Sporočilo za medije
Mednarodno zasedanje v Brig-Natersu (Švica)

Ratifikacija protokolov Alpske konvencije kot pomemben prispevek k
Mednarodnemu letu gora 2002
CIPRA podpira stališče, da alpske države in Evropska skupnost še letos, v
mednarodnem letu gora, ratificirajo protokole Alpske konvencije.
Alpska konvencije je državna pogodba med alpskimi državami in Evropsko skupnostjo, ki
sledi ciljem sonaravnega razvoja v alpskem prostoru, le ti pa so podrobneje opisani v
devetih protokolih. Mednarodna komisija za varstvo Alp-CIPRA, kot krovna organizacija
več kot stotih organizacij v alpskem prostoru, poziva pogodbene partnerice k ratifikaciji
protokolov Alpske konvencije še letos, torej v mednarodnem letu gora, ki ga je razglasila
organizacija OZN.
CIPRA-International prav tako opominja, da naj se ustanavljanje stalnega sekretariata
Alpske konvencije ne prelaga na naslednje mandate in da mora biti do naslednjega
zasedanja ministrske konference Alpske konvencije novembra letos, stalni sekretariat
ustanovljen.
CIPRA je na zadnji konferenci ministrov za okolje v alpskem prostoru oktobra 2000
podprla stališče, da pogodbenice ratificirajo vse protokole do začetka mednarodnega leta
gora. Na zasedanju predsedstev minuli konec tedna (21-23.2.2002), pa so ugotovili, da
ratifikacije ni zaključila še nobena država pogodbenica.
Nekatere države so na dobri poti
Kljub temu pa CIPRA z zadovoljstvom ugotavlja, da je proces ratifikacije v nekaterih
državah že pripravljen, tako da je očitno, da bodo nekateri parlamenti že v prvi polovici
letošnjega leta zaključili z ratifikacijo. Kljub temu pa Evropska skupnost za Alpsko
konvencijo ne kaže pravega zanimanja. CIPRA je svoje članice, ki so tudi članice
Evropske skupnosti pozvala, naj si prizadevajo Evropsko skupnost ponovno vključiti v
proces ratifikacije Alpske konvencije saj je Alpska konvencija posrečen primer Evrope
regij in zgled drugim gorskim območjem.
S stališča CIPRE je tudi pomembno, da vse pogodbene partnerice po ratifikaciji protokolov
Alpske konvencije omogočijo finančna sredstva za uveljavljanje Alpske konvencije. Kajti
samo tako bo Alpska konvencija predstavljala prednost prebivalstvu in osnovo
trajnostnemu razvoju.
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