Resolucija
sprejeta na skupščini delegatov 18. maja 2006 v Bad Hindelangu v Nemčiji

Varstvo podnebja in strategije prilagajanja na podnebne spremembe
Alpski prostor je izjemno močno izpostavljen globalnim podnebnim spremembam, ki so tudi posledica
človekovega delovanja. Alpe so bolj kot drugi ekosistemi občutljive na napovedane spremembe, kot so
porast povprečnih temperatur, pogostejši ekstremni vremenski dogodki, suša v toplem obdobju leta ali
taljenje ledenikov.
CIPRA meni, da sodijo podnebne spremembe k največjim izzivom 21. stoletja, zato Evropsko unijo,
organe Alpske konvencije, vse alpske države, zvezne dežele, regije, kantone ter druge državne in
nedržavne organizacije poziva k



večjim prizadevanjem za varstvo podnebja, z namenom zmanjšanja učinkov tople grede;
oblikovanju trajnostnih strategij za obvladovanje vedno hujših posledic spremenjenega podnebja.

Varstvo podnebja:
CIPRA
• poziva k izkoriščanju obstoječega velikega potenciala za varčevanje z energijo. V ta namen so na
nacionalni in evropski ravni nujno potrebni ukrepi ekonomske politike, kot je dosledno vključevanje
eksternih stroškov v stroške energije vključno s posrednimi stroški podnebnih sprememb, sprejem
sistemskih pravnih določb, npr. določitev minimalnih standardov, kot tudi programi denarne
podpore;
• je prepričana, da imajo alpske države zaradi svojih naravnih virov, kot so les, voda, sonce, veter in
geotermija, vse možnosti, da postanejo vzorčna regija, ki lahko potrebe po energiji v veliki meri
pokrije z obnovljivimi viri energije in s tem v znatni meri preseže cilje Kjotskega protokola. Ob
dosledni izrabi vseh obstoječih potencialov za zmanjšanje porabe energije, za pokritje preostalih
energetskih potreb iz obnovljivih virov dodatni večji posegi v naravo in podobo krajine niso potrebni.

Prilagoditvene strategije:
CIPRA
• poziva, da se z vidika podnebnih sprememb preverijo vse srednje- in dolgoročne investicije v
turizem;
• dvomi, da ukrepi kratkoročnega preprečevanja simptomov (npr. snežni topovi) predstavljajo
trajnostne strategije za prilagajanje na podnebne spremembe, zato poziva k oblikovanju na krajini
temelječih in za naravo sprejemljivih alternativnih rešitev zlasti za letni, a tudi zimski turizem;
• meni, da je nujno podpreti prilagoditveno sposobnost narave: sem sodijo varstvo in obnavljanje
sonaravnih gorskih gozdov, varovanje in določanje retencijskih prostorov ob rekah in potokih,
renaturacija tekočih voda in omejevanje pozidave površin;
• zahteva, da se z vidika podnebnih sprememb na novo izdelajo oz. preverijo karte z vidika naravnih
nesreč in poplav ogroženih območij v Alpah. Ogrožena območja je obvezno treba upoštevati pri
načrtovanju poselitve in prometnih poti. Kjer se na podlagi preveritve to izkaže za potrebno, je
treba na novo določiti namembnost površin.
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