Evian/F, 12 marec 2009
Sporočilo za medije Mednarodne komisije za varstvo Alp (CIPRA) ob X. alpski konferenci v Evianu v Franciji

CIPRA zahteva nov akcijski načrt za varstvo podnebja
Kot je bilo slutiti, se alpske države danes na X. alpski konferenci v Evianu v Franciji niso
uspele dogovoriti glede sprejetja zavezujočih ukrepov za obvladovanje podnebnih
sprememb na območju Alp. Akcijski načrt, ki ga je predložilo francosko predsedstvo Alpske
konvencije, sprejela pa Alpska konferenca, si ne zasluži imena »akcijski«. Mednarodna
komisija za varstvo Alp (CIPRA) zahteva, da se pod novim predsedstvom Slovenije
oblikujejo konkretni ukrepi, ki bodo omogočali dosego že zastavljenih ciljev, ko sta uvedba
alpske borze za tranzitni promet in zavzemanje za podnebno nevtralno alpsko regijo.
Danes sprejeti akcijski načrt za varstvo podnebja, ki ga je francosko predsedstvo Alpske
konvencije pripravljalo več kot dve leti, je pomanjkljiv v vseh ozirih. Ne gre le zato, da je akcijski
načrt le nekoliko bolj zavezujoče narave, kot so, denimo, izjave o nameri, v celoti manjkajo tudi
podatki o financiranju ter o časovnih okvirih. Omenjene ugotovitve so povzetek X. Alpske
konference v očeh CIPRE, mednarodne komisije za varstvo Alp.
Posamezne države so učinkovitost sklepa, ki ga je predložila Francija, poskušale okrepiti z
dodatnimi konkretnejšimi ukrepi, med katerimi jih je bilo nekaj tudi vključenih v končno verzijo
akcijskega načrta. V njem sta našla prostor predlog švicarskega ministra za okolje Moritza
Leuenbergerja o vzpostavitvi alpske borze za tranzitni promet in predlog nemškega državnega
sekretarja v okoljskem ministrstvu, Michaela Müllerja, ki se nanaša na raziskavo o možnosti, da
alpska regija do leta 2050 postane podnebno neutralna, pri čemer trgovanje z emisijskimi kuponi
ne bi smelo biti večje od 25 odstotkov. Müller je med drugim poudaril tudi, da so predlagani ukrepi
v francoskem akcijskem načrtu daleč od zares nujnih in konkretnih akcij. »Dosledneješe varstvo
podnebja je v tem trenutku zgodovinskega pomena.«
Nujno je sodelovanje vseh držav
Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA) sedaj stavi velike upe na Slovenijo, ki je od Francije
prevzela dveletno predsedovanje Alpski konveniciji. Nova delovna skupina bi se morala teme
ponovno lotiti in to na povsem drug način. Opazovalci Alpske konvencije bi morali pri tem igrati
pomembno vlogo in skrbeti, da se zahteve, navedene v Paktu za podnebje v Alpah tudi upoštevajo
(glej besedilo v okvirčku).
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Tudi druge alpske države in EU ne bi smele ostati križem rok. Od njih se pričakuje, da bodo
Slovenijo aktivno podprle in si skupaj prizadevale za cilj, da Alpe postanejo vzorčna regija za
varstvo podnebja.
CIPRA ponovno opozarja, da jepotrebno ustanoviti poseben sklad za alpsko podnebje, saj bo le
tako mogoče sprejete ukrepe tudi uresničevati. Kot je znano, so podnebne spremembe alpsko
regijo še posebno prizadele. Poleg tega pa je preventiva boljša kot kurativa – kolikor bo sploh še
možno kaj storiti. (2193)
Na morebitna vprašanja vam bosta odgovorila:
Andreas Götz, direktor CIPRE International
tel.: +41 (0)79 651 51 19
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/
Pakt za podnebje zahteva izvajanje strategij za
preprečevanje podnebnih sprememb ter za prilagajanje
nanje. Poleg tega pakt med drugim konkretno zahteva
uvedbo pasivnega standarda gradnje za vse
novogradnje, vzpostvaitev prometnih central v mestnih
aglomeracijah ter preverjanje politike subvencijoniranja
turističnih dejavnosti z vidika ogrožanja podnebja.

CIPRA – raznolika in pestra
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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