
Actionable recommendations /Συστάσεις προς εφαρμογή

Κατά την ανάπτυξη και την εφαρμογή της πολιτικής για τη βελτιωμένη διαχείριση της 
παρόχθιας ζώνης, προτείνουμε τα ακόλουθα πέντε μηνύματα ‘’κλειδιά’’ με συστάσεις που 
μπορούν να εφαρμοστούν, μαζί με μια σύντομη εξήγηση, που βασίζεται σε σχετικά 
διαθέσιμα στοιχεία. Ορισμένες από τις συστάσεις μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα, εφόσον 
εξαρτώνται από την «πολιτική βούληση», ενώ κάποιες άλλες, π.χ., οι αλλαγές πολιτικής της 
ΕΕ είναι πιο μακροπρόθεσμες, καθώς η διαδικασία σχετίζεται με τον κύκλο αναθεώρησης 
της πολιτικής σε Ευρωπαικό επίπεδο.

1. Υιοθετήστε μια ολοκληρωμένη κοινωνικοοικονομική και περιβαλλοντικά δυναμική άποψη 
για τις παρόχθιες ζώνες.

Οι παρόχθιες ζώνες δεν αναγνωρίζονται ως ευδιάκριτα κρίσιμα περιουσιακά στοιχεία και η 
βιώσιμη διαχείρισή τους δεν υποστηρίζεται επαρκώς σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων 
μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων μερών. Η προώθηση μιας ολοκληρωμένης 
κοινωνικοοικονομικής και περιβαλλοντικά δυναμικής άποψης θα διασφαλίσει την αειφορική 
διαχείριση των παρόχθιων ζωνών.

2. Αναθεωρήστε τις Οδηγίες της ΕΕ και τις εθνικές νομοθεσίες.

Η παρόχθια ζώνη, παρά τον κρίσιμο ρόλο της για τα οικοσυστήματα των εσωτερικών 
υδάτων, αποτυγχάνει να ενσωματωθεί σαφώς σε πολλές Ευρωπαϊκές Πολιτικές. Οι Οδηγίες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Νομοθεσία και οι Κανονισμοί σε Εθνική κλίμακα θα πρέπει να 
επικαιροποιούνται με βάση τα επιστημονικά στοιχεία, για να διασφαλιστεί ότι οι παρόχθιες 
ζώνες ενσωματώνονται καλύτερα στη διαχείριση των υδάτινων πόρων και στον χωροταξικό 
σχεδιασμό.

3. Συντονίστε αποτελεσματικά όλες τις πολιτικές που σχετίζονται με την παρόχθια ζώνη.

Είναι σαφές ότι οι οικολογικές λειτουργίες των παρόχθιων ζωνών επηρεάζουν αρκετούς 
τομείς της Πολιτικής. Υπάρχει ο κίνδυνος διαφορετικοί τομείς να θεσπίσουν πολιτικές 
μεμονωμένα, αφήνοντας κενά ή δημιουργώντας συγκρούσεις. Υπάρχει ανάγκη για καλύτερη 
διατύπωση διαφορετικών πολιτικών μέσω κοινών αξιολογήσεων τόσο σε μεγάλη, 
Στρατηγική, όσο και σε τοπική, Επιχειρησιακή, κλίμακα.

4. Εφαρμογή της προσαρμοστικής διαχείρισης με κατάλληλη παρακολούθηση και αξιολόγηση.

Η πολυπλοκότητα της παρόχθιας ζώνης καθιστά δύσκολη την πρόβλεψη της συμπεριφοράς 
του συστήματος και έτσι οδηγεί στην ανάγκη ενσωμάτωσης της αβεβαιότητας στη 
διαχείριση. Για το λόγο αυτό, απαιτείται παρακολούθηση και αξιολόγηση για την 
προσαρμογή των πρακτικών διαχείρισης, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η συνέπεια με τα 
αντικείμενα της διαχείρισης.

5. Εφαρμογή της προσέγγισης της συν-δημιουργίας της πολιτικής και προώθηση της μεταφοράς
γνώσης.

Υπάρχουν κενά μεταξύ της σύγχρονης επιστημονικής γνώσης και της λήψης αποφάσεων. Το 
κλειδί για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων είναι η χρήση του μοντέλου της συν-
δημιουργίας της διεπαφής πολιτικής-επιστήμης, το οποίο επιτρέπει την ανταλλαγή και τη 
συν-δημιουργία γνώσης με στόχο τον εμπλουτισμό της λήψης των αποφάσεων. Η από κοινού
δημιουργία πολιτικών θα συμβάλει στη βιωσιμότητα της παρόχθιας ζώνης και θα έχει ως 
αποτέλεσμα τόσο την ανθεκτικότητα των παρόχθιων οικοσυστημάτων όσο και τη βιώσιμη 
ευημερία του ανθρώπου.


