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PREDLOG MANDATA DELOVNE SKUPINE  

»MAKROREGIONALNA STRATEGIJA«  

za obdobje 2015-2016 

 

 

 

1. Ustanovitev Delovne skupine ali Platforme 

 

Sklep Alpske konference o ustanovitvi Delovne skupine ali Platforme  

Delovno skupino »Makroregionalna strategija« je ustanovila XI. Alpska konferenca  (Sklep 
XI/B3). Mandat delovne skupine je bil podaljšan na obdobje 2013-2014 s sklepom 52. 
Stalnega odbora, ki ga je potrdila XII. Alpska konferenca s sklepom XII/B6, ter na obdobje 
2015-2016 s sklepom B1d XIII. Alpske konference. 
 
 

2. Naloge v okviru Alpske konvencije 

 

Povezava z ustreznimi protokoli Alpske konvencije oz. z Okvirno konvencijo   

Ob upoštevanju sklepov XIII. Alpske konference v zvezi s Strategijo EU za alpsko regijo  
(EUSALP) bo Delovna skupina usklajevala prispevke Alpske konvencije k oblikovanju, 
upravljanju in izvajanju Akcijskega načrta EUSALP.  
Prispevek Alpske konvencije bo temeljil na uravnoteženem pristopu do razvoja in varstva, 
kot je prikazano v referenčnem okviru za izvajanje njenih Protokolov, tudi ob upoštevanju  
ključnih medsektorskih prednostnih tem, opredeljenih v Večletnem programu dela 2011 – 
2016 (MAP) Alpske konvencije, in vsebine vhodnega dokumenta (input paper). 
 
Prispevek k izpolnjevanju Večletnega programa dela Alpske konvencije (če obstaja) 

Glede na velik potencial večtematskih korelacij med Večletnim programom dela Alpske 
konvencije in prednostnimi temami v okviru strategije EUSALP bo Delovna skupina nudila 
svoj prispevek na vseh petih prednostnih področjih delovanja Večletnega programa dela 
2011-2016 kot tudi za določanje novih prednostnih področij prihodnjega Večletnega 
programa dela po letu 2016 ob spodbujanju splošnega koordiniranja institucij in mrež Alpske 
konvencije s procesom EUSALP. 
 
Prispevek k sodelovanju v alpskem prostoru 
Aktivnosti Delovne skupine za makroregionalno strategijo Alpske konvencije, oblikovane kot 
prispevek Alpske konvencije k strategiji EUSALP, želijo spodbuditi in okrepiti sodelovanje na 
območju Alp ob poudarjanju njegove vloge delavnice za večnivojski pristop k upravljanju in 
orodja za pospeševanje pametne, trajnostne in vključujoče rasti regije v središču Evrope.  
 



  2/3 

 

3. Aktivnosti Delovne skupine v mandatnem obdobju  

 

Opis osrednjih aktivnosti 

Ob razvijanju uravnoteženega pristopa organov Alpske konvencije do razvoja in varstva bo 
Delovna skupina usklajevala in oblikovala prispevke organov Alpske konvencije, akterjev in 
mrež, zato da zagotovi doprinos Alpske konvencije k procesu in upravljanju strategije 
EUSALP.  

Za svoje delo se bo Delovna skupina opirala na Alpsko konvencijo, njene tematske 
protokole, Večletni program dela, vhodni dokument Alpske konvencije in sklep XIII. Alpske 
konference o strategiji EUSALP, ki med drugim poziva, naj bodo prihodnje aktivnosti v 
okviru EUSALP vzajemno koristne za gorska in sosedna območja.   

Delovna skupina se bo posluževala dolge izkušnje in znanstvenega ter institucionalnega 
znanja Alpske konvencije na specifičnih tematskih področjih in se bo povezala z drugimi 
Delovnimi skupinami in Platformami, zato da zagotovi, da bodo poznavanje vsebin in 
izkušnje Alpske konvencije na voljo vseskozi v procesu EUSALP, začenši pri oblikovanju in 
prihodnjem izvajanju Akcijskega načrta. 

V okviru tega pristopa, kot prispevek Alpske konvencije k doseganju cilja oblikovanja 
Akcijskega načrta za EUSALP do konca junija 2015 in njegovega prihodnjega izvajanja, ki 
ga je potrdil Evropski svet 19.-20. novembra 2013, bo Delovna skupina pripravila konkretne 
skupne predloge, projekte in prispevke, tudi o prihodnji strukturi za vodenje strategije 
EUSALP, tudi s tem, da podpira spremljanje učinkovitega izvajanja načela vzajemnih koristi 
za gorska in sosedna območja, zajeta v Strategijo.  

Prispevek Alpske konvencije bo zato operacionalizirala Delovna skupina v sodelovanju z 
drugimi organi na podlagi pripravljenosti, ki jo je izrazila Alpska konferenca, da Alpska 
konvencija nadalje odigrava pomembno in relevantno vlogo v nadaljnjem oblikovanju in 
izvajanju strategije EUSALP v vseh stebrih, ter pripravljenosti, da prevzame še posebej 
vodilno vlogo v sedanjem tretjem stebru. 

Komunikacijske dejavnosti Delovne skupine  

Delovna skupina bo delala usklajeno s pogodbenicami in stalno poročala o napredovanju 
dela v procesu in izvajanju strategije EUSALP. Za javnost pomembne informacije bodo 
objavljene prek komunikacijskih kanalov Alpske konvencije, njenih organov in pogodbenic. 
Delovna skupina bo organizirala eno ali več delavnic. 
 
Priprava dokumentacije 
Delovna skupina bo pripravila predloge, ki so potrebni za oblikovanje Akcijskega načrta in 
prihodnje izvajanje strategije EUSALP na nacionalnem, regionalnem in transnacionalnem 
nivoju. Delovna skupina se bo povezala z drugimi Delovnimi skupinami in Platformami 
Alpske konvencije kot tudi z drugimi akterji v okviru strategije EUSALP za zagotavljanje 
bistvenih prispevkov. 
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Sodelovanje z drugimi Delovnimi skupinami ali Platformami 
Predvideno je tesno sodelovanje z drugimi Delovnimi skupinami in Platformami za 
zagotavljanje bistvenih prispevkov Alpske konvencije v procesu EUSALP. 
 
Aktivnosti v okviru strategije EUSALP 
Delovna skupina bo aktivno prispevala k procesu EUSALP.  
 
 

4. Sestava in način dela 

 

Predsedstvo 

Predsedstvo Delovne skupine je poverjeno trojki, ki jo sestavljajo Italija, Nemčija in Avstrija. 
Alpsko konvencijo v okviru procesa EUSALP bosta skupno predstavljala Predsedstvo in 
Stalni sekretariat v tesnem sodelovanju z Delovno skupino. 
 
Sestava 

Pogodbenice in opazovalke bodo imenovale ustrezne strokovnjake v Delovno skupino. 
Sestanki Delovne skupine bodo dostopni drugim regionalnim in nacionalnim predstavnikom, 
predstavnikom Evropske unije in opazovalkam. 
 
Način dela 

Število sestankov Delovne skupine bo odražalo napredovanje pri oblikovanju in izvajanju 
strategije EUSALP. Pretok informacij bo potekal po potrebi prek elektronske pošte. 
 
 

 


