
Odločitev Alpske konference o podnebnih spremembah in 

energiji 

Alpska konferenca  

 

1. ceni in pozdravlja »Smernice za prilagajanje podnebnim spremembam 

na lokalni ravni v Alpah” kot prispevek za oblikovalce politik v smislu 

izvajanja Akcijskega načrta za podnebne spremembe na teritoriju Alp, 

ki jih je pripravilo italijansko predsedstvo in pozdravlja razširjanje 

smernic med lokalnimi nosilci odločanja; italijanskemu predsedstvu se 

zahvali za organizacijo spremljevalnega dogodka “The challenges of 

local adaptation planning and initiatives for communities” (Izzivi pri 

načrtovanju lokalnega prilagajanja in pobude za skupnosti) Konference 

pogodbenic COP20 Okvirne konvencije združenih narodov o 

spremembi podnebja, ki bo 9. decembra 2014 v Limi (Peru);;  

 

2. odobri »Skupno alpsko-karpatsko izjavo o prilagajanju podnebnim 

spremembam” in spodbuja pogodbenice, da si prizadevajo za njeno 

izvajanje ob priznavanju ključne vloge lokalnega prilagajanja 

podnebnim spremembam na gorskih območjih po celem svetu;  

 

3. se zahvali delovnim skupinam in platformam, zlasti  Platformi 

PLANALP, Platformi za upravljanje voda in Delovni skupini »Gorski 

gozd«, za njihovo delo, se seznani z rezultati dela Delovne skupine 

»Gorski gozd« in odobri »Izjavo o vrednosti alpskih gozdov«; 

 

4. pozdravlja Poročilo Platforme za energijo ter se seznani s poročilom in 

rezultati treh delavnic;  

 

5. ponovno ponavlja zavezo za vzpostavitev območja Alp kot vzorčne 

regije za trajnostne energetske sisteme, kot prispevka k viziji 

»Obnovljivih Alp« in zato; 

 



6. prosi pogodbenice za podporo naslednjem konkretnem pobudam, ki 

lahko izboljšajo izvajanje Protokola »Energija« na območju Alp, med 

njimi zlasti; 

 

7. pozdravlja pobudo Liechtensteina in Švice za izvedbo 3. natečaja za 

arhitekturno nagrado »Constructive Alps« za leto 2015 in predlaga 

bodočemu predsedstvu Alpske konvencije, naj preuči, ali bi nagrada 

lahko postala redna nagrada Alpske konvencije, ki bi jo podprle vse 

pogodbenice v njeni vsebinski usmeritvi in organizacijski izvedbi;  

 

8. pozdravlja pobudo Nemčije za zbiranje primerov dobrih praks na 

področju energetskih projektov, ki kažejo kako je mogoče reševati 

vprašanja rabe zemljišč in zaščite narave, v luči XIV. Alpske 

konference; 

 

9. pozdravlja pobudo  Švice, da na svetovni razstavi EXPO 2015 v 

Milanu organizira dogodek, ki bo spodbudil izmenjavo izkušenj in 

zbiranje dobrih praks na alpski-evropski ravni; 

 

10. prosi Stalni sekretariat, da ob podpori držav pogodbenic in opazovalk, 

poroča o napredku na območju Alp pri prizadevanjih za uresničitev 

vizije »obnovljivih Alp« na XIV. Alpski konferenci; 

 

11. izpostavlja pomembnost vzpostavitve evropskega daljnovodnega 

omrežja in sistema shranjevanja energije, sprejemljivega  glede na 

specifične značilnosti Alp;  

 
12. predlaga, da se v okviru dejavnosti EUSALP upošteva vizijo 

»Obnovljivih Alp«. 


