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Poročilo Francije

A

Splošni del
Alpska konvencije je po podpisu novembra 1991 in začetku veljavnosti marca 1995 pridobila
izredno hitrost pri svojem delovanju, tudi s pomočjo ustanovitve Stalnega sekretariata leta
2003.
Njene delovne skupine so omogočile napredek na številnih pomembnih področjih, kot so
promet, biotska raznovrstnost, naravne nevarnosti, voda, hribovsko kmetijstvo in gorski gozd,
toda ostajajo še številne teme, ki bi jih veljalo obravnavati poglobljeno, kot je denimo varstvo
tal, ki mu bo namenjen tudi mandat nove delovne skupine.
Večletni program dela 2017–2022 (MAP/VPD) temelji na petih prednostnih nalogah, z
izvajanjem katerih bo Alpska konvencija nadaljevala tudi v času francoskega predsedovanja:


prebivalstvo in kultura,



ukrepanje na področju podnebnih sprememb,



biotska raznovrstnost in krajina,



ozelenitev gospodarstva,



trajnostni promet,



izvajanje vodilne vloge v okviru EUSALP.

Francosko predsedstvo se dobro umešča v ta okvir: s povsem splošnega vidika želi poudariti
nujno krepitev odgovornosti Alpske konvencije s strani lokalnih teritorialnih skupnosti. Na
drugi strani pa meni, da mora Alpska konvencija spričo Makroregionalne strategije EU za
alpsko regijo (EUSALP), v kateri mora igrati pomembno vlogo, prilagoditi svoje metode dela,
da prepreči morebitno dvotirnost in izkoristi možne sinergije. Leta 2020, ko bo Francija
predsedovala tako Alpski konferenci kot EUSALP, bo treba izkoristiti priložnost za
konkretizacijo teh sinergij.
Predsedovanje Alpski konferenci pomeni hkrati vodenje institucij, nadaljnje izvajanje začetih
aktivnosti in končno sprejemanje specifičnih pobud, ki pomenijo konkretno udejanjanje
sprejetih prednostnih nalog.
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1. Aktivnosti v okviru delovnih teles Alpske konvencije

-

Stalni odbor Alpske konference

Stalni odbor se tradicionalno sestaja dvakrat letno. V prvi polovici leta 2019 se je sestal na
aprilski seji, tik pred zasedanjem Alpske konference.
Francosko predsedstvo je naslednjo sejo Stalnega odbora predvidelo v drugi polovici leta
2019, v sodelovanju z Monakom. Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljuje Kneževini Monako,
da je pripravljena gostiti – kot je to bilo že v času prejšnjega francoskega predsedstva, na 37.
seji Stalnega odbora, marca 2008 – 68. sejo Stalnega odbora, ki bo v MONAKU, 14. in 15.
novembra 2019.
Leta 2020 sta predvideni dve seji: ena spomladi v Innsbrucku in druga jeseni v Franciji,
predvidoma v Grenoblu.
XVI. zasedanje Alpske konference, s katerim se bo zaključilo francosko predsedovanje, bo
bodisi decembra 2020 bodisi januarja 2021, in sicer v odvisnosti od datuma, ki bo določen za
26. Konferenco OZN o podnebnih spremembah (COP climat).

-

Odbor za preverjanje

V luči izvajanja nadaljnjih pomembnih aktivnosti, ki vključujejo pripravo nacionalnih poročil za
obdobje 10 let glede izvajanja Alpske konvencije in njenih izvedbenih protokolov, je konec
leta 2019 predvidena ena seja (predvidoma v Parizu) in dve seji leta 2020.

2. Podpora pri izvajanju aktivnosti delovnih skupin
Francosko predsedstvo bo nadaljevalo tradicijo letnih srečanj s predsedujočimi delovnih
skupin ob robu sej Stalnega odbora.
Francija je od vsega začetka podpirala inovativna razmišljanja avstrijskega predsedstva o
tem, da je treba prisluhniti delovnim telesom in njihovim jasno izraženim stališčem glede
Večletnega programa dela, kakor tudi glede bolj neposrednega vključevanja Stalnega
odbora. Takšen pristop bi omogočil, da se v tem času že izvedejo pripravljalne aktivnosti za
pripravo mandatov za naslednje dveletno obdobje (2021–2022).
Prav tako prihodnje predsedstvo pozdravlja in podpira več novih tem, kot je ustanovitev
delovne skupine za varstvo tal, vzpostavitev delovnega telesa, ki bi povezovalo hribovsko
kmetijstvo in gorski gozd, kot tudi željo po prenovljeni viziji o biotski raznovrstnosti ter
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poglobitev aktivnosti na temo podnebja v luči ciljev podnebno nevtralnih in podnebno
odpornih Alp 2050.

3. Prednostne teme francoskega predsedstva

-

8. Poročilo o stanju Alp (RSA 8)

Francosko predsedstvo je v smislu inovativnosti in poglobljenega dela izbralo temo, ki je bila
doslej obravnavana le v manjši meri, čeprav je opredeljena v 2.c. členu Alpske konvencije, in
ki v alpskih dolinah povzroča veliko zaskrbljenost, to je kakovost zraka. Gre za temo, ki se ji
je treba nujno posvetiti z znanstvenega, okoljskega in političnega vidika, da bi lahko
oblikovali konkretne predloge za vodenje javnih politik.
Ustanovljena bo ad hoc delovna skupina, ki ji bo predsedovala Francija, prvič pa se bo
sestala 4. in 5. junija 2019 (glej dokument k TDR A8).

-

Voda

Voda kot vir in kot življenjski prostor bo tema konference, ki bo potekala v Annecyju jeseni
2019 (oktober/začetek novembra), v tesni povezavi z urbano mestno aglomeracijo, ki je že
večkrat pokazala svojo zavzetost in sodelovanje na področju voda. Ta »dogodek
predsedstva« bo priložnost za konkretno sodelovanje s teritorialnimi skupnostmi, ki lahko na
ta način prispevajo k izvajanju Alpske konvencije in njenih izvedbenih protokolov.
Francosko predsedstvo bo prav tako tesno sodelovalo z drugimi pogodbenicami pri pripravi
te konference ter priporočil, ki bodo oblikovana na tej podlagi.

Pri pripravi programa konference sledimo dvema tematskima usmeritvama:


voda kot vir in prilagajanje podnebnim spremembam v alpskem prostoru: razdelitev
vode kot vira med različnimi vrstami rabe, presoja med blaženjem podnebnih
sprememb in prilagajanjem;



ponovna fizična vzpostavitev vodotokov, reke kot bistveni elementi alpskega prostora
(preventivni ukrepi pred poplavno ogroženostjo, odpornost proti podnebnim
spremembam, razvoj biotske raznovrstnosti).

-

Biotska raznovrstnost

Ta tema je na sploh bistvenega pomena za Francijo, ki ji želi zagotoviti prednostno
obravnavo v enaki meri, kot to velja za podnebje: na nacionalni ravni z objavo nacionalnega
načrta biotske raznovrstnosti julija 2018, na mednarodni ravni pa z organizacijo Svetovnega
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kongresa o naravi v sodelovanju s Svetovno zvezo za varstvo narave (IUCN), ki bo od 11. do
19. junija 2020 v Marseillu.
V alpskem okviru se bo treba posebej posvetiti biotski raznovrstnosti v gorskem svetu v
širšem smislu, kar vključuje vprašanja pozidave naravnega prostora, dinamike razvoja vrst,
trajnostnega turizma in zavarovanih območij.
Konferenca o biotski raznovrstnosti bo organizirana ob robu Kongresa IUCN, junija 2020 v
Marseillu.

ACXV_B4_sl
5/6

ACXV/B4

B

Predlog sklepa

Alpska konferenca

1. se seznani s programom predsedovanja, ki ga je predstavila Francija;

2. prenese predsedovanje Alpski konferenci za obdobje do XVI. zasedanja Alpske
konference Franciji in se zahvaljuje Avstriji za opravljeno delo v času njenega
predsedovanja.
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