XV. Alpska konferenca
Innsbruck, 4. april 2019

Zapisnik sklepov

TDR 1

Potrditev dnevnega reda

Alpska konferenca potrjuje dnevni red.

TDR 2

Sklep o polnih pooblastilih

Alpska konferenca ugotavlja, da so predstavniki pogodbenic predložili vsa potrebna
pooblastila oziroma bodo ta pooblastila posredovana naknadno.

TDR 3

Potrditev udeležbe organizacij s statusom opazovalk

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

TDR 4

Stanje ratifikacij protokolov

Alpska konferenca se seznani s poročilom depozitarja.

1

A – točke dnevnega reda (točke brez razprave)

TDR A1

Aktivnosti Stalnega odbora in njegovega predsedstva 20162019

Alpska konferenca se seznani s poročilom predsedstva1 in se zahvali predsedujočemu
Stalnega odbora in celotni ekipi predsedstva za opravljeno delo.

TDR A2

Aktivnosti Stalnega sekretariata 2016–2019

Alpska konferenca
1. se seznani s poročilom Stalnega sekretariata2 in se zahvali generalnemu
sekretarju in celotni ekipi Sekretariata za opravljeno delo;

2. pogodbenice vabi, da tudi v obdobju francoskega predsedovanja podpirajo in
spodbujajo projekte, ki jih je določil Stalni sekretariat za izvajanje prednostnih
nalog Večletnega programa dela.

TDR A3

Aktivnosti Odbora za preverjanje 2016–2019

Alpska konferenca se seznani s poročilom Odbora za preverjanje3 in se zahvali
njegovemu predsedujočemu in članom Odbora za preverjanje za opravljeno delo ter se
nadalje navezuje na sklep k točki B3 tega zapisnika.

Glej prilogo 1 – dokument ACXV/A1
Glej prilogo 2 – dokument ACXV/A2
3 Glej prilogo 3 – dokument ACXV/A3
1
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TDR A4

Aktivnosti tematskih delovnih teles 2016–2019

Alpska konferenca
1. se seznani s poročili tematskih delovnih teles4, se zahvali predsednikom in članom
tematskih delovnih teles za opravljeno delo pri izpolnjevanju mandatov in potrdi
njihove rezultate;

2. spodbuja prihodnja tematska delovna telesa, da nadaljujejo s pobudami
sodelovanja;

3. spodbuja prihodnja tematska delovna telesa, da na prihodnji Alpski konferenci
poročajo o napredkih pri izvajanju svojih mandatov.

TDR A5

TDR A5a

Aktivnosti opazovalk 2016–2019
Aktivnosti opazovalk za izvajanje Večletnega programa dela

Alpska konferenca se seznani s poročilom opazovalk Alpske konvencije 5 in se jim
zahvali za opravljeno delo.

TDR A5b

Prošnja za krepitev Alpske konvencije

Alpska konferenca
1. pozdravlja poročilo organizacij CIPRA International, Povezanost v Alpah, ISCAR,

ALPARC, Alpsko mesto leta, CAA, Pro-Mont Blanc in WWF6 ter se jim zahvaljuje
za opravljeno delo;
2. naroča Stalnemu odboru, da v kratkem izmenja svoja stališča o predlogih v tem

poročilu in o tem po potrebi poroča na naslednji Alpski konferenci.

Glej prilogo 4 – dokument ACXV/A4 s prilogami
Glej prilogo 5 – dokument ACXV/A5a
6 Glej prilogo 6 – dokument ACXV/A5b
4
5
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TDR A6

Načrt dela Alpske konference do XVI. zasedanja Alpske
konference

Alpska konferenca
ob poudarjanju pomena Večletnega programa dela 2017-2022 in izražanju odločne
namere, da se program naknadno učinkovito izvaja v duhu dobrega sodelovanja in na
podlagi tega delovnega načrta, ki služi kot kažipot za implementacijo VPD-ja v
naslednjem mandatnem obdobju;

ob potrditvi potrebe, da pogodbenice izvajajo Alpsko konvencijo in njene protokole v
celoti;
ob upoštevanju velikega pomena, ki ga ima tesno sodelovanje za alpsko regijo, in zato
ob izražanju zadovoljstva za delo, ki so ga opravila tematska delovna telesa Alpske
konvencije, in za njihove pomembne prispevke na različnih področjih delovanja;

ob poudarjanju pomena konkretnega izvajanja Akcijskega programa za zeleno
gospodarstvo in ob upoštevanju potrebe po določitvi prednostnih področij za poglobitev
tega dela;

ob poudarjanju pomena tesnega sodelovanja z organizacijami opazovalk in drugimi
partnerji na vseh teritorialnih ravneh;
ob sklicevanju na sklep o izbiri ključnega vprašanja kakovosti zraka v Alpah kot glavne
teme 8. poročila o stanju Alp in o tem, da se pripravo poročila poveri Ad hoc delovni
skupni, ki ji bo predsedovala Francija,

sklene naslednje:

1) Prebivalstvo in kultura
Alpska konferenca je prepričana, da sta prebivalstvo in kultura ključni komponenti
Alpske konvencije, njenih protokolov in Večletnega programa dela. To je medsektorska
tema, ki je povezana z dejavnostmi vseh teles Alpske konvencije in se med drugim
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izvaja s pomočjo specifičnih pobud in dogodkov. Alpska konferenca poudarja pomen
skupnih pobud v tem kontekstu, ker ta prednostna naloga predstavlja tudi orodje, s
katerim lahko približamo Alpsko konvencijo ljudem v alpski regiji.
Alpska konferenca želi izraziti svoje zadovoljstvo s številnimi aktivnimi pobudami in
dogodki,

še

posebej

s

Parlamentom

mladih

Alpske

konvencije,

pobudo

Bergsteigerdörfer - gorniške vasi, festivalom »Brati gore«, projektom Mladi na vrhu
(Youth at the Top), nagrado za mlade znanstvenike »Young Academics Award«,
pobudo »Youth Alpine Interrail«, slovenskim dnevom Alpske konvencije, potovanjem
"We are Alps", natečajem »Constructive Alps«, Infotočkami Alpske konvencije itd., in
poziva deležnike, naj si še naprej prizadevajo za izvajanje teh dogodkov. Alpska
konferenca izraža hvaležnost vsem, ki so nudili podporo, in spodbuja pogodbenice in
opazovalke ter potencialne donatorje, da tudi v prihodnje nadaljujejo s podpiranjem
pobud v skladu s tem prednostnim področjem.
2) Vprašanje podnebnih sprememb
Alpska konferenca poveri Posvetovalnemu odboru za alpsko podnebje nalogo, da 1)
razvije posodobljen Akcijski načrt za podnebje, ki ga sprejme XVI. Alpska konferenca,
2) omogoči operacionalizacijo Alpskega sistema podnebnih ciljev 2050 in povabi
pogodbenice k zagotavljanju podpore Alpskemu partnerstvu za lokalne podnebne
ukrepe. Alpska konferenca imenuje Avstrijo za predsedujočo Posvetovalnemu odboru
za alpsko podnebje.
Alpska konferenca poveri Delovni skupini »Naravne nesreče« (PLANALP) nalogo, da
nadaljuje z izmenjavami med organi odločanja in se osredotoči na prispevek preventive
k načrtom zaščite in reševanja, prilagajanje podnebnim spremembam, še posebej na
lokalni ravni, in na spodbujanje izvajanja in razširjanja RSA 7 (mandat v prilogi7).
Alpska konferenca izraža priznanje delovanju Platforme za upravljanje voda v Alpah in
se zahvaljuje predsedstvu ter članom platforme za opravljeno delo. Alpska konferenca
pozdravlja namen francoskega predsedstva za organizacijo konference o vodah.
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Glej prilogo 7 – dokument ACXV/A6/1
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3) Biotska raznovrstnost in krajina
Alpska konferenca ustanavlja Posvetovalni odbor za alpsko biotsko raznovrstnost, z
namenom, da 1) pripravi posnetek stanja pomembnih strategij, smernic in priporočil v
okviru politik na področju biotske raznovrstnosti in krajine za alpske države, vključno s
Konvencijo o biološki raznovrstnosti, s pomembno evropsko zakonodajo in strategijami
za biotsko raznovrstnost ter z rezultati nedavnih raziskav; 2) razvije sistem prednostnih
nalog in ciljev za skupne aktivnosti, tudi na področju ekološke povezljivosti. Alpski odbor
za biotsko raznovrstnost bo med drugim organiziral delavnico, ki bo združila različne
deležnike, zato da omogoči dialog med različnimi interesi. Alpska konferenca imenuje
Italijo za predsedujočo Posvetovalnemu odboru za alpsko biotsko raznovrstnost.
Alpska konferenca poveri Delovni skupini »Velike zveri, parkljarji in družba« (WISO)
nalogo, da se osredotoči na spoznanja, pridobljena z uporabo preventivnih ukrepov v
primeru škode, ki jo povzročijo velike zveri. Skupina bo prav tako izmenjevala izkušnje o
upravljanju s parkljarji in razpravljala o izzivih, relevantnih za skupno transnacionalno
upravljanje na ravni Alp (mandat v prilogi8).

Alpska konferenca ustanavlja Delovno skupino »Varstvo tal« za spodbujanje izmenjav
in ozaveščanja o temi varstva tal, predvsem v zvezi z ranljivimi tlemi, kot so šotišča in
mokrišča, in izvajanja 20. in 21. člena protokola »Varstvo tal« ter za obravnavo povezav
med kvalitativnim in kvantitativnim varstvom tal (mandat v prilogi9).

4) Zeleno gospodarstvo
Alpska konferenca sprejme Akcijski program za zeleno gospodarstvo v alpskem
prostoru iz priloge10, ki poziva vse pomembne deležnike, naj prispevajo k izvajanju tega
programa.

Alpska konferenca ustanavlja Delovno skupino za hribovsko kmetijstvo in gorsko
gozdarstvo, ki se bo osredotočala na naslednja področja: trajnostno in podnebju
Glej prilogo 8 – dokument ACXV/A6/2
Glej prilogo 9 – dokument ACXV/A6/3
10 Glej prilogo 10 – dokument ACXV/A6/4
8
9
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prijazno hribovsko kmetijstvo in gozdarstvo, katerega namen bo prispevati k
operacionalizaciji Alpskega sistema podnebnih ciljev 2050 Alpske konvencije, povezava
med trajnostnim hribovskim kmetijstvom, trajnostnim upravljanjem z gorskimi gozdovi,
turizmom in biotsko raznovrstnostjo, podpora izvajanju Akcijskega programa za zeleno
gospodarstvo na relevantnih področjih ter sodelovalne in inovativne rešitve za
trajnostna urbano-ruralna razmerja s poudarjanjem primerov dobrih praks v povezavi s
promocijo trajnostnih modelov gospodarstva v Alpah. To vključuje trajnostne regionalne
proizvode in lokalne verige dodane vrednosti (mandat v prilogi11).

Alpska konferenca ceni pripravljenost pogodbenic, da organizirajo vrsto alpskih
konferenc na posebne teme v povezavi s trajnostnim turizmom v Alpah. Te konference
bodo odprte za vse pogodbenice, opazovalke in alpske regije s ciljem združevanja
različnih deležnikov in omogočanja dialoga med različnimi interesi. Konference bodo
obravnavale naslednje teme: 1) turizem, trajnost in športi na prostem (organizator
Nemčija), 2) turizem in zdravje (organizator Avstrija), turizem in kultura (organizator
Italija).

5) Promet
Alpska konferenca poveri Delovni skupini »Promet« nalogo, da se posveti spremembi
načina prevoza v alpskem tovornem prometu z zmanjšanjem povpraševanja po prevozu
in novim tehnologijam za prevoz potnikov ter naj pripravi pregled vpliva prometa na
kakovost zraka v Alpah kot vhodni podatek za 8. poročilo o stanju Alp (mandat v
prilogi12).

6) EUSALP
Alpska konferenca izraža zadovoljstvo za delo, ki ga je opravila Delovna skupina
»Makroregionalna strategija« v preteklem mandatnem obdobju, in poziva Stalni odbor,
naj uveljavlja večjo strateško vlogo v odnosu do Strategije EU za alpsko regijo
(EUSALP). Ob sklicevanju na zadevna sklepa XIII. in XIV. konference v Torinu in
Grassauu Alpska konferenca, skupno z institucijami, Delovnimi skupinami in odbori
Alpske konvencije, ostaja pripravljena na nadaljnje razvijanje sodelovanja z EUSALP in

11
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Glej prilogo 11 – dokument ACXV/A6/5
Glej prilogo 12 – dokument ACXV/A6/6
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Akcijskimi skupinami, zato da bi se izognili prekrivanju in podvajanju in ob potrebi
izvajali sinergije.
TDR A7

Obnovljive Alpe

Alpska konferenca
1. se seznani s poročilom o napredku vizije »Obnovljive Alpe«13 in se zahvaljuje

Stalnemu sekretariatu za njegovo pripravo ter vsem pogodbenicam, ki so k temu
prispevale;
2. pozdravlja namen Francije, da temo »Obnovljive Alpe« uvrsti na dnevni red

naslednje seje Stalnega odbora.

TDR A8

8. Poročilo o stanju Alp

Alpska konferenca
1. sklene, da bo 8. Poročilo o stanju Alp (RSA 8) posvečeno temi »Kakovost zraka v
Alpah«14;

2. ustanovi Ad hoc Delovno skupino za pripravo RSA 8 in predsedovanje prenese na
Francijo;
3. poziva pogodbenice in opazovalke, da najkasneje do konca aprila 2019 imenujejo
strokovnjake/strokovnjakinje, ki bodo sodelovali/-e v Ad hoc Delovni skupini za
pripravo RSA 8;
4. poziva Ad hoc Delovno skupino, da pripravi RSA 8 in ga pravočasno predloži XVI.
Alpski konferenci v sprejem.

13
14

Glej prilogo 13 – dokument ACXV/A7
Glej prilogo 14 – dokument ACXV/A8
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TDR A9

Sodelovanje z Evropsko agencijo za okolje

Alpska konferenca
1. izpostavlja pomen nadaljnjega uspešnega sodelovanja med Alpsko konvencijo in
Evropsko agencijo za okolje z namenom izmenjave podatkov in informacij o
položaju v Alpah15 in poudarja pomen gorsko specifičnega in transnacionalnega
vidika, kot to predvidevajo Alpska konvencija in njeni izvedbeni protokoli;

2. prosi pogodbenice, da v ustreznih delovnih telesih podprejo nadaljnje sodelovanje
med Alpsko konvencijo in Evropsko agencijo za okolje in poziva Evropsko
agencijo za okolje, da sodelovanje z Alpsko konvencijo vključi tudi v svoj prihodnji
program dela.

B – točke dnevnega reda (točke z razpravo)

TDR B1

Politična razprava "Podnebno nevtralne in podnebno odporne
Alpe 2050"
-

sprejem Innsbruške deklaracije "Podnebno nevtralne in
podnebno odporne Alpe 2050", vključujoč

-

sprejem Alpskega sistema podnebnih ciljev 2050;

-

sprejem 7. Poročila o stanju Alp.

Alpska konferenca sprejme Innsbruško deklaracijo16 z njenima prilogama17.

Glej prilogo 15 – dokument ACXV/A9
Glej prilogo 16 – dokument ACXV/B1/1
17 Glej prilogi 17 in 18 – dokument ACXV/B1/1/1 (Alpski sistem podnebnih ciljev 2050) in dokument
ACXV/B1/1/2 (7. Poročilo o stanju Alp)
15
16
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TDR B2

Imenovanje novega generalnega sekretarja/nove generalne
sekretarke

Alpska konferenca imenuje gospo Alenko Smerkolj za generalno sekretarko Alpske
konvencije kot naslednjico trenutnega generalnega sekretarja.

TDR B3

Politična razprava o varstvu tal

Alpska konferenca
1. ugotavlja, da je spričo vedno večje izpostavljenosti pritisku glede rabe tal v
alpskem prostoru in vedno večje ogroženosti, med drugim zaradi podnebnih
sprememb, nujno sodelovanje med pogodbenicami na področju varstva tal;
2. sprejme zaključno poročilo Odbora za preverjanje Alpske konvencije o
poglobljenem preverjanju teme »Varčna raba tal«18 in prosi pogodbenice, da
sprejmejo vse potrebne ukrepe za izpolnjevanje priporočil iz tega poročila;
3. prosi pogodbenice, da na primeren način na občinski in medobčinski ravni
poskrbijo za širjenje priporočil, ki jih zajema poročilo Odbora za preverjanje;
4. poziva pogodbenice, da do konca aprila 2024 poročajo Odboru za preverjanje
glede izvajanja teh priporočil v smislu veljavnega mehanizma za preverjanje19;

5. pozdravlja aktivnosti Mladinskega parlamenta Alpske konvencije glede teme tal
in se z naklonjenostjo seznani z njegovo resolucijo na to temo20;

6. pozdravlja deklaracijo, ki jo je pripravila Akcijska skupina 6 EUSALP na temo
»Trajnostna raba tal in varstvo tal«21.

Glej prilogo 19 – dokument ACXV/B3/2 oz. ImplAlp/2019/28/5/1
Sklep ACXII/A1 v različici besedila sklepa ACXIV/A7.
20 Glej prilogo 20 – dokument ACXV/B3/1
21 Glej prilogo 21 – dokument ACXV/B3/3
18
19
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TDR B4

Potrditev sklepov o prihodnjem predsedstvu in predstavitev
programa predsedstva do XVI. zasedanja Alpske konference

Alpska konferenca
1. se seznani s programom predsedovanja, ki ga je predstavila Francija22;

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

TDR 5

Razno

Pod to točko denevnega reda ni bilo izjav.

TDR 6

Sprejem zapisnika sklepov

Alpska konferenca potrjuje zapisnik sklepov. V skladu z 2. odstavkom 22. člena
poslovnika Alpske konference bo dopolnjen zapisnik sklepov posredovan Stalnemu
odboru v potrditev na njegovi 68. seji.

22

Glej prilogo 22 – dokument ACXV/B4
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