
  
  
  
  

 

Politične zahteve združenja planinskih zvez alpskega loka (Club Arc 
Alpin) glede podnebnih sprememb 

Gore so kot priljubljeno prizorišče biološke raznovrstnosti in geomorfološko nestabilna 
regije veliko bolj odzivne na segrevanje podnebja: taljenje ledenikov, izginjanje 
snežišč, višanje snežne meje, spremembe vodnega ravnovesja, talne nestabilnosti… 

Zaradi segrevanja podnebja je v Alpah prizadete vedno več osrednje planinske 
infrastrukture – planinskih poti in planinskih koč. Po eni strani je potrebno računati z 
novimi tveganji na strani naravnih nesreč, po drugi strani pa bodo terjale prilagoditve 
infrastrukture visoke stroške. Ob tem pa se morajo planinci sproti intenzivno prilagajati 
spreminjajočemu se okolju v gorah.  

Zveze članice CAA zaradi svoje osnovne angažiranosti pri zaščiti okolja in neposredne 
prizadetosti prevzemajo veliko soodgovornosti za ukrepanje glede podnebnih sprememb. 
Ta se v zvezah izvaja trenutno na področju  načrtovanja in deloma že z uresničevanjem 
obstoječih ukrepov za zmanjšanje proizvodnje CO2, ki je posledica planinske dejavnosti. 

Istočasno pa  planinske zveze združene v CAA zahtevajo od politike in družbe odločno 
ukrepanje predvsem na področju zajezitve emisij toplogrednih plinov. Članska združenja 
zveze CAA so septembra 2009 sprejela spodaj navedene zahteve:          

1. Zmanjšanje emisij CO2  je potrebno v prvi vrsti doseči s politično sproženimi, vendar 
dorečenimi in ekonomsko učinkovitimi stimulativnimi sistemi po načelu 
povzročiteljeve odgovornosti. Proizvodnja, ki ima visoke izpuste CO2  naj se obremeni 
in prinos povrne tistim, ki količino CO2 zmanjšujejo. 

2. Odvisnost od fosilnih energentov (nafta, zemeljski plin, premog) je potrebno 
nemudoma občutno zmanjšati. To je možno le z močno zahtevo po oblikah energije, 
ki vsebujejo malo emisij in ki so ekološko sprejemljive, vse dokler te ne dosežejo 
kritične velikosti trga.     

3. Nemudoma je potrebno zmanjšati emisije CO2, ki so posledica prometa. Sredstva za 
to so: stimulacija za vozila, ki proizvajajo malo CO2, zaostrene mejne vrednosti in 
zakoni, vnaprejšnje zmanjšanje hitrosti na avtocestah, razvoj in spodbujanje javnega 
prometa, usmerjeno spodbujanje prijazne mobilnosti.  

4. CAA zahteva evropsko poenotene okvirne pogoje za postopno zmanjšanje vseh 
aktivnosti motoriziranega športa, ki služijo izključno zabavi v prostem času, 
predvsem vožnje z motornimi sanmi in vožnje po brezpotju, ter tudi panoramske 
polete in »heliskiing« v gorah.         

Več o tem lahko najdete na spletni strani:  www.club-arc-alpin.euwww.club-arc-alpin.eu 

 

Sprejeto na skupščini septembra 2009 v Innsbrucku..      
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