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SPOROČILO ZA JAVNOST: XIII. ALPSKA KONFERENCA
Torino (Italija), 21. november 2014
Danes je italijanska državna sekretarka na ministrstvu za okolje, varstvo naravnih virov
in morja, ga. Barbara Degani predsedovala XIII. Alpski konferenci kjer so ministri in
visoki predstavniki Alpskih držav (Avstrije, Francije, Italije, Liechtenstein-a, Monaka,
Nemčije, Slovenije in Švice) ter Evropske unije, kot tudi predstavniki Organizacij s
statusom opazovalk razpravljali o pomembnih vprašanjih razvoja Alp in zaščite Alpskega
okolja. Glavna obravnavana področja so bila:
Podnebne spremembe in energija: Pod vodstvom italijanskega predsedstva so bile
pripravljene Smernice za prilagajanje na podnebne spremembe na Alpski lokalni ravni
(dokument bo na voljo takoj po sprejetju s strani Konference). Nadalje sta Alpska in
Karpatska konvencija sprejeli skupno Izjavo o podnebnih spremembah, ki bo
predstavljena na Svetovni podnebni konferenci (UNFCCC COP20) decembra 2014 v Limi,
Peru. Alpska konferenca je tudi potrdila vizijo »Obnovljivih Alp« in se zavzela za
konkretne ukrepe na tem področju.
Demografija in zaposlovanje v Alpah: Novo Poročilo o stanju Alp kaže, da alpsko
prebivalstvo narašča predvsem v območjih, ki so lahko dostopna, medtem ko se število
prebivalcev v oddaljenih območjih pa se rahlo zmanjšuje. Na področjih naraščajočega
števila prebivalstva razlogov za to ni iskati zgolj v pozitivnem naravnem prirastku,
temveč tudi procesu priseljevanja, ki igra vedno pomembnejši vlogo. T.i. »novi
prebivalci« (‘new highlanders’) se večinoma priseljujejo na območja, ki so lahko
dosegljiva in blizu urbanim alpskim središčem. Hkrati pa njihova prisotnost na območju
pomaga pri ponovnem zagonu lokalnega gospodarstva, obujanju tradicije in kulture ter
promociji lokalnih izdelkov. Celotno poročilo bo na voljo takoj ko ga odobri Alpska
konferenca. Naslednje Poročilo o stanju Alp po objavljeno proti koncu leta 2016 na temo
zelenega gospodarstva.
EU Makro-regionalna strategija za Alpsko regijo (EUSALP): EUSALP je trenutno v
procesu priprave in bo postala operativna poleti 2015. Trenutno ima Alpska konvencija v
procesu priprave status opazovalke in aktivno prispeva k razpravi. Alpska konferenca je
sprejela izjavo o EUSALP v kateri izraža svoje prepričanje, da bi morala Alpska
konvencija nadaljevati svojo pomembno vlogo pri oblikovanju in izvajanju vseh treh
stebrov strategije, ter izrazila pripravljena prevzeti vodilno vlogo v tretjem stebru, o
trajnostni rabi energije in naravnih virov. Konferenca je tudi poudarila pomen ravnotežja
med zaščito narave in gospodarskim razvojem ter potrebo, da so izvajane aktivnosti
vzajemno koristne tako za gorska, kot za okoliška območja.
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EXPO2015: Alpska konferenca se je odločila za prispevek na Expo2015 z »Gorskim
tednom«, ki bo potekal med 4. in 11. junijem 2015 s ciljem promocije gora in gorskih
proizvodov in tradicije v nacionalnih paviljonih Alpskih držav.
Odbor za preverjanje: Odbor za preverjanje je organ, ki preverja ali so izpolnjene
zaveze in obveznosti ki izhajajo iz Alpske konvencije. Ena od tem s katerimi se je Odbor
za preverjanje ukvarjal pretekli dve leti je bil projekt izgradnje žičnice na Piz val Gronda
(Tirol, Austria) in njegova skladnost z določili člena 6(3) Protokola za turizem.
Mednarodno sodelovanje: Alpska konvencija je del širše mednarodne skupnosti in na
številnih področjih tesno sodeluje s Karpatsko konvencijo, med drugim na področju
podnebnih sprememb, kjer sta konvenciji sprejeli skupno izjavo. Nadalje ima Alpska
konvencija tesne vezi z drugimi gorskimi verigami, kar se je pokazalo tudi v prisotnosti
predstavnikov iz Andov (Argentina, Čile, Bolivija) na konferenci.
Za Italijo bo predsedovanje Alpski konvenciji za obdobje 2015-2016 prevzela Nemčija.
Glavni poudarek nemškega programa bo na temah zelene ekonomije, biodiverzitete,
trajnostnega turizma, kot tudi podnebnih sprememb, prometa in mobilnosti ter EUSALP.
Tukaj lahko preberete poročilo o aktivnostih Italijanskega predsedstva, tukaj pa program
bodočega nemškega predsedstva.
Izjava Generalnega sekretarja Alpske konvencije: Generalni sekretar Alpske
konvencije, g. Markus Reiterer je bil z rezultati konference zadovoljen in se je zahvalil
Italijanskemu predsedstvu, ki je bilo zelo aktivno, za odlično sodelovanje. »Alpska
konferenca je poudarila potrebo po sodelovanju na vseh nivojih, če želimo nasloviti izzive
Alpske regije, kot so podnebne in demografske spremembe, kot tudi za najboljšo možno
uporabo potencialov zelenega gospodarstva, trajnostnega turizma itd. Prepričan sem, da
se bo plodno sodelovanje nadaljevalo tudi s prihajajočim Nemškim predsedstvom.«
Kaj je Alpska konvencija?
Alpska konvencija je mednarodna pogodba, ki so jo sklenile alpske države, ter EU, z
namenom spodbujanja trajnostnega razvoja na območju Alp in zaščite interesov tam
živečega prebivalstva. Alpska konvencija se zavzema za usklajevanje varstva in
gospodarskega razvoja s ciljem ohranitve Alp kot življenjskega prostora za ljudi in naravo
kot tudi gospodarskega prostora. Alpe so s svojo biotsko raznovrstnostjo, vodnimi in
lesnimi viri, naravno, kulturno in gospodarsko okolje, prebivališče za 14 milijonov ljudi in
privlačna turistična destinacija za več kot 120 milijonov obiskovalcev letno.
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