Nova solidarnost med Alpami in okoliškimi regijami
Stališče CIPRE o evropski makroregionalni strategiji za območje Alp
Kratka verzija
Različni politični akterji na območju Alp se zavz emajo za evropsko mak roregionalno strategijo z a
območje Alp. Mednarodna komisija za varst vo Alp (CIPRA ) je s svojimi več kot sto članskimi
organizacijami vz postavila široko mrežo v vseh alpskih državah, ki sega tudi preko Alp in se je
uveljavila tudi na bližnjih metropolitanskih območjih. V procesu oblikovanja makroregionalne
strategije za območje Alp zastopa CIPRA interese trajnostne in ekološke alpske politike. CIP RA
razume mak roregionalno strategijo za območje Alp kot priložnost za spodbujanje zavesti evropske
javnosti o problemih alpskega prostora. Prav tako je treba upoštevati, da je temeljno vprašanje te
razprave, kakšna naj sploh bo splošna strategija prihodnjega razvoja za območje Alp.
Še vedno ni namreč jasno, kako bo urejen pravni status središčnega območja Alpske konvencije v
ok viru makroregionalne strategije za območje Alp in v k akšnem odnosu bo središčno alpsko območje
do okoliških regij. Ali lahko, denimo, zunajalpske metropole odločajo o tem, ali in kje v Alpah bodo
organizirane olimpijske igre? Taka in podobna vprašanja bo treba razjas niti v procesu dialoga, v
katerem bodo sodelovali vsi ključni akterji z območja Alp.
CIP RA je prepričana, da so za prihodnji raz voj Alp določena vprašanja in načela izredno pomembna,
zato zahteva, da se tudi ta vključijo v razpravo o makroregionalni strategiji za območje Alp: Cilji
Alpske konvencije predstavljajo minimalno zahtevo za vzpostavitev makroregionalne strategije za
območje Alp. Oba instrumenta se morata dopolnjevati in izkoristiti sinergije. CIPRA meni, da je
makroregionalna strategija za območje Alp smiselna le, če se Alpski konvenciji prizna pomembnejše
mesto. Tudi Alpska konvencija se mora stalno dopolnjevati in spreminjati – priložnost za to vidi
CIPRA prav v makroregionalni strategiji za območje Alp.
Teme in pristopi bodo v makroregionalni strategiji za območje Alp zastavljeni širše kot v Alpski
konvenciji. Pri oblikovanju in iz vedbi prihodnje strategije morajo kot pomembni partnerji sodelovati
akterji, organizacije in inštitucije, občine, mesta in regije z območja Alpske konvencije.
CIP RA pozdravlja aktualne pobude za okrepitev sodelovanja med akterji v Alpah in okoliškimi
regijami. V to sodelovanje je treba vključiti organizacije in predstavnike civilne družbe. V središču
pozornosti so akterji in njihove dejavnosti, ne pa geografsko območje uporabe.
Če bo vendarle treba opredeliti geografsko območje uporabe makroregionalne strategije za Alpe,
CIP RA predlaga dvostopenjski model, sestavljen iz središčnega alpsk ega območja in alpsk ega
območja sodelovanja. Z intenzivnejšim usmerjanjem kooperacij v nadrejene funkcionalne povezave
se Alpe v metropolitanska območja ne smejo vključiti kot periferna območja, temveč morajo odločit ve
o reševanju problematike, značilne za alpski prostor, sprejemati regionalni akterji in organi na
središčnem alpskem območju.

1

Makroregionalna strategija za območje Alp odpira priložnost za skupno soočanje s prihodnjimi izzivi v
alpskem prostoru in zunaj njega.

Po mnenju CIPRE je potrebno določena tematska področja še posebej izpostaviti. Potrebno je
tesnejše usklajevanje in sodelovanje predvsem na področju energetike in varstva podnebja,
reševanja problematike na področju prometa v Alpah, ter na področju trajnostne mobilnosti, uporabe
naravnih virov, preprečevanja naravnih nesreč in na področju sonaravnega, trajnostnega turizma.
Področji, katerim se bi bilo treba bolj posvečati sta tudi vprašanje mladih in starejših ter razvijanje
novih oblik odločanja.

Schaan (Lihtenštajn), junij 2013
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