PRIORITETE AVSTRIJSKEGA
PREDSEDOVANJA
ALPSKI KONVENCIJI 2016-2018

„ŠČITIMO IN
KORISTIMO“
IZHODIŠČE
ALPE POKRIVA POVRŠINO pribl. 195.000 km2. Raztezajo se preko
1200 km od francoskih Obmorskih Alp do Karavank. Skupno živi na tem prostoru
preko 14 milijonov ljudi. Za učinkovito okoljsko politiko je zato nujno potrebno
učinkovito mednarodno sodelovanje.
Izhodišče za to sodelovanje že 25 let predstavlja Alpska konvencija. Podpisana je bila 7.
novembra 1991 v Salzburgu, velja pa od marca 1995; vse odtlej je kot hrbtenica za vsa
prizadevanja, da se alpski lok ohrani in trajnostno razvija kot življenjski, gospodarski in
kulturni prostor. Temeljni lastnosti Alpske konvencije sta njen integrativni pristop in
njena celostna politika, ki sega od varstva okolja preko regionalnega razvoja do kulture,
vključno s socialno dimenzijo.
Okrog 65 % območja Avstrije se nahaja znotraj območja Alpske konvencije. Osem
zveznih dežel, t.j. vse razen Dunaja, so neposredno vključene, tri od njih – Predarlska,
Tirolska in Koroška – so v celoti na območju Alpske konvencije. Poleg tega kar
polovica avstrijskih občin, z več kot 3 milijoni prebivalcev, leži znotraj območja Alpske
konvencije. Poleg Avstrije so države pogodbenica Alpske konvencije še: Francija, Italija,
Liechtenstein, Monako, Nemčija, Slovenija in Švica.
Predsedstvo Alpski konvenciji se spremeni vsaki dve leti po predhodno dogovorjeni
rotaciji. Avstrija je predsedstvo prevzela od Nemčije in ga bo po dveh letih predala
Franciji.
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DELO ALPSKE KONVENCIJE
IN NJENIH DELOVNIH TELES
STALNI ODBOR, izvršilni organ Alpske konvencije na ravni uradnikov in
uradnic, bo svoje delo nadaljeval kot doslej in se sestal na štirih sejah. Dve seji bosta na
lokacijah Stalnega sekretariata, v Innsbrucku in Bolzanu/Boznu. Več informacij o datumih
in lokacijah je na razpolago v spodnji tabeli:
ss

63. seja Stalnega odbora
64. seja Stalnega odbora
65. seja Stalnega odbora
66. seja Stalnega odbora
67. seja Stalnega odbora +
XV. zasedanje Alpske konference

Datum

LOKACIJA

4. – 6. april 2017
3. – 5. oktober 2017
7. – 8. marec 2018
junij 2018
4. četrtletje 2018

Bolzano/Bozen
Gmunden
Innsbruck
še ni določeno
Tirolska/grad Abmras

Stalnemu odboru pri delu pomaga Odbor za preverjanje, ki na eni strani preverja izvajanje
določb Alpske konvencije in zlasti njenih protokolov, na drugi strani pa v tako imenovanih
izrednih postopkih obravnava zahtevke glede domnevnega neupoštevanja teh določb.
ss

25. seja Odbora za preverjanje
26. seja Odbora za preverjanje
27. seja Odbora za preverjanje

Datum

LOKACIJA

pomlad 2017
jesen 2017
pomlad 2018

St. Gallen
Dunaj
še ni določeno
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NADALJEVANJE DOSEDANJIH
AKTIVNOSTI
DELOVNE SKUPINE IN PLATFORME, ki so bile ustanovljene z
namenom, da obravnavajo specifična tematska področja, bodo nadaljevale s svojim
delom. Prav tako se bo nadaljevala utečena praksa sestankov predsedujočih delovnih
skupin in platform enkrat letno, ki jo je začelo italijansko predsedstvo.
Nadaljevale se bodo aktivnosti v okviru Makroregionalne strategije za alpsko regijo
(EUSALP). Pri tem je treba po najboljših močeh podpreti in spremljati mnoge
aktivnosti Alpske konvencije, od funkcije vodje Akcijske skupine 6 EUSALP
(„ohranjanje in ovrednotenje naravnih virov, vključno z vodo, in kulturnih virov”), pa vse
do vodenja delovne skupine, ki je bila v ta namen ustanovljena v okviru Alpske
konvencije.
Z zdaj že četrto izvedbo mednarodnega arhitekturnega natečaja «Constructive Alps», ki
ga skupaj vodita Švica in Liechtenstein, bodo tudi tokrat nagrajene odlične, podnebju
prijazne zgradbe v Alpah. Kar zadeva oblikovanje akcijskega programa Zelenega
gospodarstva v alpskem prostoru se bo pod vodstvom Nemčije nadaljevalo izvajanje
aktivnosti, kot so organizacija regionalnih delavnic.
Prva aktivnost, ki jo bo nadaljevala Avstrija, je letošnja izvedba literarnega dogodka „Brati
gore“ v času mednarodnega dneva gora. Z dogodkom želimo s pomočjo literature
močneje izpostaviti kulturno pestrost Alp, vključno z njihovo jezikovno raznolikostjo, da
bi tako zavestno na umetniški ravni opozorili na življenje in z njim povezane izzive v
alpskem prostoru in nagovorili širši krog prebivalstva. Spričo dejstva, kako pomembno je
v naše delo vključevati mlade, bo podpore tudi v prihodnje deležen Mladinski parlament,
ki bo leta 2017 zasedal v Avstriji.
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POD MOTOM „ŠČITIMO IN KORISTIMO“ bo Alpska konvenci j a
doprinesla z vsemi svojimi izkušnjami, omrežji in kontakti. Avstrija pri tem ne odkriva
vsega znova, temveč zbira aktualna vprašanja z različnih področij in v ospredje močneje
postaviti integrativen način razmišljanja Alpske konvencije in zlasti njenih protokolov.
Prioritete:
‐‐‐ Konferenca „Vloga ženske v gorskih regijah“
IV ospredju je vprašanje, kako lahko ženske vplivajo, ohranjajo in izboljšajo aktivnosti
v Alpah na področjih okolja, gospodarstva in kulture. Ta mednarodna konferenca bo
potekala neposredno pred srečanjem avstrijskih kmečkih žena in bo edinstvena
priložnost, da se pozdravi in izmenja izkušnje s predstavnicami z drugih gorskih
območij.
DOGODEK:
Ministrska konferenca (nem./angl.)
DATUM:
18.-19. april 2017
LOKACIJA:
Alpbach
‐‐‐ Konferenca „Ali ima hribovsko kmetijstvo prihodnost?“
Skladno z regionalno prioriteto ministra, bo konferenca regij potekala jeseni 2017.
Prireditev bo namenjena spodbujanju začetka izmenjave mnenj in razmišljanj glede
prihodnosti hribovskega kmetijstva. Posebna pozornost bo namenjena specifikam
regij. Spričo že začetih, novih pogajanj SKP bi bilo dobro oblikovati „sporočilo“ iz
alpskega prostora.
DOGODEK:
Konferenca regij (min.)
DATUM:
jesen 2017
LOKACIJA:
morebiti Salzburg/Mittersill
‐‐‐ Za področje gorskega gozda se načrtuje tehnična konferenca, ki se bo posvetila
vprašanju okolja in gozda, ne nazadnje na osnovi Protokola 'Gorski gozd' in ob
upoštevanju ciljev SDG (Sustainable Development Goals)
DOGODEK:
Konferenca (tehn.)
DATUM:
2017/18
morebiti Štajerska
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‐‐‐ Na področju varstva narave bo, skladno z dogovorom z vsemi zveznimi deželami,
obravnavana tema „Skrb za zavarovana območja zunaj narodnih parkov“.
DOGODEK:
Delavnica (tehn.)
DATUM:
2017/18
morebiti Koroška
‐‐‐ Tema „vode“ bo v središču na „Forum Alpinum 2018“, katerega cilj je med drugim
obširnejša obravnava teme voda. Na eni strani, naj bi se zaključil pregledni proces
evalvacije rabe malih hidroelektrarn, po drugi strani pa naj bi se delalo na izdelavi
specifike alpskih rek. Smiselno bi bilo razmisliti o pripravi širše deklaracije z jasnimi
političnimi cilji in zahtevami, ki bi jo naj nato potrdila Alpska konferenca.
Konferenca „Forum
DOGODEK:
Alpinum“ pomlad 2018
Tirolska
‐‐‐ Podnebne spremembe zadevajo Alpe še posebej močno
Pariška podnebna konferenca je na področju podnebne politike odprla novo poglavje.
Zato je tudi z vidika Alpske konvencije nujno, da se krepi neobhodno potrebno
mednarodno sodelovanje na to temo, da se poveča pomen varstva podnebja in
prilagajanja podnebnim spremembam v okviru Alpske konvencije in da se Alpska
konvencija pri tem kar najbolje uporabi kot regionalni forum, ki bo k aktivnostim
pritegnil celo Evropo. To pa zahteva, da se znotraj Alpske konvencije oblikujejo
določene aktivnosti in da se že obstoječe ekspertize v alpskem prostoru izkoristijo za
nove ideje, predloge in pristope, tudi o izvedbi na nacionalni ravni.
DOGODEK:
Različne aktivnosti, kot denimo nacionalni „Dan za podnebje“
jesen 2018
morebiti Salzburg (mesto)
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‐‐‐ Vii. Poročilo o stanju Alp
Priprava Poročila o stanju Alp na temo „Risiko Governance/Upravljanje s tveganji v
kontekstu naravnih nesreč“ je zagotovo enkratna priložnost, da se tej temi zelo
intenzivno posvetimo v alpskem prostoru, hkrati pa se lahko izboljšajo in
spodbudijo tudi nacionalni in transnacionalni procesi upravljanja s tveganji.
Platforma Alpske konvencije „PLANALP“ ostaja aktivna, ustrezno pa bo dopolnjen
njen mandat. Poleg tega je ta platforma odličen vezni člen z Akcijsko skupino 8
EUSALP („izboljšanje obvladovanja tveganja in boljše obvladovanje podnebnih
sprememb, vključno s preprečevanjem večjih tveganj za naravne nesreče“), ki jo prav
tako vodi Avstrija.
‐‐‐ Iniciativa „Obnovljive Alpe“ se bo nadaljevala ob podpori Nemčiji na področjih
energetske učinkovitosti v gostinstvu in hotelirstvu.
‐‐‐ Jeseni 2017, bo potekal vse-alpski dogodek na temo »Trajnostna mobilnost
v turizmu«, ki bo predstavil primere dobrih praks iz celotnega alpskega prostora, ki,
med drugim, upoštevajo tudi koristi za zdravje.
Dan mobilnosti na temo “Trajnostna mobilnost v turizmu“
DOGODEK:
DATUM:
jesen 2017
LOKACIJA:
morebiti Werfenweng
‐‐‐ Skupaj z Nemčijo se načrtuje izvedba projekta z omrežjem občin „Povezanost v Alpah“
z namenom krepitve razmerja med mestom in podeželjem v več pilotnih regijah.
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www.bmlfuw.gv.at

