Alleanza nelle Alpi – Italia

Comune di Budoia

Listina iz Budoie za ukrepanje alpskih občin v
okviru lokalnega prilagajanja podnebnim
spremembam

Ob zavedanju,
da se učinki podnebnih sprememb v Alpah pogosto pojavljajo z uničujočimi posledicami,
poplavami, zemeljskimi udori, sklanimi podori, snežnimi plazovi, umikanjem ledenikov in
permafrosta, ki ogrožajo naselja, infrastrukturo in gospodarske dejavnosti,
da predstavljajo podnebne spremembe enega izmed glavnih izzivov tega stoletja in da bodo
povzročile drastične spremembe v naravi, za človeka, za gospodarstvo in še posebej za Alpe,
da je sposobnost prilagajanja večja v regijah, ki že sistematično uveljavljajo načela integriranega
upravljanja;
ob upoštevanju
Okvirne Konvencije Organizacije združenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC) in
najnovejšega razvoja v zvezi z njo, posebej kot izhaja iz konferenc pogodbenic v Parizu (COP21) in
Marakešu (COP22),
in še posebej Pariškega podnebnega sporazuma, ki ga je skupno z Evropsko unijo podpisalo 195
vlad, med katerimi tudi italijanska vlada, in ga za dosego svojih ciljev podpirajo omrežja mest po
celem svetu, ter novega pozitivnega razvoja, ki ga je beležila konferenca COP22 UNFCCC v
Marakešu,
strategije Evropske unije za prilagajanje podnebnim spremembam, ki je bila sprejeta s sporočilom
COM (2013) 216 in je trenutno v postopku ocenjevanja s strani Evropske komisije,
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Nacionalne strategije za prilagajanje podnebnim spremembam, ki jo je Italija sprejela z
direktorskim odlokom Ministrstva za okolje št. 86 z dne 16. junija 2015,
tehničnega postopka v pripravi za nacionalni načrt za prilagajanje podnebnim spremembam v Italiji;
ob upoštevanju,
da je IX. Alpska konferenca (Alpbach 2006) sprejela “Deklaracijo o podnebnih spremembah”, ki z
zaskrbljenostjo ugotavlja, da imajo podnebne spremembe na globalni ravni posebej izrazit vpliv na
alpsko ozemlje, in opozarja, da je za alpsko območje treba razviti ustrezne strategije in ukrepe
prilagajanja posledicam podnebnih sprememb,
da je X. Alpska konferenca (Evian, 2009) sprejela Akcijski načrt o podnebnih spremembah na
območju Alp,
da je XIII. Alpska konferenca (Torino, 2014) pozitivno sprejela »Smernice za lokalno prilagajanje
podnebnim spremembam na območju Alp« in njihovo razširjanje pri odločevalcih na lokalni ravni,
da zgoraj omenjene Smernice nudijo podrobna navodila za razvoj in izvajanje strategij prilagajanja
na regijski in lokalni ravni v okviru za Alpe najpomembnejših sektorskih politik ter nakazujejo, da
je bistveno izvajati ukrepe prilagajanja v sodelovanju z regionalno ravnjo, zato da bo jasno
prepoznaven posrednik, preko katerega lahko lokalni in regionalni akterji učinkovito komunicirajo
in sodelujejo,
da je XIV. Alpska konferenca (Grassau, 2016) sprejela Večletni program dela 2017-2022 Alpske
konference in njeno deklaracijo, ki določata prednostne naloge za sodelovanje, med temi
»Ukrepanje na področju podnebnih sprememb« in poziv alpskim državam, naj »izrazito povečajo
prizadevanja za prilagajanje podnebnim spremembam;
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ob upoštevanju
prostovoljne zaveze nedržavnih akterjev za doseganje rezultatov, povezanih s prizadevanji za
doseganje globalnih, evropskih in nacionalnih ciljev v zvezi s podnebnimi spremembami,
vedno večje vloge, ki jo imajo občine, mesta, zasebni sektor in civilna družba pri uresničevanju
podnebnih politik ter politik za blažitev in prilagajanje podnebnim spremembam na celotnem
ozemlju in na lokalni ravni,
globalnega formalnega priznavanja najvišjih evropskih in mednarodnih ravni na področju
podnebnih politik, konkretne zaveze nedržavnih teles in še posebej občin na tem področju preko
globalnih omrežij mest, regij in podjetij ter prostovoljnih pobud, in še posebej
novega Pakta županov za podnebje in energijo v Evropi, v okviru katerega so na pobudo Evropske
komisije istočasno s sporočilom COM(2008) 30 pripravili sporočilo »20 20 do 2020 – priložnost
podnebnih sprememb za Evropo«, ki priznava pomen načrtovanja ukrepov za blažitev in
prilagajanje v funkciji ustvarjanja odpornosti ozemlja na vplive podnebnih sprememb in ohranjanja
ter povečanja kakovosti življenja državljanov,
vrsto srečanj za promocijo Smernic za lokalno prilagajanje podnebnim spremembam na območju
Alp, ki jih je v letu 2017 organiziralo Omrežje občin »Povezanost v Alpah« - Italija in podprlo
Ministrstvo za okolje, zaščito ozemlja in morja preko italijanske delegacije Alpske konvencije v
sodelovanju s Stalnim sekretariatom Alpske konvencije v štirih različnih pilotnih alpskih občinah;
ob zavzemanju za
zagotavljanje varnosti ozemlja pred pričakovanimi učinki podnebnih sprememb v alpskem prostoru
na vseh upravnih ravneh in posebej tistih, ki so najbližje življenjskemu prostoru posameznikov v
skladu z načelom vertikalne subsidiarnosti,
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zagotavljanje visoke kakovosti življenja državljanov, prebivalcev in obiskovalcev na alpskem
ozemlju s pomočjo specifičnih ukrepov,
spodbujanje odpornosti na globalne spremembe kot vrednote določenega ozemlja na podlagi metod,
ki upoštevajo stroške in koristi pri javnem in zasebnem izvajanju načrtovanja, investicij oziroma
uporabi specifičnih virov na ozemlju;
zlasti ob upoštevanju
statuta Omrežja občin »Povezanost v Alpah«, ki se navezuje na cilj uveljavljanja trajnostne politike
na občinski ravni v vseh sektorjih v okviru Alpske konvencije s pomočjo trajnostne rabe alpskega
ozemlja in trajnega sodelovanja med občinami,
potrebe po povečanju sposobnosti uprav na lokalni ravni, da v skladu z načelom subsidiarnosti
izvajajo učinkovite ukrepe za prilagajanje v odziv na pojave, ranljivost in sposobnost prilagajanja
ter posamične in kolektivne sklepe v korist določenega ozemlja;
ob upoštevanju vsega zgoraj
navedenega,
Občine in Združenja alpskih občin (članice in nečlanice Omrežja občin »Povezanost v Alpah«)
smo prepričani, da je bistveno sprejeti strategije za prilagajanje podnebnim spremembam in
odpravljanje dejavnikov, ki jih povzročajo, in se zaradi tega zavezujemo, da bomo
sprejeli ukrepe za oceno potencialnih tveganj in priložnosti, povezanih s podnebnimi spremembami
za občinska ozemlja s ciljem boljšega razumevanja vplivov podnebnih sprememb na lokalni ravni;
spodbudili preučevanje in interpretacijo politik in ukrepov v pristojnosti občinskih uprav za
ocenitev sposobnosti učinkovitega upravljanja in odzivanja na vplive podnebnih sprememb;
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cilj je, da bi v prihodnosti oblikovali »lokalno strategijo za prilagajanje« v skladu z načrti in
strategijami za prilagajanje ter v sinergiji z drugimi instrumenti, načrti in programi na regionalni,
nacionalni in evropski ravni;
izvedli lokalne ukrepe prilagajanja podnebnim spremembam v okviru načrtovanja v pristojnosti
občinskih uprav;
okrepili sodelovanje za globlje poznavanje tveganj in iskanje primernih oblik sodelovanja z drugimi
občinami, mesti in ustanovami na regionalni, nacionalni, evropski ter mednarodni ravni s ciljem
utrditve znanja, izboljšanja orodij in izkušenj z ukrepi za prilagajanje podnebnim spremembam na
lokalni ravni,
spodbudili javno razpravo in povečali ozaveščenost državljanov, prebivalcev in obiskovalcev o
tveganjih in priložnostih, povezanih s podnebnimi spremembami na lokalni ravni,
po možnosti poiskali primerne vire za izvajanje omenjenih aktivnosti, tudi s pomočjo projektov in
financiranjem na vseh ravneh,
poskusno izvedli ukrepe za odpornost in vključitev sektorskih in medsektorskih praks prilagajanja
na ozemljih alpskih občin s pomočjo pilotnih akcij, tudi v sodelovanju z drugimi ravnmi upravljanja
ozemlja in krajine,
na splošno se zavzemali zato, da naredimo iz Alp zgledno ozemlje na področju preprečevanja in
prilagajanja podnebnim spremembam.

Budoia, 24. junija 2017

