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1. Izjava ministric in ministrov pristojnih za prostor

18. in 19. aprila 2016 so v kraju Murnau na Bavarskem visoke predstavnice in predstavniki
ministric in ministrov pogodbenic pristojnih za prostor zaključili dela na izjavi o trajnostnem
prostorskem razvoju v Alpah.
Osrednje točke izjave (priloga) so:

-

dogovor o pripravi skupnih dolgoročnih ciljev za prostorski razvoj alpskega prostora,
ki bodo povezovali socialne, gospodarske in ekološke vidike,

-

dogovor o vsebinskih težiščih sodelovanja na področju urejanja prostora, kot denimo
krepitev privlačnosti in konkurenčnosti alpskega prostora, mreženje in povezovanje
alpskega prostora ter dostopnost do javnih storitev in digitalnih infrastruktur,

-

uravnoteženost različnih zahtev glede rabe in trajnostne rabe prostora,

-

spodbujanje intenzivnejšega sodelovanja na ravni držav članic, na regionalni in lokalni ravni ter pri posameznih projektih.

2. Ad-hoc srečanja ekspertov in konferenca deležnikov

Konferenco in izjavo je pripravila skupina ekspertov ter jo dopolnila s pobudami, ki so jih
podali deležniki v okviru njihove konference dne 28. in 29. januarja 2016 v Münchnu.
Nadalje je ad hoc skupina ekspertov pripravila potujočo razstavo za različne kraje na območju Alp. Cilj razstave je, da z dobrimi primeri inovativne rabe prostora osvesti širok krog ljudi o
tematiki trajnostnega prostorskega razvoja na območju Alp. Oktobra 2016 bo predstavljena
tudi v Grassau na XIV. Alpski konferenci in v okviru Alpskega tedna.
3. Nadaljnje aktivnosti
Izjava iz Murnaua potrjuje skupno željo pogodbenic Alpske konvencije, da s specifičnimi
skupnimi aktivnostmi okrepijo vsealpsko sodelovanje na področju trajnostnega prostorskega
razvoja.
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V ta namen bi naj nadaljevali delo v okviru odprte skupine ekspertov, v katero bi lahko svoje
predstavnike poslale pogodbenice in opazovalke Alpske konvencije. Še posebej bi naj ta
ekspertna skupina pripravila in spremljala vlogo za naročilo raziskave v okviru Evropskega
omrežja za spremljanje prostorskega razvoja in kohezije ESPON (European Observation
Network for Territorial Development and Cohesion).

Osrednji del vloge ostaja razvoj skupnih scenarijev za prihodnji prostorski razvoj v Alpah.
Temelj so obstoječi nacionalni oziroma regionalni prostorski razvojni načrti in strategije.
Nemčija ponudi, da prevzame predsedstvo v ekspertni skupini.
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Alpska konferenca
1. se seznani s poročilom predsedstva in se mu zahvali za njegovo pobudo, da je začelo
z izmenjavo izkušenj o protokolu »Urejanje prostora in trajnostni razvoj«;

2. pozdravlja izjavo o trajnostnem prostorskem razvoju v Alpah ministric in ministrov pristojnih za prostor kot prispevek k celostnem izvajanju Alpske konvencije in njenih protokolov;
3. prosi pogodbenice in opazovalke, da še naprej aktivno podpirajo skupno izmenjavo
izkušenj v smislu izjave o trajnostnem prostorskem razvoju v Alpah v okviru odprte
ekspertne skupine pod nemškim predsedstvom;
4. prosi predsedstvo odprte ekspertne skupine, da redno poroča Stalnemu odboru ter
naslednji Alpski konferenci o svojem delu.
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