Schaan/FL, 6. marec 2009
Sporočilo za medije Mednarodne komisije za varstvo Alp (CIPRA) ob X. alpski konferenci
v Evianu v Franciji

CIPRA zahteva sprejetje konkretnih sklepov na področju podnebnih
sprememb
Naslednji teden nameravajo alpske države na X. alpski konferenci v francoskem mestu Evian
sprejeti akcijski načrt za varstvo podnebja. Ker pa se predlog načrta, ki je predmet trenutne
razprave, v širšem delu besedila omejuje zgolj na povzemanje že obstoječih splošnih načrtov
glede prihodnjega razvoja pogodbenic Alpske konvencije, Mednarodna komisija za varstvo Alp
(CIPRA) alpske države poziva, da v Evianu nujno sprejmejo konkretne ukrepe.
Alpe morajo postati „vzorčna regija na področju preprečevanja podnebnih sprememb in prilagajanja
nanje“, se glasi naslov osnutka francoskega predsedstva Alpske konvencije. Kljub temu pa si vsebina
dokumenta, ki naj bi ga sprejeli na X. alpski konferenci – ta bo potekala od 10. do 12. marca 2009 v
francoskem Evianu – ne zasluži imena „akcijski načrt“.
Po več kot dveh letih pogajanj lahko alpske države kot edini in povsem nekonkreten rezultat svojega
dela pokažejo le sklep, iz katerega je razvidno, da nameravajo na področju kartografije, gorskega
gozda, turizma in vzpostavljanja ekoloških povezav skupaj izpeljati „nekatere projekte“, ki pa sploh
niso natančneje opredeljeni. Sploh pa se t. i. akcijski načrt v širšem delu besedila omejuje na
povzemanje splošnih načrtov glede prihodnjega razvoja pogodbenic.
Ukrepanje je ceneje kot čakanje
Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA) se kot opazovalka Alpske konvencije s takim
nekonkretnim ravnanjem ne more zadovoljiti. Negativen vpliv podnebnih sprememb je na občutljivi
alpski prostor še posebno močan in zato je tam segrevanje Zemljinega površja veliko bolj usodno kot
v ravninskih predelih.
CIPRA je zato okoljskim ministricam in ministrom pogodbenic Alpske konvencije, to pa so alpske
države in Evropska unija, poslala dopis, v katerem jih je pozvala, da se osebno zavzamejo za
konkretne ukrepe ter da predloge le-teh predstavijo na ministrski konferenci v Evianu. CIPRA kot
ukrepe konkretno predlaga:

−

Države naj v vzorčnih regijah izvedejo primere dobre prakse preprečevanja podnebnih
sprememb ter prilagajanja nanje. CIPRA na tem področju ponuja bogate izkušnje, ki jih je pridobila v
okviru projekta cc.alps (www.cipra.org/de/cc.alps).
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−

Do naslednje Alpske konference naj vsaka država uresniči vzorčni projekt na področju
trajnostne in podnebju prijazne gradnje. To dejavnost mora spremljati intenzivno delovanje na
področju odnosov z javnostmi in prilagajanja gradbenim predpisom v smeri energijsko učinkovite
gradnje.

−

Vsaka država naj preveri, v kolikšni meri je njena politika subvencioniranja na področju
turizma sprejemljiva za podnebje. Na primeru kmetijstva lahko naprimer že vidimo, da pospeševanje
ekoloških ukrepov podpira ekologizacijo gospodarstva.

−

V sklepu trenutnega predloga francoskega predsedstva Alpske konvencije je pospeševanje
ekološkega povezovanja med zavarovanimi območji zgolj omenjeno. CIPRA zahteva, da je
spodbujanje ekoloških omrežij določeno preko konkretnih ukrepov.

Seveda je povsem razumljivo, da akcijskega načrta brez finančnega prispevka ne bo mogoče
uresničevati. Različne študije so pokazale, da se je bistveno ceneje zoperstaviti podnebnim
spremembam z izvajanjem ukrepov za njihovo zmanjšanje ter za prilagajanje nanje kot pa
popravljanje škode, ki nastane kot posledica podnebnih sprememb. Zato nujno potrebujemo poseben
sklad za alpsko podnebje. V nasprotnem primeru namreč obstaja nevarnost, da bodo dejavnosti na
področju boja proti podnebnim spremembam zvodenele v neučinkovite pobude ali priporočila.
Na morebitna vprašanja vam bosta odgovorila:
Andreas Götz, direktor CIPRE International
tel.: +423 237 53 53
andreas.goetz@cipra.org
ali
Dominik Siegrist, predsednik CIPRE International
tel.: +41 (0)79 673 43 30
dominik.siegrist@hsr.ch

Mednarodna komisija za varstvo Alp CIPRA poziva alpske države,
naj storijo vse, da bodo Alpe postale vzorčna regija na področju
varstva podnebja. V ta namen je pripravila Pakt za podnebje v
Alpah, ki so ga že podpisale številne inštitucije, organizacije in
mreže. Več na: www.cipra.org/sl/podpis-pakta-za-podnebje-v-alpah/
Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA)
Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA) je nevladna krovna organizacija z nacionalnimi odbori v vseh
alpskih državah in predstavlja več kot sto društev in organizacij iz sedmih alpskih držav. Zavzema se za
trajnostni razvoj na območju Alp, ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter regionalne raznovrstnosti kot tudi
za reševanje skupnih problemov v alpskem prostoru. www.cipra.org
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