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30 stycznia 2014 r. odbywa się VI Posiedzenie Komitetu Sterującego Konwencji Karpackiej. W spotkaniu
bierze udział Michał Kiełsznia - Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Rafał Rostecki - Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Lech Kotkowski - Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Rzeszowie.
Konwencja Karpacka jest wielostronnym porozumieniem w sprawie ochrony Karpat, której stronami jest
siedem państw karpackich: Czechy, Węgry, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja i Ukraina. To ważne
wielostronne porozumienie zostało podpisane 22 maja 2003 r. Dokument był ratyﬁkowany przez Polskę
w 2006 r.
Celem Konwencji jest prowadzenie wszechstronnej polityki i współpracy na rzecz ochrony i
zrównoważonego rozwoju Karpat dla poprawy jakości życia, wzmocnienia miejscowej gospodarki i
społeczności lokalnych oraz zachowania walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego tego
obszaru.
Konwencja Karpacka jest konwencją ramową, tzn. określa ogólne cele polityczne, które promują zintegrowane podejście do ochrony przyrodniczego i kulturowego
dziedzictwa Karpat. Współpraca między państwami w ramach Konwencji może przyjmować wiele form takich jak: wspólne działania dwustronne lub wielostronne, pomoc
międzynarodowa, czy skoordynowane środki krajowe. Do Konwencji będą mogły być sukcesywnie wypracowywane protokoły tematyczne, rozwijające jej postanowienia
w odniesieniu do poszczególnych obszarów zainteresowań Konwencji, które obejmują: zintegrowane podejście do gospodarowania zasobami ziemi, ochronę i
zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej, planowanie przestrzenne, zrównoważone i zintegrowane zarządzanie wodami dorzeczy,
zrównoważoną turystykę, system ocen oddziaływania na środowisko i informowania o stanie środowiska, monitoring oraz wczesne ostrzeganie, zrównoważone rolnictwo,
leśnictwo, transport, infrastrukturę, przemysł, energię, dziedzictwo kulturowe, wiedzę ludową podnoszenie świadomości społecznej, edukację.
Na szczeblu krajowym działa Krajowy Komitet Sterujący Konwencji. Rolą Komitetu jest koordynowanie prac związanych z wdrażaniem Konwencji, promowanie działań na
rzecz ochrony i zrównoważonego rozwoju Karpat. Członkami Krajowego Komitet Sterującego Konwencji są między innymi: Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz
Regionalni Dyrektorzy z Katowic, Krakowa i Rzeszowa.
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