Alpska konvencija v ospredje postavlja zaščito podnebja
Avstrija predaja predsedstvo Franciji in potrdi zahtevo po enotni minimalni ceni CO2 v Evropi.
Avstrijsko predsedstvo Alpsko konvenciji se je zaključilo s petnajstim zasedanjem Alpske
konference 4. aprila 2019 v Innsbrucku. Dve leti in pol je delo potekalo pod geslom "ščitimo in
koristimo" v smislu zaščite Alp in hkratnega trajnostnega razvoja življenjskega, rekreacijskega
in gospodarskega okolja. "Pretekli dve leti in pol smo zares intenzivno uporabili. V središču
našega dela so bile podnebne spremembe. V danes sprejeti Innsbruški deklaraciji pozivamo k
skupinskemu ukrepanju s ciljem podnebno odpornih in podnebno nevtralnih Alp do leta
2015", pojasni Elisabeth Köstinger, zvezna ministrica za trajnostnost in turizem in
predsednica Alpske konference. Danes je Francija od Avstrije prevzela predsedovanje Alpski
konvenciji. "Veseli me, da lahko danes predamo štafetno palico Franciji. Na lanskoletnem
vrhu R20 na Dunaju sta Avstrija in Francija skupaj dregnili v osje gnezdo na področju
podnebnih sprememb in zahtevali enotno minimalno ceno za CO2. Med drugim to vključuje
enake priložnosti za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov," je še dodala Köstniger.
Francija kot pomembni partner pri zaščiti podnebja
Francoska državna sekretarka za okolje Brune Poirson se je zahvalila Avstriji za predano in
učinkovito predsedovanje Alpski konvenciji, ki je naslavljalo podnebne spremembe in zaščito
okolja ter trajnostni razvoj v regiji. "Želim se zahvaliti avstrijskemu predsedstvu za njihovo
osredotočanje na zaščito podnebja med Alpsko konferenco. Od vrha R20 lansko leto, ko sta
se Avstrija in Francija predstavili Evropi z zahtevo po evropski minimalni ceni CO2, smo skupaj
zasledovali cilj, ki ga še vedno zagovarjamo. Voda in biotska raznovrstnost bosta naši
naslednji prioriteti. Obe področji zahtevata odločno vključenost lokalnih deležnikov, katere
moramo podpirati pri njihovih aktivnostih, podobno kot pri zaščiti podnebja," je dejala
državna sekretarka Brune Poirson..
Podnebno nevtralne Alpe 2050 – pomemben mejnik za Nemčijo
Alpska konvencija bo nadaljevala svoja prizadevanja na področju zaščite podnebja. Nemčija
je leta 2016 predala predsedovanje Avstriji in razglasila alpsko regijo za pionirja na področju
zaščite podnebja. "Taleči ledeniki, zmanjšanje snežnih padavin in sprememba podnebnih
pasov so le nekateri primeri učinka podnebnih sprememb," je dejala Svenja Schulze, nemška
zvezna ministrica za okolje. "Vizija, oblikovana v tistem času, da Alpe postanejo vzorčna
regija, je bila skupno zasledovana pod avstrijskim predsedstvom – na področju proizvodnje
energije, prometa, turizma, gorskega gozda in hribovskega kmetijstva. V ta namen smo
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oblikovali celostno strategijo z Alpskim sistemom podnebnih ciljev 2050, ki je bil sprejet
danes. Strategijo moramo zdaj dosledno izvajati.
Alpska konvencija je pionir
Petnajsto zasedanje Alpske konference je potekalo v Innsbrucku, poudarek pa je bil na
pomembnosti Alpske konvencije za regijo. "Za nas, državo v osrčju Alp, je trajnostni razvoj
celotne alpske regije kot življenjskega, rekreacijskega in gospodarskega okolja najvišja
prioriteta. Določne Alpske konvencije so neločljivo povezane s temi razvojnimi cilji. V imenu
dežele Tirolske bi se zato želel najlepše zahvaliti za dobro sodelovanje," je razložil Günther
Platter, guverner dežele Tirolske, na tiskovni konferenci.
Stalni sekretariat Alpske konvencije, ki ima sedež v Innsbrucku, igra ključno vlogo pri
učinkoviti koordinaciji družine Alpske konvencije. "Hvala avstrijskemu predsedstvu za odlično
sodelovanje in predanost. Innsbruška deklaracija o podnebno nevtralnih in podnebno
odpornih Alpah, ki jo je sprejela XV. Alpska konferenca, predstavlja povezanost in predanost
Alpske konvencije. Zaščita podnebja zahteva medsektorske pristope in nadnacionalno
sodelovanje. Alpska konvencija je na tem področju pravi pionir", je zaključil Markus Reiterer,
generalni sekretar Alpske konvencije.
Dodatne informacije:
Zvezno ministrstvo za trajnostnost in turizem
+43 1 71100 - DW 606724
presse@bmnt.gv.at
http://bmnt.gv.at
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