokoli predstavljajo ključni steber tega
prihodnjega procesa.
Proces Rio +20
Alpska konferenca je potrdila angažma Alpske konvencije v procesu Rio+20, in sicer kot vzorčno
območje pri izvajanju smernic sklepnega dokumenta Rio+20 The future we want, ki med drugim
zadeva zeleno ekonomijo in racionalno rabo virov, ter tako ustvarja mednarodno platformo za
zaščito interesov gorskih območij.
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