XIV. Alpska konferenca
Grassau, 13. oktober 2016

ZAPISNIK SKLEPOV

TDR 1

Potrditev dnevnega reda

Alpska konferenca potrjuje dnevni red.

TDR 2

Sklep o polnih diplomatskih pooblastilih

Alpska konferenca ugotavlja, da so predstavniki pogodbenic predložili vsa potrebna
pooblastila.

TDR 3

Sklep o pooblastilih opazovalk

Alpska konferenca ugotavlja, da imajo vse prisotne organizacije odobren status
opazovalk.

TDR 4

Stanje ratifikacij

Alpska konferenca se seznani s poročilom depozitarja.

A – točke dnevnega reda (točke brez razprave)

TDR A 1

Aktivnosti

Stalnega

odbora

in

njegove

predsedstva

2015-2016

Alpska konferenca
1. se zahvali Stalnemu odboru za opravljeno delo1;
2. prosi Stalni odbor, da s primernimi ukrepi nadaljuje in še poglobi svoja
prizadevanja za izvajanje in zaznavanje Alpske konvencije, ki bo blizu praksi in
krajem izvajanja.

TDR A 2

Aktivnosti Stalnega sekretariata 2015-2016

Alpska konferenca
1. se seznani s poročilom Stalnega sekretariata2 in se mu zahvali za opravljeno
delo;

2. pogodbenice prosi, da podprejo in spodbujajo kooperacijske projekte, ki jih je
predlagal Stalni sekretariat in so v skladu s prioritetami MAP/VPD.

TDR A 3

Aktivnosti Odbora za preverjanje 2015-2016

Alpska konferenca
1. se seznani s poročilom predsedujočega Odbora za preverjanje3;

1

Glej prilogo 1 – dokument ACXIV/A1
Glej prilogo 2 – dokument ACXIV/A2
3
Glej prilogo 3 – dokument ACXIV/A3
2

2

2. potrdi smernice za interpretacijo 3. odst. 6. čl. Protokola »Turizem« (3.) v luči
njihovega usklajenega izvajanja v alpskem prostoru4;

3. prosi pogodbenice in Stalni sekretariat ter poziva opazovalke, da poskrbijo za to,
da bodo te smernice dostopne za odločevalce ter širšo javnost;
4. potrdi priporočila za ukrepanje za dosledno uporabo 1. odst. 11. čl. Protokola
»Varstvo narave in urejanje krajine« v celotnem alpskem prostoru5 in poziva
pogodbenice, da izvajajo ta priporoča v skladu s potrebami;
5. potrdi končno poročilo o poglobljenem preverjanju teme »Turizem«6 in prosi
pogodbenice, da izvedejo vse potrebne ukrepe za izvajanje priporočil, ki jih
zajema to poročilo.
TDR A 4

Aktivnosti delovnih skupin in platform 2015-2016

Alpska konferenca
1. se seznani s poročili delovnih skupin in platform7, zahvaljuje se predsedujočim in
članom delovnih skupin in platform za njihovo delo pri izpolnjevanju mandatov in
priznava rezultate njihovega dela;

2. poziva delovne skupine in platforme k nadaljnjemu sodelovanju in v kolikor je
potrebno njegovi okrepitvi;
3. poziva delovne skupine in platforme k poročanju o napredku na naslednji Alpski
konferenci.

4

Glej prilogo 4 – dokument ACXIV/A3/4
Glej prilogo 5 – dokument ACXIV/A3/3
6
Glej prilogo 6 – dokument ACXIV/A3/1
7
Glej priloge 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 – dokumenti ACXIV/A4/1, ACXIV/A4/2, ACXIV/A4/3/Rev.1,
ACXIV/A4/4/Rev.1, ACXIV/A4/5, ACXIV/A4/6, ACXIV/A4/7/Rev.1, ACXIV/A4/8
5

3

TDR A 5

Aktivnosti opazovalk 2015-2016

Alpska konferenca se seznani s poročilom opazovalk Alpske konvencije 8 in se zahvali
za opravljeno delo.

TDR A 6

Mandati delovnih skupin in platform 2017-2018

Alpska konferenca
1. se zahvaljuje predsedujočim in članom delovnih skupin in platform, kot tudi
Stalnemu sekretariatu, za pripravo predlogov mandatov;
2. se zahvaljuje predsedstvu in Stalnemu sekretariatu ter predsedujočim delovnim
skupinam in platformam za organizacijo aktivnosti, ki služijo koordinaciji in
izmenjavi informacij med različnimi delovnimi skupinami in platformami in prosi,
da se ta način dela s srečanji, skupnimi aktivnostmi in z rednimi konzultacijami
nadaljuje tudi v naslednjem dvoletnem obdobju;
3. potrjuje mandate delovnih skupin in platform za dvoletno obdobje 2017 - 20189 in
prosi delovne skupine in platforme, da svoje mandate izvedejo v celoti.

TDR A 7

Pravni popravki sekundarnih pravilnikov Alpske konvencije

Alpska konferenca
1. se seznani s poročilom predsedstva in Stalnega sekretariata o pravnih popravkih
sekundarnih pravilnikov Alpske konvencije10;

8

Glej prilogo 15 – dokument ACXIV/A5/Rev.1
Glej priloge 16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 - dokumenti ACXIV/A6/1, ACXIV/A6/2, ACXIV/A6/3,
ACXIV/A6/4, ACXIV/A6/5, ACXIV/A6/6, ACXIV/A6/7, ACXIV/A6/8, ACXIV/A6/9
10
Glej prilogo 25 – dokument ACXIV/A7
9
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2. sklene

i. v Poslovniku Alpske konference:
1. se v francoskem besedilu v 10. odst. 4. čl. sklic na 1.
odst. 21. čl. nadomesti s sklicem na 1. odst. 22. čl. ter
2. v 2. stavku 2. odst. 20. čl. se besedilo »v roku dveh
mesecev« nadomesti z besedilom »v roku štirih
tednov«.

ii. v Pravilniku o zaposlenih Stalnega sekretariata:
1. črta se člen 1.3. in nadomesti z besedilom, kot sledi:
»Če ta Pravilnik o zaposlenih ne določa drugače,
urejajo zadevne določbe delovnega in socialnega
prava, ki veljajo v kraju, kjer se opravlja glavna
delovna obveznost.«
2. na koncu čl. 23.2. se doda naslednji stavek:
»Pravica do nadomestila za vrnitev domov v primeru
odpusta ali odpovedi v času prvih dveh službenih let
odpade.«
3. črta se prvi stavek čl. 31.2. in nadomesti z naslednjima
dvema stavkoma:
»Med porodniškim dopustom ima zaposlena pravico
do

celotnega

osebnega

dohodka,

če

namesto

osebnega dohodka nadomestila zanj ne izplačuje njen
nosilec socialnega zavarovanja ali katera druga
ustanova. Če je to nadomestilo nižje kot osebni
dohodek zaposlene, ima slednja pravico do izplačila
razlike ob predložitvi ustreznega dokazila.«
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iii. v

Finančnem

in

računovodskem

pravilniku

Stalnega

sekretariata:
1. v 1. odst. 4. čl. se sklic na 13. čl. nadomesti s sklicem
na 12. člen.
2. 1. odst. 3. člena se črta in nadomesti z novim
besedilom, kot sledi:
»Stalni

sekretariat

lahko

sprejema

prostovoljne

prispevke od pogodbenic in od javnih in zasebnih
partnerjev, vendar sprejem teh prispevkov ne sme
spremeniti njegovih pravil o poslovanju.«
3. po 3. odst. 3. čl. se doda 4. odst. 3. čl. z novim
besedilom, kot sledi:
»V primeru prostovoljnih prispevkov pogodbenic, ki se
plačujejo Stalnemu sekretariatu in so namenjeni
pokrivanju dodatnih nalog, ki presegajo s statutom
določene

naloge

sekretariata,

lahko

slednji

za

posamezni primer v soglasju z zadevno pogodbenico
ali drugim financerjem obračuna največ 7 % zneska
kot splošne stroške. Ti splošni stroški se lahko
obračunajo s prostovoljnim prispevkom.«
4. na koncu 3. odst. 7. člena se doda naslednje besedilo:
»Po potrditvi generalni sekretar sprejeti proračun
posreduje Stalnemu odboru »in slednjega na njegovi
prvi seji po 31. marcu v naslednjem letu po zaključku
aktualnega proračunskega obdobja v dopolnjenem
proračunu

seznani

z

dokončnimi

številkami

izvedenega proračuna iz zaključne bilance za preteklo
proračunsko obdobje.«
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5. v 1. odst. 10. čl. se po besedni zvezi »s strani« in pred
besedo »zunanjih« doda beseda »neodvisnih«.
6. v 1. odst. 10. čl. se črta drugi stavek in nadomesti z
naslednjim besedilom:
»Slednje po javnem razpisu izbere Stalni odbor na
predlog generalnega sekretarja. Predlog generalnega
sekretarja

mora

po

možnosti

navajati

vsaj

tri

kandidate ali kandidatke. Javni razpis bo vsekakor
objavljen na spletnih straneh Alpske konvencije.«
7. v 3. odst. 10. člena se črta prvi stavek in nadomesti z
novim besedilom, kot sledi:
»Revizorji

pripravijo

poročilo

o

vodenju

računovodstva, o spoštovanju postopkov in o finančni
situaciji

Stalnega

sekretariata

ter

ga

izročijo

generalnemu sekretarju, ta pa ga najkasneje do 31.
marca, v vsakem primeru pa skupaj z zaključno
bilanco posreduje Stalnemu odboru.«
8. v 1. odst. 13. člena se po prvem stavku doda
naslednje besedilo:
»Generalni

sekretar

obvešča

Stalni

odbor

o

opravljenih investicijah v svojem letnem poročilu o
izvajanju rednega proračuna in v zaključni bilanci v
skladu s 1. odst. 9. člena.«
3. sklene poleg tega, da se v točki II.3.1.2 Mehanizma za preverjanje kot tretji
stavek doda naslednje besedilo »Če se obravnava zahtevek, ki zadeva
pogodbenico, ki v tistem trenutku predseduje Odboru za preverjanje, lahko
Odbor

za

preverjanje

v

času

predsedovanja

te

pogodbenice

predsedovanje pri obravnavi tega zahtevka drugi pogodbenici.«
7

poveri

in
da se v točki II.4.3. Mehanizma za preverjanje kot drugi in tretji stavek dodata
naslednje besedilo: »Odbor za preverjanje lahko sklene, da se končna poročila,
ki jih je sprejel pri obravnavi zahtevkov za presojo domnevnega neupoštevanja
Konvencije in njenih protokolov, vendar brez priporočil, predhodno objavijo že
pred naslednjo Alpsko konferenco. Pri tem je treba opozoriti na nadaljnje
proceduralne korake, ki jih je treba izvesti do naslednje Alpske konference.«.

TDR A 8

Sodelovanje Stalnega sekretariata pri projektih EU; potrebne
prilagoditve

Alpska konferenca
1. ugotavlja, da Stalni sekretariat za izvajanje Alpske konvencije načeloma lahko
sodeluje pri projektih, ki jih financira EU;
2. poudarja pomen vključevanja relevantnih delovnih skupin in platform v specifične
projekte, ki jih financira EU;
3. sklene naslednji okvir za udeležbo Stalnega sekretariata pri projektih, ki jih
financira EU:
a) Tematska področja sodelovanja pri EU-projektih bodo določena v Večletnem
programu dela Alpske konference na osnovi Alpske konvencije in njenih
protokolov.
b) Pred odločitvijo o sodelovanju Stalnega sekretariata v vlogi projektnega
partnerja pri projektu, ki ga financira Evropska unija, bo generalni sekretar na
podlagi razpoložljivih informacij preučil projekt in ugotovil, ali
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 je usklajen z Alpsko konvencijo, njenimi protokoli in Večletnim programom
dela,
 je na voljo dovolj finančnih sredstev in človeških virov.

Na osnovi te analize se bo generalni sekretar posvetoval s pogodbenicami v
pisni obliki. Z odstopanjem od pravil, ki urejajo pisne postopke, bo določen
rok najmanj 8 delovnih dni za odzive pogodbenic. Generalni sekretar poroča
vsem pogodbenicam pisno o rezultatu posvetovanj. V poročilu in kolikor
možno tudi v prijavni dokumentaciji je potrebno navesti pogodbenice, ki
podpirajo udeležbo Stalnega sekretariata pri projektu.
Generalni sekretar sme prijaviti udeležbo Stalnega sekretariata pri
določenem projektu, razen če vsaj tri pogodbenice ne izrazijo pridržka glede
sodelovanja Stalnega sekretariata. Pridržki morajo biti utemeljeni v pisni
obliki do zgoraj omenjenega roka.
c) Za financiranje se uvede ločeno poglavje znotraj projektnega sklada
Stalnega sekretariata. Sredstva za lastno udeležbo se zagotovijo preko
prerazporeditve sredstev iz stroškovne postavke 620 (»Projekti«) rednega
proračuna ali s prostovoljnimi prispevki pogodbenic.
d) Generalni sekretar letno poroča Stalnemu odboru o izvedbi projektov, ki jih
financira EU.
e) Ta sklep začne veljati 14. oktobra 2016.

9

TDR A 9

6. Poročilo o stanju Alp

Alpska konferenca
1. se zahvaljuje predsedstvu ad hoc ekspertne skupine za 6. Poročilo o stanju Alp,
Stalnemu sekretariatu in članom ekspertne skupine za dokončanje 6. Poročila o
stanju Alp in njegovega povzetka;
2. potrjuje dokončno različico 6. Poročila o stanju Alp11 in njegovega povzetka12;

3. poziva pogodbenice, Stalni sekretariat in opazovalke, da na podlagi dosedanjih
izkušenj in v okviru razpoložljivih virov prispevajo k širjenju 6. Poročila o stanju
Alp in njegovih rezultatov ob upoštevanju komunikacijskega načrta, opisanega v
tem poročilu;
4. potrjuje priporočila 6. Poročila o stanju Alp;

5. sklene, da je treba izdelati akcijski program za zeleno gospodarstvo v alpski
regiji do leta 2018, ki naj bi spodbudil potrebni transformacijski proces v smeri
doseganja dolgoročnega cilja “Green Alpine Economy”;
6. prosi Nemčijo, da v tesnem sodelovanju z avstrijskim predsedstvom, z drugimi
pogodbenicami in opazovalkami ter s Stalnim sekretariatom izdela osnutek
akcijskega programa in ga predloži v potrditev XV. Alpski konferenci.

11
12

Glej prilogo 26 – dokument ACXIV/A9/3/Rev.1
Glej prilogo 27 – dokument ACXIV/A9/2/Rev.1
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TDR A 10

TDR A10a

Varstvo podnebja in energija

Izvajanje sklepov konference COP 21 v okviru Alpske
konvencije

Alpska konferenca
1. priznava rezultate podnebne konference v Parizu za globalno zavezujoč
podnebni dogovor kot velik uspeh, ob upoštevanju še posebej hitrega
napredovanja podnebnih sprememb v Alpah, ter poudarja potrebo, da zaradi
tega pogodbenice Alpske konvencije uvedejo učinkovite ukrepe, da bi dosegle
cilj, da se globalno otoplitev omeji na raven pod 2 stopinj Celzija v primerjavi z
vrednostmi iz predindustrijskega obdobja;
2. pozdravlja številne primere projektov in pobud o podnebnih spremembah na
območju Alp, ki prispevajo k temu, da spodbujamo trajnostno in za prihodnost
varno gospodarjenje, ohranimo dobro življenjsko kakovost ter razvijemo socialno
in kulturno raznolikost;
3. prosi pogodbenice, da v okviru Alpske konvencije povišajo pomen varstva
podnebja in prilagajanja na podnebne spremembe, da izostrijo profil Alpske
konvencije na tem pomembnem področju, tudi v javnosti, in da razvijejo Alpe v
vzorčno regijo za podnebno pomembne aktivnosti;

4. ustanovi posvetovalni odbor za alpsko podnebje, da bi med sabo povezal
pobude in prispevke o podnebnih spremembah ter podal predloge za konkretni
sistem ciljev Alpske konvencije o perspektivi »podnebno nevtralni alpski prostor«
v skladu z evropskimi in mednarodnimi cilji. Posvetovalni odbor o alpskem
podnebju je sestavljen iz strokovnjakov, ki jih imenujejo pogodbenice in
opazovalke ter iz predstavnikov delovnih skupin in platform Alpske konvencije.
Alpska konferenca prosi posvetovalni odbor o alpskem podnebju, da na XV.
Alpski konferenci predloži poročilo o rezultatih;
11

5. se zahvali pogodbenicam, opazovalkam in Stalnemu sekretariatu za ideje, ki so
bile posredovane v poročilu13, za predloge za nadaljnje aktivnosti pomembne za
podnebje ter jih prosi, da pospešujejo njihovo izvajanje.

TDR A10b

Varstvo podnebja na občinski ravni

Alpska konferenca
1. pozdravlja intenzivnejša prizadevanja za varstvo podnebja na občinski ravni in
za prilagajanje na podnebne spremembe na lokalni ravni, ki so jih še v posebni
meri izvedle CIPRA, Povezanost v Alpah in društvo Alpsko mesto leta14;
2. se zahvaljuje nemškemu predsedstvu za njegovo podporo, še posebej pri
predstavitvi podnebnega poziva alpskih občin na COP 21 v Parizu;

3. prosi pogodbenice, opazovalke in Stalni sekretariat, da na tej osnovi nadalje
poglobijo sodelovanje med občinami v Alpah z namenom varstva podnebja in
prilagajanja na podnebne spremembe. Nadalje prosi, da izmenjajo izkušnje in
izvedejo skupne aktivnosti, na primer v okviru partnerstva za podnebje.

TDR A10c

Varstvo podnebja in energetska učinkovitost v hotelirstvu in
gostinstvu v alpskem prostoru

Alpska konferenca
1. se zahvaljuje nemškemu predsedstvu za njegovo pobudo in pozdravlja rezultate
pobude15;
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Glej prilogo 28 – dokument ACXIV/A10a/Rev.2
Glej prilogo 29 – dokument ACXIV/A10b
15
Glej prilogo 30 – dokument ACXIV/A10c
14
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2. sklene, da se nadaljuje uspešni projekt „Varstvo podnebja in energetska
učinkovitost na področju hotelirstva in gostinstva v Alpah“ kot skupna pobuda za
trajnostno gospodarjenje, poziva pogodbenice, naj sodelujejo pri projektu in prosi
Nemčijo, da pri tem še naprej prevzame vodilno vlogo.

TDR A10d

Izmenjava izkušenj alpskih držav o skoraj nič-energijskih
stavbah (Konferenca o gradnji v Alpah)

Alpska konferenca

1. ugotavlja, da je iz vidika podnebnih sprememb, ki se dogajajo, in v skladu z
»Akcijskim načrtom o podnebnih spremembah v Alpah«, ki ga je sprejela X.
Alpska konferenca 2009 v Evianu potrebno poglobljeno sodelovanje pogodbenic
na področju gradnje;
2. se seznani s poročilom predsedstva o prvi Konferenci o gradnji v Alpah 201616 in
se zahvaljuje nemškemu predsedstvu za njihovo pobudo.
3. prosi pogodbenice, da bi tudi v prihodnje spodbujale izmenjavo izkušenj o temah
trajnostne in energetsko učinkovite gradnje in gradbene kulture ter izvajale
skupne aktivnosti, kot so to npr. Konference o gradnji v Alpah.

TDR A10e

Nadaljevanje arhitekturnega natečaja “Constructive Alps”

Alpska konferenca se seznani s poročilom Švice, Liechtensteina in Avstrije 17 in se
zahvali za njihovo delo.

16
17

Glej prilogo 31 – dokument ACXIV/A10d
Glej prilogo 32 – dokument ACXIV/A10e
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TDR A10f

Projekt „Primeri dobrih praks za krajino in naravo sprejemljivih
energetskih projektov v alpskem prostoru“

Alpska konferenca
1. se zahvaljuje predsedstvu za predložitev poročila o primerih dobre prakse
projektov na področju obnovljivih virov energije, ki spoštujejo interese uporabe
tal in varstva narave v Alpah18 in se seznani s poročilom;

2. poziva pogodbenice, da tudi v prihodnje spodbujajo razvoj in rabo obnovljivih
virov energije v Alpah, upoštevajo zahteve varstva narave in preprečujejo
konflikte glede rabe tal;
3. prosi pogodbenice, opazovalce in Stalni sekretariat da dajo predloženo poročilo
na voljo tudi vsem deležnikom, ki sodelujejo pri razvoju obnovljivih virov energije
– denimo uradom, projektnim birojem, podjetjem in združenjem ter državljanom
in državljankam.

TDR A10g

Poročilo o napredku glede vizije „Obnovljive Alpe“

Alpska konferenca
1. se seznani s poročilom o napredku vizije „Obnovljive Alpe“19 in se zahvaljuje
Stalnemu sekretariatu in Švici za njune aktivnosti pri pripravi tega poročila ter
vsem pogodbenicam in opazovalkam, ki so prispevale k temu poročilu;
2. prosi pogodbenice, da si v smislu uresničevanja vizije še naprej prizadevajo za
spodbujanje

energetske

učinkovitosti,

obnovljivih

virov

energije

in

transparentnega energetskega upravljanja. Pri tem naj se upoštevajo zlasti
specifični potenciali, pa tudi občutljivost Alp;
18

Glej prilogo 33 – dokument ACXIV/A10f. Organizacija WWF s statusom opazovalke je izrazila
zaskrbljenost glede vključitve hidrocentral na reki Soči na seznama dobrih praks.
19
Glej prilogo 34 – dokument ACXIV/A10g
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3. poziva pogodbenice, da v smislu sklepov konference COP 21 v Parizu ter vizije
„Obnovljive Alpe“ krepijo prenos znanj o trajnostnih energetskih sistemih v Alpah
in v praksi uresničujejo ustrezne inovacije. Cilj je nadaljnji skladen, trajnosten in
podnebju ustrezen razvoj evropskega omrežja za električno energijo in njeno
skladiščenje;
4. prosi Stalni sekretariat, da na XV. Alpski konferenci poroča o napredkih, ki so jih
posamezne pogodbenice dosegle glede vizije „Obnovljive Alpe.“

TDR A10h

Vzpostavitev Virtualnega alpskega observatorija (VAO) kot
središča za podnebne raziskave v Alpah

Alpska konferenca
1. se seznani s poročilom predsedstva20;

2. poziva pogodbenice in opazovalke, da podprejo sodelovanje med alpskimi
visokogorskimi raziskovalnimi postajami v okviru VAO;
3. pozdravlja ustanovitev usmerjevalnega odbora VAO in odbor naproša, da
predstavi svoj program Stalnemu odboru;

4. prosi Evropsko unijo, da z aktivno komunikacijo observatorija VAO na ravni
generalnih direktoratov Evropske komisije podpre nadaljnje korake pri izgradnji
mednarodne raziskovalne infrastrukture za alpske visokogorske in podnebne
raziskave.

20
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TDR A 11

Platforma za ekološko omrežje

Alpska konferenca
1. se seznani s poročilom o aktivnostih izvajanja vsealpskega ekološkega
omrežja21 in se udeleženim organizacijam zahvaljuje za opravljeno delo;

2. pozdravlja potrditev sedanjih osmih pilotnih regij na podlagi ocene, ki jo je podala
platforma za ekološko omrežje, in imenovanje regij »Achental« in »Mont Blanc«
(francoska stran), kot dodatnih pilotnih regij ekološkega omrežja Alpske
konvencije;

3. vse pogodbenice prosi, da na lokalni, regionalni in vsealpski ravni podprejo
vzpostavitev ekološkega omrežja in spodbujajo izmenjavo med tremi mrežami
zavarovanih območij Mrežo zavarovanih območij v Alpah (ALPARC), Mrežo
zavarovanih območij ob Donavi (DANUBEPARKS) in Mrežo zavarovanih območij
v Karpatih (CNPA).
TDR A 12

Izmenjava izkušenj o Protokolu „Urejanje prostora
in trajnostni razvoj“

Alpska konferenca
1. se seznani s poročilom predsedstva22 in se mu zahvali za njegovo pobudo, da je
začelo z izmenjavo izkušenj o protokolu »Urejanje prostora in trajnostni razvoj«;

2. pozdravlja izjavo iz Murnaua o trajnostnem prostorskem razvoju v Alpah ministric
in ministrov pristojnih za prostorsko načrtovanje23 kot prispevek k celostnem
izvajanju Alpske konvencije in njenih protokolov;

21
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23
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3. prosi pogodbenice in opazovalke, da zaradi izvajanja 19. člena Izjave iz Murnaua
še naprej aktivno sodelujejo v okviru ad hoc ekspertne skupine, ki ji predseduje
Nemčija;
4. prosi predsedstvo ad hoc ekspertne skupine, da redno poroča Stalnemu odboru
ter naslednji Alpski konferenci o stanju naročila za raziskave znotraj programa
ESPON.

TDR A 13

Izmenjava izkušenj o Protokolu „Varstvo tal“

Alpska konferenca
1. ugotavlja, da je zaradi večjega pritiska na rabo tal v alpskem prostoru in zaradi
večje ogrozitve med drugim zaradi podnebnih sprememb potrebno poglobljeno
sodelovanje pogodbenic na področju varstva tal;
2. se seznani s poročilom o izmenjavi izkušenj v zvezi s protokolom »Varstvo tal«24,
se zahvaljuje nemškemu predsedstvu za njihovo pobudo in pozdravlja predlog
predsedstva, da bi varstvu tal namenili večjo pozornost;
3. prosi pogodbenice, da tudi vnaprej spodbujajo izmenjavo izkušenj o temah
varstva tal in trajnostne rabe tal. To se nanaša predvsem na izvedbo 20. in 21.
člena protokola »Varstvo tal«;

4. prosi Stalni odbor, da preveri potrebo po uvedbi vsealpskega delovnega telesa
za izmenjavo izkušenj na področju varstva tal.

TDR A 14

Konferenca o hribovskem kmetijstvu

Alpska konferenca se seznani s poročilom predsedstva glede konference o hribovskem
kmetijstvu25.
24
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TDR A 15

Makroregionalna strategija za alpsko regijo (EUSALP)

Alpska konferenca

1. se

zahvaljuje

predsedstvu,

Stalnemu

sekretariatu,

delovni

skupini

za

makroregionalno strategijo v Alpah in njenemu predsedstvu trojke za delo pri
zagotavljanju prispevka Alpske konvencije v procesu za makroregionalno
strategijo za alpsko regijo;
2. se zahvaljuje Deželi Koroški in Stalnemu sekretariatu za opravljeno delo
povezano z vodenjem akcijske skupine 6 ter prosi Deželo Koroško in Stalni
sekretariat, da nadaljujeta s tozadevnimi aktivnostmi;
3. poudarja, da je največji izziv in s tem najbolj bistveni vidik za alpsko regijo
uravnoteženo razmerje med varstvom in gospodarskim razvojem. Cilj mora biti
ohranjanje Alp kot življenjskega prostora za človeka in naravo ter kot
gospodarsko območje;
4. je prepričana, da si naj Alpska konvencija kot instrument trajnostnega razvoja
celotnega območja Alp še nadalje prizadeva prevzeti bistveno in pomembno
vlogo pri nadaljnjem izvajanju strategije v vseh njenih stebrih, nadalje še
poudarja, da morajo vse aktivnosti, ki bodo izvedene v okviru prihodnje
strategije, služiti tako gorskim območjem kot tudi okoliškim območjem, da bi tako
zagotovili trajnostni uspeh strategije ob upoštevanju medsebojnih funkcionalnih
povezav med temi območji;
5. prosi pogodbenice za politično podporo pri pripravi in izvajanju načrtovanih
pobud vključenih deležnikov, ki so povezane z vodenjem akcijske skupine 6.

25
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TDR A 16

7. Poročilo o stanju Alp

Alpska konferenca potrjuje temo »Obvladovanje tveganj v kontekstu naravnih nesreč«
za temo 7. Poročila o stanju Alp (RSA7) in prosi platformo PLANALP, da pripravi RSA 7
in ga pravočasno predloži v potrditev XV. Alpski konferenci.
B – točke dnevnega reda (točke z razpravo)

TDR B 1

Politična razprava o trajnostnem gospodarjenju v alpskem
prostoru

Alpska konferenca

1. sprejme spodnjo Izjavo o krepitvi trajnostnega gospodarstva v Alpah;
2. se seznani z ustnim poročilom Italije o EXPO 2015 in aktivnostih v okviru
Gorskega tedna ter se zahvali Italiji za njeno pobudo.

Izjava XIV. Alpske konference
o krepitvi trajnostnega gospodarstva v Alpah

Pogodbenice Alpske konvencije,
Priznavajo posebno občutljivost Alp kot življenjskega prostora za več kot 14 milijonov
ljudi, bogato kulturo in tradicijo Alp, izredne naravne in kulturne krajine ter obravnavajo
Alpe kot središče biotske raznovrstnosti evropskega in globalnega pomena, ki so še
posebej občutljive za podnebne spremembe; kot območje, kjer se križajo evropske poti
in kot regije z omejeno razpoložljivostjo še posebej prostora in tal;
Poudarjajo vlogo prebivalcev v Alpah, njihovo raznolikost in znanje, njihov potencial za
inovacije in njihov prispevek k trajnostnem gospodarstvu v regiji;
Se zavedajo, da bi moral biti dolgoročni cilj za alpsko regijo, da se postopoma
preusmeri na zeleno in trajnostno gospodarstvo, ki upošteva omejitve okolja regije,
19

obravnava izzive kot so podnebne spremembe, demografski razvoj in omejene naravne
vire ter prispeva k dobremu zdravstvenemu stanju ter visoki kakovosti življenja
prebivalstva;
Poudarjajo pomen celovitega doseganja ciljev Alpske konvencije in njenih protokolov,
še posebej v luči izzivov, s katerimi se sedaj sooča območje Alp;
Pozdravljajo prizadevanja na tem področju, ki jih je izvedlo nemško predsedstvo v
okviru svojega dvoletnega predsedovanja ter cenijo delo, ki so ga izvedle delovne
skupine in platforme, opazovalke in delo izvedeno v okviru ad-hoc procesov v okviru
Alpske konvencije;
Pozdravljajo sprejem izjave o trajnostnem prostorskem razvoju v Alpah, ki so jo sprejeli
ministri pristojni za prostorsko načrtovanje;
Še posebej pozdravljajo 6. Poročilo o stanju Alp o »Zelenem gospodarstvu« in njegove
zaključke ter priporočila; prav tako upoštevajo pretekla poročila o temah, ki so
povezane s trajnostnim gospodarstvom v Alpah, kot so promet in mobilnost, vode,
razvoj podeželja in inovacije, trajnostni turizem in demografske spremembe;
Želijo prispevati k implementaciji pariškega sporazuma in k doseganju ciljev
trajnostnega razvoja Združenih narodov, strategiji Evropa 2020 in k 7. okoljskemu
akcijskemu programu Evropske unije;
Poudarjajo potrebo po implementaciji Večletnega programa dela 2017-2020 Alpske
konference, ki določa »Zeleno gospodarstvo« kot eno izmed prednostnih nalog
sodelovanja.

Z namenom krepitve trajnostnega gospodarstva v Alpah, pogodbenice izjavljajo
naslednje:

1.

Trajnostno alpsko gospodarstvo bo služilo potrebam ljudi

Pogodbenice Alpske konvencije bodo definirale nadaljnji razvoj v smeri trajnostnega
gospodarstva. To bodo izvedle na osnovi ciljev za blaženje in prilagajanje na podnebne
spremembe, za učinkovito in varčno rabo energetskih virov, ki so usklajeni z
ohranjanjem ekosistemskih storitev ter biotske raznovrstnosti in krajine ter prenašajo
takšne cilje v izvedljive strategije in politike.
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Pogodbenice Alpske konvencije bodo še nadalje krepile svoja prizadevanja za
zagotavljanje blagostanja prebivalstva v Alpah in bodo delale v smeri celovite rabe
potencialov konkurenčnosti in zelenih delovnih mest. Potenciali se še posebej nahajajo
znotraj gradbene dejavnosti, energije, prometa, turizma, industrijske in storitvene
dejavnosti, kakor tudi v okviru kmetijstva in gozdarstva. Vse to lahko dosežemo z
ustvarjanjem in nadaljnjim razvojem trajnostnih regionalnih proizvodov ter verig
ustvarjanja dodane vrednosti.
Pri spodbujanju zelenih in trajnostnih inovacij bodo pogodbenice Alpske konvencije
izkoristile znanje, talente in kulturne vire, ki so na razpolago v Alpah. Osredotočile se
bodo na sposobnosti in potrebe prebivalstva in poudarile odpornost ter prilagodljivost
regije na gospodarske, socialne in okoljske izzive.
Da bi bolje zadostile potrebam ljudi po mobilnosti, dostopnosti, svežem zraku, zdravem
okolju in krajinah bodo pogodbenice Alpske konvencije nadaljevale svoja prizadevanja
za razvoj trajnostih, v prihodnost usmerjenih prometnih politik na osnovi inteligentne
mešanice različnih možnosti mobilnosti znotraj in čez Alpe tako za ljudi kot za blago.
Da bi ustvarile prednosti za vsa družbena področja bodo pogodbenice Alpske
konvencije okrepile sodelovanje in omogočale dialog med vsemi relevantnimi akterji
vključno z akterji iz gospodarstva, državljani, strokovnjaki ter vladnimi in nevladnimi
organizacijami. Da bi zagotovili razvoj celostnih politik za celo vrsto deležnikov,
pogodbenice

spodbujajo

široko

soudeležbo

vseh

področij

delovanja

njihovih

nacionalnih in regionalnih vlad.

2.

Trajnostno alpsko gospodarstvo bo pomagalo premostiti podnebne in

energetske izzive
V osrčju trajnostnega gospodarstva je preobrazba Alp v regijo, ki je odporna za
podnebje kot predvidevajo mednarodni in evropski sporazumi. Kot predvideva pariški
sporazum bodo pogodbenice Alpske konvencije okrepile svoje aktivnosti pri blaženju in
prilagajanju do idealnega cilja splošne podnebne nevtralnosti v Alpah do 2050 in
razširitve dometa konvencije na tem področju – prav tako ustvarjanje javne zavesti.
Posvetovalni odbor za alpsko podnebje, ki ga ustanavlja ta Alpska konferenca, bo
združil različne obstoječe pobude na ravni Alp ter pripravil sistem merljivih ciljev za
celovito strategijo podnebno nevtralnih Alp, ki bo upoštevala Akcijski načrt za podnebje
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v Alpah. Pogodbenice Alpske konvencije z velikim zanimanjem spremljajo ustanovitev
virtualnega alpskega observatorija kot konkretnega ukrepa za sodelovanje, ki želi
okrepiti znanstveno razumevanje za Alpe pomembnih podnebnih procesov in
pričakujejo več informacij o njegovem napredku.
Razvoj učinkovitih in nizko-ogljičnih sistemov je ključnega pomena za trajnostno
gospodarstvo, kjer je pomemben sestavni del napredka k viziji »obnovljivih Alp«.
Pogodbenice Alpske konvencije si bodo še nadalje prizadevale za energetsko
učinkovitost in energetske prihranke, med drugim s pomočjo nizkoenergetskih zgradb in
četrti ter v prometu. Zaradi tega z velikim zanimanjem pozdravljajo rezultate pobude iz
konference o gradnji v Alpah ter se veselijo nadaljevanja izmenjav o teh temah kakor
tudi nadaljevanja arhitekturnega natečaja »Constructive Alps« ter prizadevanj v smeri
blaženja in energetske učinkovitosti v hotelirstvu in turizmu. Nadalje poudarjajo pomen
širjenja proizvodnih zmogljivosti za obnovljive vire energije, kjer bosta upoštevana
ohranjanje narave in trajnostna raba tal.
Da bi še nadalje razvijali potencial za blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe
na lokalni in regionalni ravni, bodo pogodbenice Alpske konvencije še nadalje podpirale
številna konstruktivna prizadevanja, ki jih izvajajo lokalne uprave in njihova omrežja ter
nevladni akterji in dejavnosti. Krepitev odpornosti na celotnem območju Alp lahko tudi
poveča njegov potencial za zeleno rast. To lahko dosežemo s povečanjem prizadevanj
vseh deležnikov na vseh ravneh, vključno z občinami, državljani in gospodarskim
sektorjem. Ta prizadevanja naj gredo v smeri prilagajanja na podnebne spremembe s
pomočjo projektov na vseh teritorialnih ravneh, prav tako s priznavanjem rezultatov, ki
so pri tej temi bili doseženi v okviru Alpske konvencije preko izvirnih pobud in skupnih
raziskav ter projektov sodelovanja.

3. Narava in krajina sta vira za trajnostno alpsko gospodarstvo
Narava, vključno z biotsko raznovrstnostjo, in krajina predstavljata vrednoti, ki zdaleč
presegata gospodarske vrednosti in zagotavljata temelj življenja in osnovo za številne
gospodarske dejavnosti v Alpah. Da bi te vrednote intenzivneje vključili v sprejemanje
odločitev v gospodarstvu, bodo pogodbenice Alpske konvencije krepile dialoge in
skupne projekte med relevantnimi javnimi in zasebnimi akterji iz dejavnosti, ki so
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povezane z naravo in varstvom krajine, vključno z oceno in internalizacijo zunanjih
okoljskih dejavnikov.
Da bi okrepili upravljanje z naravnimi nevarnostmi in tveganji, bo Alpska konferenca
svoje 7. Poročilo o stanju Alp namenila temi »Obvladovanje tveganj v kontekstu
naravnih nesreč«. Prav tako bodo pogodbenice Alpske konvencije okrepile svoja
prizadevanja na področju trajnostnega upravljanja voda, ki ustvarja sinergije med
ohranjanjem ekološkega stanja in obnovo rek ter med zahtevami za poplavno zaščito.
Pogodbenice Alpske konvencije poudarjajo vlogo ekoloških omrežij zaščitenih in
nezaščitenih območij pri ustvarjanju zelenih delovnih mest, trajnostnih verigah
ustvarjanja dodane vrednosti ter regionalnih okolju prijaznih proizvodih. Uporabile bodo
obstoječe in nove pilotne regije znotraj okvira platforme za ekološko omrežje, da bi tako
preizkusili najbolj obetavne primere dobrih praks, ki bi pozitivno vplivali na trajnostni
regionalni razvoj gospodarstva. Da bi omogočili biotsko raznovrstnost in varstvo krajine,
ki presega osrčje alpske regije, bi bilo potrebno okrepiti sodelovanje med platformo za
ekološko omrežje in med na novo ustanovljeno akcijsko skupino 7 o ekološki
povezljivosti, ki deluje v okviru Strategije Evropske unije za alpsko regijo (EUSALP).
Naravni in kulturni viri, krajine in biotska raznovrstnost predstavljajo prednost za alpski
turizem, prav tako pa so gonilne sile za gospodarski razvoj in okoljske spremembe. Da
bi ustvarili ravnovesje med temi vidiki, se bodo pogodbenice Alpske konvencije še
nadalje posvetile potencialu turistične dejavnosti za ustvarjanje trajnostnih delovnih
mest, dohodka in rekreativnih priložnosti. Pogodbenice Alpske konvencije spodbujajo
vse relevantne deležnike, da razvijejo dodatno ponudbo trajnostnega turizma, vključno
s trajnostno celoletno ponudbo.
4. Gospodarstvo z učinkovito rabo virov je ključ do trajnostne prihodnosti
Pogodbenice Alpske konvencije bodo podprle aktivnosti o učinkoviti rabi virov ter
zmanjšanem vnosu virov – kot denimo vode, energije, materiala, prostora in tal. Podprle
bodo zmanjšanje odpadkov in recikliranje virov, tudi na osnovi načel krožnega
gospodarstva. Spodbujale bodo povišano rabo regionalno dostopnih, obnovljivih virov
kot je les za proizvodnjo in gradnjo z uporabo celotnega življenjskega kroga vira.
Prostor in tla sta omejena in dragocena vira. Pogodbenice Alpske konvencije bodo
podpirale politike in aktivnosti, ki so usmerjene v trajnostno upravljanje s prostorom in
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tlemi ter v trajnostni prostorski razvoj. Pozdravljajo sprejetje Izjave o trajnostnem
prostorskem razvoju v Alpah, ki so jo sprejeli ministri pristojni za prostorsko
načrtovanje, veselijo se nadaljevanja del v okviru ad hoc ekspertne skupine o tej temi in
krepitve izmenjave o skupni viziji za prostorski razvoj v Alpah, da bi tako v celoti dosegli
cilje protokola »Urejanje prostora in trajnostni razvoj«.
Kar zadeva ohranjanje in preudarno rabo tal bodo pogodbenice Alpske konvencije
izvedle nadaljnje korake v smeri izvajanja protokola »Varstvo tal« in okrepile
kvalitativno in kvantitativno ohranjanje tal.
Trajnostno gorsko gozdarstvo in hribovsko kmetijstvo sta ključni gonilni sili za trajnostno
alpsko gospodarstvo. Trajnostno hribovsko kmetijstvo med drugim proizvaja visoko
kakovostne proizvode, ki varčujejo z viri, ohranjajo in razvijajo tipične kulturne krajine,
varujejo biotsko raznovrstnost ter zagotavljajo prednosti za gospodarstvo in varstvo
hrane. Gorsko gozdarstvo igra pomembno vlogo pri zagotavljanju trajnostnega
energetskega vira kakor tudi pri zagotavljanju visoko kakovostnih materialov ter
prispeva k zmanjševanju tveganj za naravne nevarnosti.
V kontekstu trajnostne rabe virov bodo pogodbenice Alpske konvencije vestno
izpolnjevale svoje odgovornosti pri podpori Stalnemu sekretariatu in Deželi Koroški v
njuni vlogi so-vodilnih v EUSALP akcijski skupini 6 o naravnih virih vključno z vodo in
kulturnimi viri. Hkrati bodo tudi sodelovale pri drugih akcijskih skupinah kot je akcijska
skupina 4 o intermodalnosti in interoperabilnosti prometa. Na splošno zagotavlja
konvencija in njeni protokoli znanje, ki je osnova za prispevek Alpske konvencije k
EUSALP, njeni cilji bi morali biti na splošno vključeni v delo EUSALP.

5. Trajnostno alpsko gospodarstvo zahteva stalna prizadevanja
Pogodbenice Alpske konvencije pozivajo vse opazovalke in druge relevantne akterje,
da podprejo skupna prizadevanja za postopni prehod na trajnostno gospodarstvo v
Alpah.
Da bi mobilizirali vire in širok spekter deležnikov bodo pogodbenice Alpske konvencije
obravnavale dejavnosti trajnostnega gospodarstva v skupnih transnacionalnih projektih,
kjer bodo uporabile vire financiranja kot je INTERREG Program Območje Alp.
Pri nadaljnjih konkretnih korakih za spodbujanje trajnostnega gospodarstva bo
upoštevano 6. Poročilo o stanju Alp in njegova priporočila. Na tej osnovi bodo
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pogodbenice Alpske konvencije pod vodstvom Nemčije sodelovale pri pripravi vse
obsegajočega in ambicioznega akcijskega programa za zeleno gospodarstvo v alpski
regiji, kar bi upoštevali pri naslednji Alpski konferenci.

TDR B 2

Politična razprava o težiščih sodelovanja v okviru Alpske
konvencije v obdobju 2017-2022

Alpska konferenca
1. potrjuje Večletni program dela Alpske konference (MAP/VPD) za obdobje 2017202226, vključno s kažipotom-Roadmap 2017-201827;
2. potrjuje spodnjo izjavo k Večletnemu programu dela 2017-2022;
3. vabi vse deležnike Alpske konvencije, da aktivno sodelujejo tako pri izvajanju
prednostnih nalog MAP/VPD in kažipota-Roadmap kot tudi pri izvajanju ustreznih
aktivnosti, da bi poudarili vidike dela z javnostjo in osveščanja;

4. prosi prihodnja predsedstva, da na vsakokratnem zasedanju Alpske konference
koordinirajo dopolnjevanje

kažipota-Roadmap in poziva pogodbenice in

opazovalke, da s svojimi lastnimi predlogi podprejo dopolnjevanje kažipotaRoadmap.
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Izjava XIV. Alpske konference o Večletnem programu dela 2017-2022
“Alpe – pionirska regija za trajnostno življenje v osrčju Evrope”
Pogodbenice Alpske konvencije,

Uvod
Se zavedajo, da življenje v Alpah nudi vrsto priložnosti: izkoriščanje ugodnosti
enkratnega okolja in prelepe narave, uživanje visoke kakovosti življenja in neposreden
stik z različnimi kulturami, tradicijami in načini organizacije življenja;
priznavajo, da so Alpe istočasno izpostavljene številnim izzivov, kot so: zahtevne
topografske razmere in omejena dostopnost, podnebne spremembe in povečana
nevarnost pojavljanja naravnih nesreč, ogrožena biotska raznovrstnost in krajina,
demografske spremembe, spreminjajoči se globalni in evropski postopki upravljanja;
se zavedajo, da so številni izzivi in priložnosti med seboj povezani in da sta za
razvijanje rešitev potrebna medsektorski in celostni pristop;

priznavajo tudi pomen mednarodnih procesov, kot so Cilji trajnostnega razvoja ZN, in
pozdravljajo sklep 21. Konference pogodbenic Okvirne konvencije ZN o spremembi
podnebja;

ugotavljajo, pomen popolnega doseganja ciljev Alpske konvencije in njenih protokolov,
ki zagotavljajo odlično podlago za razvoj celostnega in medsektorskega pristopa;
poudarjajo potrebo po skupni dolgoročni strategiji za skupno sodelovanje v okviru
Alpske konvencije s ciljem učinkovitega spopadanja z omenjenimi izzivi in izkoriščanja
priložnosti;
opozarjajo na Večletni programa dela Alpske konference za obdobji 2005-2010 in
2011-2016;
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Vizija
Delijo naslednjo Vizijo Alp kot pionirske regije za trajnostno življenje v osrčju Evrope:

1. Oblikovalci politik se bodo spopadali z izzivi demografskih sprememb in nudili
visokokakovostne javne storitve splošnega pomena. Regionalne kulturne
identitete, dediščina in tradicije se bodo priznavali in ohranjali, oziroma
uporabljali z upoštevanjem razvojnega kapitala. Inovacije se bodo spodbujale na
področjih kot n.pr. kultura, gospodarstvo in varstvo narave. Na splošno bo
alpska družba dinamična družba, odporna na spremembe.
2. Izziv podnebnih sprememb bo naslovljen z ukrepi za blažitev in prilagajanje ob
istočasnem čim večjem zmanjšanju ogroženosti naravnih virov in ljudi.
Prizadevanja na področju podnebnih sprememb bodo vključena v različne
sektorje politik, kot so gospodarski razvoj, prostorsko načrtovanje, promet in
kmetijstvo.
3. Alpska regija bo obravnavana in ohranjana kot središče biotske raznovrstnosti in
območje z enkratno naravno in kulturno krajino v Evropi. Z zaščito teh vrednot
bodo alpske države prevzele skrb za vključevanje biotske raznovrstnosti in
ukrepov za varstvo krajine v družben in gospodarski razvoj.
4. Uresničen bo zelen družben in gospodarski razvoj. Družba bo spoštovala zdravo
naravo in produktivno krajino, ki naj predstavljata temelj gospodarskega in
družbenega napredka.
5. Upravljanje prometa in politike za znotrajalpski in čezalpski promet bodo
vzpostavili ravnotežje med razvojem in okoljsko trajnostjo. To bo vključevalo,
med drugim, izboljšano dostopnost do oddaljenih območij, učinkovite javne
prevozne storitve, nizkoogljične prevozne sisteme in ukrepe za varovanje biotske
raznovrstnosti in prostoživečih živali in rastlin.
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6. Postopki upravljanja na vseh ravneh bodo sledili participativnemu pristopu s
ciljem vključevanja potreb in interesov vseh družbenih deležnikov v postopke
sprejemanja odločitev.
7. Alpska konvencija bo uporabljena kot okvir političnega sodelovanja, zato da
postane alpska regija model trajnosti. Alpe bodo morale biti zgled za druge
gorske regije, ki se spopadajo s podobnim izzivi. Njene pravne določbe bodo
izpolnjene ob spodbujanju mednarodnega sodelovanja. Sodelovanje in dialog
med Konvencijo in Strategijo Evropske unije za alpsko regijo (EUSALP) bo
spodbujalo sinergije in prinašati pozitivne rezultate za varstvo narave in trajnostni
razvoj ter koristi za Alpe in okoliška območja.
Večletni program dela
Sprejmejo Večletni program dela za obdobje 2017-2022, ki prispeva k doseganju naše
dolgoročne vizije za Alpe;
Ob upoštevanju prispevkov organizacij opazovalk Alpske konvencije in deležnikov
civilne družbe opredelijo naslednja prednostna področja sodelovanja v okviru
Večletnega programa dela 2017-2022:


Osredotočenje na prebivalstvo in kulturo



Sprejemanje ukrepov na področju podnebnih sprememb



Vrednotenje in ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine



Ozelenitev gospodarstva



Spodbujanje trajnostnega prometa



Izvajanje vodilne vloge v okviru EUSALP

Prepričane so, da bo k izvajanju teh prednostnih nalog pripomoglo močno partnerstvo;
Skupno se odločijo za kažipot-Roadmap, ki določa specifične skupne aktivnosti za
uresničevanje prednostnih nalog Večletnega programa dela in se bo osredotočal na
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izvajanje teh aktivnosti ter posodabljanje kažipota – Roadmap ob vsakokratni Alpski
konferenci in s tem spremljal napredke pri skupnem izvajanju Večletnega programa
dela;

Pozivajo prihodnja predsedstva Alpske konference, naj prevzamejo odgovornost
rednega postopka posodabljanja kažipota-Roadmap;
Nameravajo zgraditi močno partnerstvo za izvajanje Večletnega programa dela ob
vključevanju različnih akterjev na različnih ravneh upravljanja;

Pozivajo in spodbujajo vsa delovna telesa Alpske konvencije, kot so delovne skupine in
platforme ter opazovalke, da prispevajo k izvajanju Večletnega programa dela in
razvijajo aktivnosti v okviru prednostnih področij sodelovanja Večletnega programa
dela;
Zavzemajo se, da se pri uresničevanju prednostnih nalog Večletnega programa dela
med prebivalstvom in oblikovalci politik okrepi ozaveščenost o Alpski konvenciji in
njenih protokolih.

TDR B 3

Podaljšanje mandata generalnemu sekretarju

V skladu s statutom Stalnega sekretariata (priloga II, 3. člen), se mandat generalnega
sekretarja podaljša za nadaljnji dve leti.

29

TDR B 4

Potrditev sklepov o prihodnjem predsedstvu in predstavitev
programa predsedstva 2017-2018

Alpska konferenca

1. se seznani s programom avstrijskega predsedstva za obdobje 2017-2018 z
motom »Varujmo in koristimo«28;

2. prenese predsedovanje Alpski konferenci za obdobje 2017-2018 Avstriji in se
zahvaljuje Nemčiji za opravljeno delo v času njenega predsedovanja.

TDR 5

Razno

Pod to točko dnevnega reda ni bilo izjav.

TDR 6

Sprejem začasnega zapisnika sklepov

Alpska konferenca potrjuje začasni zapisnik sklepov in jih posreduje Stalnemu odboru v
končno potrditev.
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