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Poročilo Stalnega sekretariata
Sporazum o partnerstvu med Stalnim sekretariatom in Evropsko agencijo za
okolje

Od leta 2012 obstaja med Stalnim sekretariatom Alpske konvencije in Evropsko agencijo za
okolje (EEA) sporazum o partnerstvu. Sporazum o partnerstvu je okvirni sporazum, katerega
cilj je predvsem sodelovanje med obema ustanovama na področju medsebojne izmenjave
podatkov in informacij ter skupnega nastopa v okviru relevantnih procesov in dogodkov.
Sporazum je sklenjen za nedoločen čas, vendar ga lahko obe strani odpovesta s pisnim
obvestilom. Z namenom lažjega izvajanja sporazuma je predvideno, da Stalni sekretariat in
EEA vsaki dve leti pripravita usklajen program dela, ki opredeljuje specifične teme
sodelovanja.
Od podpisa sporazuma o partnerstvu so bili dogovorjeni trije programi dela (2012-2013,
2015-2016, 2017-2018). Pri tem je treba opozoriti, da za izvajanje aktivnosti v teh programih
niso bila na voljo dodatna sredstva, temveč je vsaka ustanova za posamezne aktivnosti
opredelila določen obseg delovnih ur. Za izvedbo aktivnosti, predvidenih v programu dela, je
EEA v obdobju 2017-2018 koristila tudi podporo Evropskega tematskega centra za mestne,
zemljiške in talne sisteme ETC/ULS (European Topic Center »Urban, Land and Soil«).
ETC/ULS je združenje raziskovalnih inštitucij, ki jih koordinira avstrijski Zvezni urad za okolje,
s katerim je v stalnem stiku tudi Stalni sekretariat. K aktivnostim, ki so bile izvedene v
obdobju 2017-2018, sodijo med drugim sodelovanje Stalnega sekretariata v Advisory Group
za pripravo publikacije »Adaptation policies and knowledge base in Transnational regions in
Europe«, stalno posredovanje informacij glede položaja v Alpah za platformo »Climate
ADAPT« in prispevkov za ustrezne novice, sodelovanje – s predstavitvijo aktivnosti Alpske
konvencije – na delavnici EIONET na temo »Climate change impacts and adaptation« ter
sodelovanje – skupaj s Karpatsko konvencijo in Pireneji – na delavnici »International
workshop on environmental monitoring, data management and regional cooperation in
mountain regions« (Dunaj, 25.-26. 9. 2017).
2. Nadaljnje sodelovanje z Evropsko agencijo za okolje
Sodelovanje z EEA prinaša pomembno dodano vrednost. Skrbi namreč za to, da se tudi na
evropski ravni večji pomen dolgoročno podeli potrebi po obravnavanju okoljskih tem, ki s
transnacionalnega in regionalnega vidika presegajo nacionalne meje. Zelo pomembna je tudi
izmenjava mnenj s Karpatsko konvencijo in Pireneji, ki jo omogoča sodelovanje z EEA, saj
se tako izpostavlja pomen zbiranja podatkov, razvoja kazalcev in analize tem – kot denimo
podnebnih sprememb – na evropski ravni posebej z vidika gorstev.
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Leto 2019 je odločilno leto za nadaljevanje sodelovanja med Alpsko konvencijo in EEA, saj
utegnejo različni procesi ključno vplivati na nadaljnje sodelovanje.
Na eni strani bo Alpska konferenca opredelila prednostne naloge za naslednji dve leti ter
najpomembnejša tematska področja in delovna telesa, ki bodo te teme obravnavala.
Na drugi strani bo EEA pripravljala svoj lasten prenovljen program dela, pri čemer ne
moremo izključiti zmanjševanja sredstev. Program dela (Work Plan) bodo prvič preverili
poleti 2019 na notranji ravni in nato ponovno še v začetku leta 2020. To preverjanje bodo
najprej opravile nacionalne okoljske agencije oz. uradi omrežja EIONET (Evropskega
okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja); prav tako pa je predvideno, da lahko v
tej fazi svoja stališča prispevajo tudi konvencije in transnacionalne regije ter relevantni
partnerji ali organizacije, kot je Alpska konvencija. V tej zvezi je izredno pomembno
zagotoviti, da bo sodelovanje z Alpsko konvencijo in po potrebi tudi z drugimi regionalnimi
konvencijami vključeno v nadaljnji program dela EEA.
Da bi zagotovili uspešno nadaljevanje aktivnosti v okviru sodelovanja med Stalnim
sekretariatom in EEA, bi bilo zelo koristno stališče Alpske konference v smislu podpore tega
sodelovanja. V okviru preverjanja je prav tako zelo pomembno, da posamezne pogodbenice
preko svojih okoljskih agencij oz. uradov v omrežju EIONET podprejo nadaljnje sodelovanje
med EEA in Stalnim sekretariatom. Ne nazadnje lahko morebitno skupno pozitivno stališče s
strani Alpske konvencije, Karpatske konvencije in Pirenejev pomeni dodatno dodano
vrednost, ki izpostavlja pomen evropskega razumevanja gorskih območij ter pomen
sodelovanja gorskih območij na področju raziskovanja. Tukaj oblikovan predlog sklepa, ki je
predložen Alpski konferenci v potrditev, temelji na teh treh elementih.
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Predlog sklepa

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 Alpah in poudarja pomen gorsko specifičnega in transnacionalnega vidika, kot to
predvidevajo Alpska konvencija in njeni izvedbeni protokoli;
2. prosi posamezne pogodbenice, da v ustreznih delovnih telesih podprejo nadaljnje
sodelovanje med Alpsko konvencijo in Evropsko agencijo za okolje in poziva EEA, da
sodelovanje z Alpsko konvencijo vključi tudi v svoj prihodnji program dela;
3. se zahvaljuje Stalnemu sekretariatu za dosedanje opravljeno delo in ga prosi, da
Evropsko agencijo za okolje seznani s pozitivno podporo s strani Alpske konference
glede nadaljevanja sodelovanja in da preveri možnost nadaljnjega sodelovanja med
transnacionalnimi zagovorniki gora in EEA, ki bi ga opredelili v skupnem stališču
skupaj s Karpati in Pireneji.
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