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Skupna alpsko-karpatska izjava 

o prilagajanju podnebnim spremembam  

 

V okviru mednarodnih politik podnebnih sprememb je bilo prilagajanje priznano kot 

prednostna naloga za gorske regije zaradi šibkosti njihovih ekosistemov in velike 

izpostavljenosti naselij, premoženja in ljudi posledicam podnebnih sprememb, ki lahko 

ovirajo uravnotežen razvoj in ohranjanje okolja.  

Alpska konvencija in Karpatska konvencija sta začeli dialog, s katerim priznavata 

potrebo po spodbujanju ustvarjanja zmogljivosti na krajevni ravni z namenom  

oblikovanja in izvajanja doslednih lokalnih ukrepov za prilagajanje ter skupnega 

koriščenja regionalnih izkušenj na tem področju. 

Alpska konferenca in konferenca pogodbenic Karpatske konvencije   

 

ob pozdravljanju trajnega sodelovanja med alpskimi in karpatskimi državami v okviru 
alpsko-karpatskega partnerstva s ciljem pospeševanja trajnostnega razvoja na gorskih 

območjih; 
 

ob spodbujanju izmenjave informacij med Alpsko konvencijo in Karpatsko konvencijo 

ter Okvirno konvencijo Združenih narodov o podnebnih spremembah v zvezi s 

prilagajanjem podnebnim spremembam; 

 

ob spodbujanju okrepitve sinergij med Konvencijami, 

 

ob sklicevanju na dejavnosti, aktivnosti in primere dobrih praks, ki so jih izvedli v 

postopku prilagajanja podnebnim spremembam v Alpah in Karpatih; 

 

ob upoštevanju, da so občutljivi gorski ekosistemi še posebej ranljivi zaradi negativnih 
učinkov podnebnih sprememb in da so razvidne vedno večje posledice za okolje in 
blaginjo ljudi; 

 

ob spoznavanju, da blažitev podnebnih sprememb mora ostati prednostna naloga, zaradi 

visoke občutljivosti in omejene sposobnosti prilagajanja gorskih območij, ob hkratnem 

zmanjšanju potrebe po prilagoditvenih ukrepih, ki morajo obravnavati neizogibne 

ekonomske, okoljske in socialne posledice podnebnih sprememb; 

  

pozdravljajoč Strategijo Evropske unije za prilagajanje podnebnim spremembam kot 

temeljni okvir za države Alpske konvencije in Karpatske konvencije; 
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ob upoštevanju, da ta Izjava obsega gorska območja v okviru Alpske konvencije in 

Karpatske konvencije;  

 

je namen držav Alpske konvencije in Karpatske konvencije, da v okviru državnih politik 

izvajajo naslednja priporočila s ciljem preprečevanja in prilagajanja (čedalje večjim) 
vplivom podnebnih sprememb:  

 

 podpora raziskovalnim dejavnostim na področju podnebnih sprememb na gorskih 
območjih in njihovo razširjanje v javnosti s ciljem spodbujanja lokalnih 

znanstvenih prilagoditvenih strategij in ukrepov; 

 

 pospešitev vključevanja prilagoditvenih ukrepov v vseh sektorjih; 

 

 ugotavljanje in ohranjanje naravnih funkcij in ekosistemskih storitev s pomočjo 
celostne krajinske vizije gorskih območij; 

 

 poudarjanje pomena regionalnega sodelovanja med vladami, nacionalnimi in 

lokalnimi deležniki, organizacijami civilne družbe in privatnim sektorjem v zvezi 
s prilagoditvenimi ukrepi na gorskih območjih; 

 

 podpiranje sodelovanja med državami za razvoj strategij za prilagajanje 

podnebnim spremembam v gorskih regijah ter za izvajanje že obstoječih strategij;  

 

 spodbujanje nacionalnih in lokalnih vladnih agencij, civilne družbe in 
akademskega sveta, da razvijajo zmogljivosti za obravnavanje učinkov podnebnih 
sprememb s pripravo nacionalnih/lokalnih planov in strategij za njihovo 

obvladovanje;   

 

 podpora regionalnemu dialogu in sodelovanju pri oblikovanju ukrepov za 

prilagajanje podnebnim spremembam z izmenjavo informacij in spodbujanje 

regionalnega usklajevanja s pomočjo regionalnih srečanj in čezmejnih projektov;  
 

 razvijanje in podpora čezmejni in regionalni izmenjavi primerov najboljših praks, 
znanja, izkušenj in ukrepov za prilagoditev podnebnim spremembam na lokalni 
ravni;  

 

 spodbujanje oblikovanja smernic, ki obravnavajo prilagajanje podnebnim 

spremembam na gorskih območjih na lokalni ravni, z vključitvijo mednarodnih, 

nacionalnih in lokalnih vlad, akademskih krogov in organizacij civilne družbe; 
 



 3

 

 podpiranje dviga ozaveščenosti o posledicah podnebnih sprememb med 

prebivalci, predvsem med mladimi, ob spodbujanju ukrepov za blaženje in 
prilagajanje;  

 

 pospešitev razširjanja znanja o vplivih, povezanih s podnebnimi spremembami  na 

lokalni ravni, še posebej na področju vodnih virov, naravnih nesreč in socialno-

ekonomskih ravnotežij; 
 

 spodbujanje trajnostnega turizma na gorskih območjih s ciljem ustvarjanja 
ustreznih pogojev za mlade generacije, ki bodo zagotavljali njihovo poklicno 

prihodnost v gorskih regijah in s tem ohranili ter pospešili dejavnosti na teh 

območjih z vidika nadaljnjega trajnostnega razvoja in ohranjanja kulturne 

dediščine v sinergiji s prilagoditvenimi ukrepi; 

 

 okrepitev sodelovanja med lokalnimi institucijami in deležniki s ciljem 
ustvarjanja skupne osnove znanja o posledicah in tveganjih, povezanih s 

podnebnimi spremembami. 

  

Države Alpske in Karpatske konvencije se zavedajo, da se bo ogroženost zaradi 
podnebnih sprememb verjetno povečala v prihodnjih desetletjih, in nameravajo 

nadaljevati svoje delo v smeri okrepljenega izvajanja lokalnih prilagoditvenih ukrepov in 

politik na območjih Alpske konvencije in Karpatske konvencije ob pospeševanju stalnega 
in plodnega dialoga ter izmenjave izkušenj na področju lokalnega prilagajanja podnebnim 
spremembam. 

 

 

 


