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Εισαγωγ�
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5ι παρ�κτιες περι�"!ς της Ευρωπαϊκ�ς �νωσης υπ
κεινται
σε συνε"ε ς πι!σεις. 5 µισ
ς σ"εδ
ν πληθυσµ
ς της �νωσης
;ει κ�ντ� στη θ�λασσα, σε απ
σταση µικρ
τερη �  ση των
50 "ιλι�µ!τρων (1) και η �νωση ��ε λει στ�υς π
ρ�υς των
παρ�κτιων ;ων*ν µεγ�λ� µ!ρ�ς τ�υ �ικ�ν�µικ�� πλ��τ�υ
της. 5ι �ι�µη"αν ες της αλιε ας, των θαλ�σσιων µετα��ρ*ν
και τ�υ τ�υρισµ�� ανταγων ;�νται για τ�ν ;ωτικ
 "*ρ� των
ευρωπαϊκ*ν ακτ*ν, �ι �π� ες εκτε ν�νται σε 89 000
"ιλι
µετρα περ π�υ, και �ι παρ�κτιες ;*νες �ιλ�#εν��ν
�ρισµ!να απ
 τα πλ!�ν ευα σθητα και π�λ�τιµα �υσικ�
ενδιαιτ�µατα της Ευρ*πης.

Ωστ
σ�, η συνε"*ς αυ#αν
µενη π εση στ�υς παρ�κτι�υς
π
ρ�υς �δηγε  µ�ιρα α στην υπ���θµισ� τ�υς: επιδε νωση
της π�ι
τητας τ�υ νερ�� και ε#�ντληση των υδατικ*ν
π
ρων, επιτ�"υνση της δι��ρωσης, συσσ*ρευση της
ρ�πανσης, ε#α��νιση τ�υ εν�λι�υ πλ��τ�υ..., "ωρ ς να
ανα�ερθ��µε στις αρνητικ!ς κ�ινωνικ!ς και �ικ�ν�µικ!ς
επιπτ*σεις της υπ���θµισης.

5ρισµ!να απ
 τα πρ��λ�µατα π�υ αντιµετωπ ;�υν �ι
παρ�κτιες περι�"!ς της Ευρ*πης εµπλ!κ�υν περισσ
τερες
της µιας "*ρες. Λ
γ�υ "�ριν, ε�ν !να πετρελαι��
ρ�
�υθιστε  στη Μ�γ"η, η µα�ρη παλ ρρ�ια απειλε  τ
σ� τ�
Ηνωµ!ν� Βασ λει� 
σ� και τη Γαλλ α. Κατ� τ�ν  δι� τρ
π�,
!να περιστατικ
 �ι�µη"ανικ�ς � γεωργικ�ς ρ�πανσης τ�υ
∆��να�η π�υ συµ�α νει στην Αυστρ α µπ�ρε  να διασ" σει
σειρ� διαδ�"ικ*ν εθνικ*ν συν
ρων πρ�τ�� καταλ�#ει στη
Μα�ρη Θ�λασσα, στη Ρ�υµαν α, σε απ
σταση "ιλι�δων
"ιλι�µ!τρων απ
 την α�ετηρ α τ�υ.

Ε#�λλ�υ, π�λιτικ!ς �ι �π� ες, εκ πρ*της 
ψεως, δεν !"�υν
καµ α σ"!ση µε τις παρ�κτιες ;*νες της �νωσης, ενδ!"εται
να !"�υν επιπτ*σεις σε αυτ!ς. Π."., η κ�ιν� γεωργικ�
π�λιτικ� (ΚΓΠ) της Ευρωπαϊκ�ς �νωσης µπ�ρε  να επηρε�σει
την π�σ
τητα περιττωµ�των π�υ απ�ρρ πτεται απ
 τις

(1) Ανακ� νωση της Ευρωπαϊκ�ς Επιτρ�π�ς πρ�ς τ� Συµ���λι� και

τ� Ευρωπαϊκ
 Κ�ιν����λι� για την �λ�κληρωµ!νη δια"ε ριση

παρ�κτιων ;ων*ν µε τ τλ� «Μια στρατηγικ� για την Ευρ*πη»

[COM(2000) 547].



επι"ειρ�σεις εντατικ�ς εκτρ���ς "�ιρ�ειδ*ν και ���ειδ*ν
στα ρ!µατα και στα π�τ�µια. Τα νιτρικ� π�υ υπ�ρ"�υν στην
κ�πρι�, καθ*ς και τα "ηµικ� λιπ�σµατα, ευν���ν 
την αν�πτυ#η κυαν�πρ�σινων �υκ*ν, τα �π� α
π�λλαπλασι�;�νται µε ε#αιρετικ� τα"ε ς ρυθµ��ς και
πρ�καλ��ν την ασ�υ# α π�λυ�ριθµων �λλων µ�ρ�*ν
υδατικ�ς ;ω�ς. Jταν �θ�νει στη θ�λασσα, τ� πλ��σι� αυτ

σε ��κη νερ
 µπ�ρε  να δηµι�υργ�σει σ��αρ� πρ��λ�µατα
στις παρ�κτιες περι�"!ς, ιδ ως µε την πρ�σ��λ� των
παραλι*ν κ�λ�µ�ησης. Η ε#!λι#η της ΚΓΠ αναµ!νεται να
επιτρ!ψει την �µ�λυνση τ�υ πρ��λ�µατ�ς της ρ�πανσης
απ
 νιτρικ!ς εν*σεις.

Επ σης, �ι κ�ιν�τικ!ς π�λιτικ!ς π�υ απ��λ!π�υν στην
πρ�αγωγ� της �ικ�ν�µικ�ς �ιωσιµ
τητας των αγρ�τικ*ν και
�ρειν*ν περι�"*ν µπ�ρε  να !"�υν σηµαντικ!ς επιπτ*σεις

σ�ν α��ρ� τ�ν αριθµ
 των ατ
µων π�υ µεταναστε��υν
πρ�ς τις παρ�κτιες ;*νες.

Jλα αυτ� τα παραδε γµατα δε "ν�υν 
τι �ι π�λιτικ� 
ιθ�ν�ντες της �νωσης πρ!πει να πρ�σ!#�υν ιδια τερα τις
ευρωπαϊκ!ς παρ�κτιες περι�"!ς. Αυτ
ς ε ναι και � λ
γ�ς για
τ�ν �π� � η Ευρωπαϊκ� �νωση πρ�σπαθε  να θεσπ σει µια
συντ�νισµ!νη π�λιτικ� για τις παρ�κτιες περι�"!ς της
�νωσης (1). Εκτ
ς απ
 τα µ!τρα �ελτ ωσης των κ�ιν�τικ*ν
π�λιτικ*ν π�υ επηρε�;�υν τις παρ�κτιες ;*νες, η
Ευρωπαϊκ� Επιτρ�π� καλε  τα κρ�τη µ!λη να θεσπ σ�υν
εθνικ!ς στρατηγικ!ς «�λ�κληρωµ!νης δια"ε ρισης των
παρ�κτιων ;ων*ν» (5∆ΠK).

Στ
"�ς της Επιτρ�π�ς, µ!σω της πρ�αγωγ�ς της 5∆ΠK, ε ναι
η συν�ρθρωση των δια�
ρων ��ρ!ων και π�λιτικ*ν —σε
τ�πικ
, περι�ερειακ
, εθνικ
 � ευρωπαϊκ
 επ πεδ�— π�υ
επηρε�;�υν την καθηµεριν� ;ω� των παρ�κτιων περι�"*ν
της �νωσης.

4

(1) COM(2000) 547 της 27ης Σεπτεµ�ρ �υ 2000.



Η �λ�κληρωµ!νη δια"ε ριση των παρ�κτιων ;ων*ν (5∆ΠK)
απ��λ!πει στη διαπλ�κ� των δια�
ρων π�λιτικ*ν π�υ !"�υν
επιπτ*σεις στις παρ�κτιες περι�"!ς της �νωσης. Η
πρ�σ!γγιση αυτ� α��ρ� ταυτ�"ρ
νως τ�ν πρ�γραµµατισµ

και τη δια"ε ριση των παρ�κτιων π
ρων και τ�υ παρ�κτι�υ
"*ρ�υ. ∆εν πρ
κειται για την ιδε*δη λ�ση αλλ� για µια
δυναµικ� διαδικασ α π�υ θα ε#ελι"θε  συν τω "ρ
νω.

Θεµελι*δης λ
γ�ς �παρ#ης της 5∆ΠK ε ναι η αν�γκη
αλληλ�πρ�σ!γγισης 
λων των τ�πικ*ν, περι�ερειακ*ν,
εθνικ*ν και ευρωπαϊκ*ν π�λιτικ*ν ιθυν
ντων, καθ*ς και 
των �λλων ενδια�ερ�µ!νων µερ*ν, των �π� ων �ι
δραστηρι
τητες !"�υν αντ κτυπ� στις παρ�κτιες περι�"!ς.
7ωρ ς συντ�νισµ
 σε 
λα τα επ πεδα, �ι πρ�σπ�θειες
πρ�στασ ας των παραλ ων της �νωσης δεν θα !"�υν παρ�
µερικ� µ
ν� επιτυ" α. Μετα#� των «ενδια�ερ�µ!νων µερ*ν»
πρ!πει να περιλαµ��ν�νται 
"ι µ
ν� τα δι�ικητικ� στελ!"η
και �ι π�λιτικ�  ιθ�ν�ντες, αλλ� και 
λα τα υπ
λ�ιπα
εµπλεκ
µενα µ!ρη, 
πως � πληθυσµ
ς, �ι µη κυ�ερνητικ!ς
�ργαν*σεις και �ι τ�πικ!ς επι"ειρ�σεις.

Η 5∆ΠK δεν συνιστ� περι�αλλ�ντικ� µ
ν�ν π�λιτικ�.
Μ�λ�ν
τι η αν�γκη πρ�στασ ας των �υσικ*ν
�ικ�συστηµ�των απ�τελε  κεντρικ
 στ
"� της στρατηγικ�ς
αυτ�ς, η 5∆ΠK απ��λ!πει επ σης στην �ν�δ� τ�υ
�ικ�ν�µικ�� και κ�ινωνικ�� επιπ!δ�υ των παρ�κτιων ;ων*ν
και στην πλ�ρη α#ι�π� ηση των δυνατ�τ�των τ�υς ως
σ�γ"ρ�νων και δραστ�ριων κ�ιν�τ�των. Στις παρ�κτιες
;*νες, �ι περι�αλλ�ντικ�  και κ�ινωνικ��ικ�ν�µικ�  αυτ� 
στ
"�ι ε ναι �ρρηκτα συνδεδεµ!ν�ι µετα#� τ�υς.

5

Η �∆Π�
εν συντ�µ α



5ι ακτ!ς της Ευρωπαϊκ�ς �νωσης εκτε ν�νται σε µ�κ�ς
89 000 "ιλι�µ!τρων και περ π�υ τ� µισ
 τ�υ πληθυσµ�� των
κρατ*ν µελ*ν ;ει κ�ντ� στις ακτ!ς, σε απ
σταση απ
 τη
θ�λασσα µικρ
τερη �  ση των 50 "ιλι�µ!τρων. 5ι παρ�κτιες
;*νες �δη �ιλ�#εν��ν τα π�λυτιµ
τερα ενδιαιτ�µατα της
�νωσηςM απ
 πρ
σ�ατη µελ!τη της Επιτρ�π�ς (1) πρ�κ�πτει

τι τ� σ�ν�λ� των εσ
δων απ
 τα �ικ�συστ�µατα των
παρ�κτιων ;ων*ν της Ευρωπαϊκ�ς �νωσης υπερ�α νει, σε
�ικ�ν�µικ��ς 
ρ�υς, τ� εθνικ
 ΑΕγ"Π �ι�υδ�π�τε «µικρ��»
κρ�τ�υς µ!λ�υς. Η Ευρωπαϊκ� Επιτρ�π� πιστε�ει 
τι, ε�ν
θ!λ�υµε να ε#ασ�αλ σ�υµε τη δι�σωση τ�υ �ικ�ν�µικ��
αυτ�� π
ρ�υ, ε ναι αναγκα � να υι�θετηθε  µια περισσ
τερ�
συντ�νισµ!νη πρ�σ!γγιση.

Με την υι�θ!τηση εθνικ*ν στρατηγικ*ν �λ�κληρωµ!νης
δια"ε ρισης των παρ�κτιων ;ων*ν (5∆ΠK), �ι κυ�ερν�σεις
των κρατ*ν µελ*ν θα µπ�ρ��σαν να �ελτι*σ�υν τ�
�ικ�ν�µικ
 και περι�αλλ�ντικ
 επ πεδ� των παρ�κτιων
;ων*ν τ�υς. Σ�µ�ωνα µε τις µελ!τες π�υ εκπ�ν�θηκαν
πρ�κειµ!ν�υ να εκτιµηθε  τ� κ�ινωνικ��ικ�ν�µικ
 δυναµικ

της 5∆ΠK, τ� ετ�σι� ακαθ�ριστ� 
�ελ�ς
(συµπεριλαµ�αν�µ!νης της πρ�στασ ας των ενδιαιτηµ�των,
των τ�πικ*ν επι"ειρ�σεων και τ�υ τ�υρισµ�� στις εν λ
γω
περι�"!ς) θα µπ�ρ��σε να αν!λθει στα 4,2 δισ. ευρ* για τ�
σ�ν�λ� της Ευρωπαϊκ�ς �νωσης. Εκτ
ς απ
 τα καθαρ*ς
�ικ�ν�µικ� κ!ρδη, τα π�ι�τικ� ��!λη —τα �π� α θα
κυµα ν�νται αν�λ�γα µε τις δι���ρες πρωτ���υλ ες της
5∆ΠK— θα περιλαµ��ν�υν την α�#ηση της συν�"�ς µετα#�
των παρ�κτιων κ�ιν�τ�των.

Εν κατακλε δι, �ι εθνικ!ς στρατηγικ!ς 5∆ΠK αναµ!νεται να
!"�υν σ"ετικ� "αµηλ
 κ
στ�ς κατ� την ε�αρµ�γ� τ�υς,
!"�υν 
µως σηµαντικ� δυνητικ� �ικ�ν�µικ� απ
δ�ση.

6

Η παρ�κτια ��νη
της Ευρ�πης

(1) An assessment of the socioeconomic costs and benefits of integrated
coastal zone management (Α#ι�λ
γηση τ�υ κ�ινωνικ��ικ�ν�µικ��
κ
στ�υς και ��!λ�υς της �λ�κληρωµ!νης δια"ε ρισης των
παρ�κτιων ;ων*ν), Firn Crichton Roberts, Ν�!µ�ρι�ς 2000. Βλ!πε
http://europa.eu.int/comm/environment/iczm/socec_en.pdf
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5ι παρ�κτιες ;*νες της Ευρ*πης αντιµετωπ ;�υν, πιθαν
τατα,
µεγαλ�τερ� αριθµ
 �ικ�ν�µικ*ν, κ�ινωνικ*ν και �ικ�λ�γικ*ν
πρ��ληµ�των απ’ 
,τι �ι �λλες περι�"!ς της Ευρωπαϊκ�ς
�νωσης. Απ
 τη Λαπων α στην Κρ�τη, �ι παρ�κτιες ;*νες
!"�υν να αντιµετωπ σ�υν πιεστικ� πρ��λ�µατα
πρ�γραµµατισµ�� και δια"ε ρισης, εν* συ"ν� �ι ε#
"ως
απ�µεµακρυσµ!νες περι�"!ς της Ευρωπαϊκ�ς �νωσης δεν
παραλε π�υν να παρ�υσι�σ�υν 
λα τα π�λυ�ριθµα
πρ��λ�µατα π�υ 
ντως µπ�ρ��ν να παρ�υσιαστ��ν σε
παρ�κτιες ;*νες. Τα παραδε γµατα π�υ ακ�λ�υθ��ν
απ�τελ��ν απ�νθισµα των πλ!�ν γνωστ*ν πρ��ληµ�των.

Κακ�πρ�γραµµατισµ�νη τ�υριστικ� αν�πτυ"η

Jταν η δια"ε ριση ε ναι η ενδεδειγµ!νη, � τ�υρισµ
ς µπ�ρε 
να απ�τελ!σει ;ωτικ� και αναντικατ�στατη πηγ� �ικ�ν�µικ�ς
ανα��θµισης των παρ�κτιων ;ων*ν. Ωστ
σ�, σε µεγ�λα
τµ�µατα των ακτ*ν της �νωσης, � τ�υρισµ
ς αναπτ�"θηκε
περιστασιακ� και απρ�γραµµ�τιστα και ευθ�νεται για
σηµαντικ� κ�ινωνικ� και περι�αλλ�ντικ� πρ��λ�µατα.

Τα παρ�κτια τ�υριστικ� συγκρ�τ�µατα ασκ��ν, εν γ!νει,
τερ�στιες πι!σεις στ�υς τ�πικ��ς π
ρ�υς γλυκ�� νερ��
(µετα#� �λλων), γεγ�ν
ς π�υ σε �ρισµ!νες περι�!ρειες της
ν
τιας Ευρ*πης !"ει δηµι�υργ�σει δυσεπ λυτα πρ��λ�µατα.
Σε π�λλ!ς µεσ�γειακ!ς περι�"!ς, ιδ ως στα ελληνικ� νησι�, η
υπερεκµετ�λλευση των µικρ*ν υπ
γειων απ�θεµ�των νερ��
πρ�κ�λεσε διε σδυση θαλασσ �υ νερ�� στ�υς υδρ��
ρ�υς
�ρ ;�ντες των περι�"*ν αυτ*ν, καθιστ*ντας τ� εκε  νερ

ακατ�λληλ� πρ�ς π
σιν. Ε#�λλ�υ, π�λλ� απ
 τα νησι� αυτ�
π�σ"�υν απ
 !λλειψη εγκαταστ�σεων τελικ�ς δι�θεσης των
στερε*ν απ�ρριµµ�των, και γι’ αυτ
 �ι ανε#!λεγκτες
απ�ρρ ψεις απ�τελ��ν σ�νηθες �αιν
µεν�.

Επ σης, τα κ�λυµ�ητικ� θ!ρετρα π�υ τυγ"�ν�υν κακ�ς
δια"ειρ σεως µπ�ρ��ν να πρ�καλ!σ�υν σ��αρ� ατµ�σ�αιρικ�
και θαλ�σσια ρ�πανση. Εν γ!νει, τα τ�υριστικ� συγκρ�τ�µατα
καταναλ*ν�υν µεγ�λες π�σ
τητες �ρυκτ*ν καυσ µων,
γεγ�ν
ς π�υ πρ�καλε  υπ���θµιση της π�ι
τητας τ�υ
ατµ�σ�αιρικ�� α!ρα στις περι�"!ς 
π�υ �ρ σκ�νται αυτ�.
Τα �ρυκτ� κα�σιµα δεν "ρησιµ�π�ι��νται µ
ν� στις κ�υ; νες
και στις εγκαταστ�σεις θ!ρµανσης στα #εν�δ�"ε α, στις
κα�ετ!ριες και στα εστιατ
ρια, αλλ� "ρησιµ�π�ι��νται και ως

�ι ακτ�ς
της Ευρ�πης:

τα πρ�#λ�µατα
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κα�σιµα στις µ�τ�σικλ!τες, στα αυτ�κ νητα και στα σκ��η
αναψυ"�ς, π�υ α�θ�ν��ν στα παρ�κτια τ�υριστικ� θ!ρετρα.

Τα πληµµελ��ς σ"εδιασµ�� παρ�κτια τ�υριστικ�
συγκρ�τ�µατα µπ�ρ��ν επ σης να !"�υν αρνητικ!ς
επιπτ*σεις στις τ�πικ!ς επι"ειρ�σεις και στ�ν κ�ινωνικ
 
ιστ
 των τ�πικ*ν κ�ιν�τ�των. Λ
γ�υ "�ριν, στις Κυκλ�δες,
υπ�ρ"ει αντ θεση µετα#� τ�υ τ�υρισµ�� και της ε#�ρυκτικ�ς
�ι�µη"αν ας. Ε#�λλ�υ, � τ�υρισµ
ς επηρ!ασε αρνητικ� τις
παραδ�σιακ!ς αγρ�τικ!ς δραστηρι
τητες υψηλ�ς εντ�σεως
εργασ ας, δεδ�µ!ν�υ 
τι �ι τ�πικ�  πληθυσµ�  εγκατ!λειψαν
τις γεωργικ!ς ασ"�λ ες για να εργαστ��ν στα µπαρ, στις
κα�ετ!ριες και στα κ!ντρα νυκτεριν�ς διασκ!δασης.

Στ�ν π�ταµ
κ�λπ� της Γιρ
νδης, στη Γαλλ α, τα σκ��η
αναψυ"�ς �!ρ�υν, στα ��αλα, τ�#ικ� �α�� κατ� των
θυσαν
π�δων, γεγ�ν
ς π�υ δηµι�υργε  σ��αρ� πρ��λ�µατα
στις τ�πικ!ς ι"θυ�καλλιεργητικ!ς µ�ν�δες.

Jµως, �ι εµπειρ�γν*µ�νες επιµ!ν�υν 
τι � τ�υρισµ
ς ε ναι

ντως σε θ!ση να διαδραµατ σει θετικ
 ρ
λ� στις παρ�κτιες
περι�"!ς, ε�
σ�ν υ� σταται κατ�λληλ� !λεγ"�. Στην κ�µητε α
Storstrøm, στη ∆αν α, � τ�υρισµ
ς —ιδ ως εκτ
ς των περι
δων
αι"µ�ς— συµ��λλει στην αντιστ�θµιση των απωλει*ν θ!σεων
εργασ ας στ�υς τ�µε ς της αλιε ας, της γεωργ ας, της �αρι�ς
�ι�µη"αν ας και των θαλ�σσιων µετα��ρ*ν.

Η %θ ν�υσα π�ρε α της αλιευτικ�ς #ι�µη'αν ας

Επ  σειρ�ν αι*νων η αλιε α απ�τ!λεσε τρ
π� ;ω�ς σε
π�µπ�λλες παρ�κτιες π
λεις και "ωρι� της Ευρ*πης. Σ�µερα,
ωστ
σ�, η κ�ιν�τικ� αλιευτικ� �ι�µη"αν α, στ� σ�ν�λ
 της,
αντιµετωπ ;ει σ��αρ� πρ��λ�µατα. Σε π�λλ!ς περι�"!ς, η
υπερεκµετ�λλευση ε "ε ως απ�τ!λεσµα τη δραµατικ� µε ωση
των αλιευτικ*ν απ�θεµ�των, η �π� α �δ�γησε, µε τη σειρ�
της, σε απ*λειες θ!σεων εργασ ας και σε �ικ�ν�µικ!ς
δυσκ�λ ες. Πρ�κειµ!ν�υ να περι�ριστε  η υπερεκµετ�λλευση,
η κ�ιν� αλιευτικ� π�λιτικ� της Ευρωπαϊκ�ς �νωσης απ��λ!πει
στ�ν !λεγ"� των π�σ�τ�των των αλιευµ�των στα �δατα της
�νωσης, καθ*ς και στ�ν περι�ρισµ
 τ�υ αριθµ�� των πλ� ων,
µε τη ���θεια π�λυετ*ν πρ�γραµµ�των πρ�σανατ�λισµ��
για τ�υς αλιευτικ��ς στ
λ�υς.
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Σε π�λλ!ς παρ�κτιες περι�"!ς, η µε ωση της δυναµικ
τητας
των αλιευτικ*ν στ
λων επ!�ερε επ σης α�#ηση της ανεργ ας.
Με την πα�ση � τ�ν περι�ρισµ
 των δραστηρι�τ�των των
παραδ�σιακ*ν αλιευτικ*ν λιµανι*ν, τ�πικ�  πληθυσµ� 
µετακιν�θηκαν και η διαδικασ α αυτ� τρ�π�π� ησε τα �ασικ�
"αρακτηριστικ� π�µπ�λλων παρ�κτιων περι�"*ν. Π�λλ!ς
π
λεις π�υ πρ���λλ�νταν ως κ�ιν
τητες αλι!ων για να
πρ�σελκ�σ�υν τ�ν τ�υρισµ
 γν*ρισαν κατακ
ρυ�η πτ*ση τ�υ
αριθµ�� των επισκεπτ*ν, καθ
σ�ν �ι τ�πικ�  ψαρ�δες
κρεµ��σαν �ριστικ� τα δ "τυα τ�υς.

Σε �ρισµ!νες περι�"!ς !γιναν πρ�σπ�θειες για υπ�κατ�σταση
της αλιευτικ�ς �ι�µη"αν ας και για τ
νωση των τ�πικ*ν
�ικ�ν�µι*ν. Η διαδικασ α 
µως αυτ� δεν �ταν ε�κ�λη και, σε
�ρισµ!νες περι�"!ς, �ι εκτ
ς αλιε ας δυνατ
τητες
απασ"
λησης παραµ!ν�υν ε#αιρετικ� περι�ρισµ!νες.

Στις περι�"!ς 
π�υ η αλιευτικ� �ι�µη"αν α ε#ακ�λ�υθε  να
διαδραµατ ;ει σηµαντικ
 �ικ�ν�µικ
 ρ
λ�, η τελευτα α καλε ται
συ"ν� να µ�ιραστε  τις παρ�κτιες ;*νες µε �λλες "ρ�σεις της
θ�λασσας: �ι παρ�κτιες "ωρ�τα#ικ!ς διαµ�ρ�*σεις, �ι µαρ νες
και �ι εγκαταστ�σεις ελλιµενισµ�� σκα�*ν, καθ*ς και η
τ�υριστικ� �ι�µη"αν α σκα�*ν αναψυ"�ς, µπ�ρε  να !"�υν
σηµαντικ!ς αρνητικ!ς επιπτ*σεις στην παρ�κτια αλιε α και
στ�ν εν�λι� πλ��τ�.

Η εντατικ
τερη "ρ�ση της ακτ�γραµµ�ς µπ�ρε  να !"ει ως
απ�τ!λεσµα τ�ν περι�ρισµ
 των τ
πων αλιε ας και την

ε#α��νιση θαλ�σσιων
ενδιαιτηµ�των (;*νες

διατρ���ς, ω�τ�κ ας και
αναπαραγωγ�ς), καθ*ς

και την υπ���θµιση
των υδ�των και

;ηµ ες για τ�
παρ�κτι�

περι��λλ�ν.
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Η υδατ�καλλι!ργεια, η �π� α απαντ�ται κυρ ως στα παρ�κτια
�δατα και συνδ!εται µε �λλες π�λιτικ!ς 
πως η
αστικ�π� ηση, � τ�υρισµ
ς και η γεωργ α, απ�τελε 
"αρακτηριστικ
 παρ�δειγµα για τ� π*ς η 5∆ΠK µπ�ρε  να
εγγυηθε  τη συµ�ατ
τητα µετα#� των παρ�κτιων
δραστηρι�τ�των. Η ι"θυ�καλλι!ργεια µπ�ρε  να !"ει θετικ�
απ�τελ!σµατα στις παρ�κτιες ;*νες, δεδ�µ!ν�υ 
τι η καλ�
π�ι
τητα τ�υ νερ�� και τ� καθαρ
 περι��λλ�ν απ�τελ��ν
αναγκα ες πρ�ϋπ�θ!σεις. 5ι ι"θυ�καλλιεργητικ!ς
επι"ειρ�σεις των �π� ων η δια"ε ριση ε ναι η ενδεδειγµ!νη
πρ�σελκ��υν τ�υρ στες και επιτρ!π�υν στα τ�πικ�
εστιατ
ρια να ε��δι�;�νται µε �ρ!σκα θαλασσιν�. Ωστ
σ�, η
δραστηρι
τητα αυτ� !"ει και κ�π�ιες αρνητικ
τερες πτυ"!ς,
δεδ�µ!ν�υ 
τι απ�τελε  ανταγωνιστ� για τ�ν υδ�τιν� "*ρ� �
για τα παρ�κτια �ικ
πεδα, � δηµι�υργε  πρ��λ�µατα
δι�θεσης των απ��λ�των και ρ�πανσης.

Κακ�σ'εδιασµ�να δ κτυα µετα%�ρ�ν

5ι µετα��ρ!ς δηµι�υργ��ν ιδιαιτ!ρως σ�νθετα πρ��λ�µατα
στις παρ�κτιες περι�"!ς της Ευρωπαϊκ�ς �νωσης. 7ωρ ς
κατ�λληλες συνδ!σεις, �ι εν λ
γω περι�"!ς δεν µπ�ρ��ν να
επω�εληθ��ν απ
 µια ακµ�;�υσα τ�υριστικ� �ι�µη"αν α,
��τε να αναπτ�#�υν την τ�πικ� �ικ�ν�µ α. Ε#�λλ�υ,
µ�ν�µερ*ς πρ�σανατ�λισµ!να πρ�ς την κ�λυψη των
τ�υριστικ*ν αναγκ*ν, τα δ κτυα µετα��ρ*ν ενδε"�µ!νως να
δυσκ�λε��υν την πρ
σ�αση των µ�ν µων κατ� κων των
περι�"*ν αυτ*ν. Αντιθ!τως, �ι υπερ��λικ� πυκν!ς —�

κακ�σ"εδιασµ!νες— �δικ!ς συνδ!σεις
εγκυµ�ν��ν κινδ�ν�υς ρ�πανσης και
κ�ρεσµ��, καθ*ς και καταστρ���ς
ενδιαιτηµ�των.

Τ� ;ητ��µεν� για τ�υς υπευθ�ν�υς σ"εδιασµ��
των δικτ�ων µετα��ρ�ς της �νωσης ε ναι,
λ�ιπ
ν, η κατ�λληλη ε#ισ�ρρ
πηση των εν
λ
γω παραγ
ντων. ∆υστυ"*ς, η ισ�ρρ�π α
µετα#� πρ�σ�ασιµ
τητας και αν�γκης
πρ�στασ ας τ�υ τ�πικ�� περι��λλ�ντ�ς
επιτυγ"�νεται σπαν ως και �ι σ"εδιαστ!ς σε
θ!µατα µετα��ρ*ν επιδεικν��υν, εν γ!νει,
ελ�"ιστη πρ�σ�"� στις ε#αιρετικ� ειδικ!ς
αν�γκες των παρ�κτιων ;ων*ν.



Κατ� τη δι�ρκεια των τελευτα ων δεκαετι*ν, τ� πρ
�ληµα
της "αµηλ�ς π�ι
τητας των δικτ�ων µετα��ρ*ν �δ�γησε
τ�υς πληθυσµ��ς στ� να εγκαταλε ψ�υν �ρισµ!νες απ
 τις
πλ!�ν απ�µεµακρυσµ!νες παρ�κτιες περι�"!ς της �νωσης.
Η !#�δ�ς αυτ� των τ�πικ*ν πληθυσµ*ν �ταν ιδια τερα
αισθητ� σε �ρισµ!να ελληνικ� νησι� της ν
τιας Ευρ*πης
καθ*ς και στ� αρ"ιπ!λαγ�ς στα αν�ι"τ� της ∆αν ας και της
Σ�υηδ ας.

Απ
 την �λλη πλευρ�, � κ
λπ�ς της Νε�π�λης, στην Ιταλ α,
γν*ρισε π�λλ!ς δυσκ�λ ες λ
γω, µετα#� �λλων, της
παρ�υσ ας π�λλ*ν ασυντ
νιστων συγκ�ινωνιακ*ν
συνδ!σεων. Στη Νε�π�λη, �ι τ�πικ�  υπε�θυν�ι σ"εδιασµ��
πρ�σπαθ��ν σ�µερα να επιλ�σ�υν πρ��λ�µατα
συµ�
ρησης, αυ#ηµ!ν�υ τ�υρισµ��, ρ�πανσης και κακ�ς
δια"ε ρισης της �υσικ�ς και π�λιτιστικ�ς κληρ�ν�µι�ς.

Η επ τευ#η αυτ�� π�υ �ι ειδικ�  απ�καλ��ν «αει�
ρ�
πρ�σ�ασιµ
τητα» —µε �λλα λ
για, η δηµι�υργ α απ�δ�τικ*ν
συγκ�ινωνιακ*ν συστηµ�των, εναρµ�νισµ!νων µε τ� τ�πικ

περι��λλ�ν— θα απ�τελ!σει σηµα ν�ντα σταθµ
, δεδ�µ!ν�υ

τι θα επιτρ!ψει τη �ελτ ωση της συν�λικ�ς κατ�στασης των
ευρωπαϊκ*ν παρ�κτιων ;ων*ν. Πρ�ς τ� σκ�π
 αυτ
, �ι
εθνικ�  �ργανισµ�  �ι υπε�θυν�ι για την κατασκευ� των
συγκ�ινωνιακ*ν υπ�δ�µ*ν καλ��νται να συσ� #�υν τις
σ"!σεις εργασ ας τ�υς µε τα τ�πικ� ενδια�ερ
µενα µ!ρη
στις παρ�κτιες περι�"!ς.

Α�"ηση της αστικ�π� ησης

Τις τελευτα ες δεκαετ ες, �λ�!να και
µεγαλ�τερα τµ�µατα των ακτ*ν της
�νωσης αστικ�π�ι�θηκαν. Ε�ν αληθε�ει 
τι
η καλ�σ"εδιασµ!νη �ικιστικ� αν�πτυ#η
µπ�ρε  να διαδραµατ σει σηµαντικ
 ρ
λ�
για την απ�τρ�π� τ�υ �ικ�ν�µικ��
µαρα;*µατ�ς των παρ�κτιων περι�"*ν,
αληθε�ει ε# σ�υ 
τι η επιδρ�µ� των
εργ�λ��ων στις ακτ!ς της �νωσης �ταν
�ναρ"η και "α�τικ�.
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�νας απ
 τ�υς κινητ�ρι�υς µ�"λ��ς της αστικ�ς αυτ�ς
επ!κτασης ε ναι η σηµαντικ� α�#ηση τ�υ αριθµ�� των
δε�τερων κατ�ικι*ν π�υ κατασκευ�;�νται στις παρ�κτιες
περι�"!ς της ΕΕ. Π�λλ!ς απ
 τις κατ�ικ ες αυτ!ς παραµ!ν�υν
�δειες και δεν "ρησιµ�π�ι��νται παρ� για Σα��ατ�κ�ριακα �
για διακ�π!ς. Ωστ
σ�, συ"ν� καταστρ!��υν ευα σθητα �υσικ�
ενδιαιτ�µατα και εµπ�δ ;�υν την πρ
σ�αση τ�υ κ�ιν�� στις
τ�πικ!ς παραλ ες. Ε#�λλ�υ, τα συστ�µατα απ�"!τευσης και τα
σηπτικ� �ρε�τι� τ�υς δηµι�υργ��ν κινδ�ν�υς υπ!ρ�ασης της
απ�ρρ��ητικ�ς δυναµικ
τητας τ�υ �υσικ�� τ�πικ��
περι��λλ�ντ�ς 
σ�ν α��ρ� τ�υς ρ�π�υς.

Τ� πρ
�ληµα της παρ�κτιας υπεραν�πτυ#ης ε ναι ιδια τερα �#�
στη ν
τια Ευρ*πη, 
π�υ π�λυ�ριθµες δε�τερες κατ�ικ ες 
ε ναι παρ�ν�µες � ηµιπαρ�ν�µες και δεν σ!��νται τ�υς
ν
µ�υς της "ωρ�τα# ας.

Η δι�#ρωση

Σε π�λλ!ς παρ�κτιες ;*νες της Ευρωπαϊκ�ς �νωσης, η
δι��ρωση απ
 τη θ�λασσα απ�τελε  �υσικ� διεργασ α π�υ
ε#ελ σσεται απ
 εκατ�µµυρ ων ετ*ν. Αυτ
 καθαυτ
, τ�
�αιν
µεν� δεν εγκυµ�νε  σ��αρ��ς κινδ�ν�υς για τ�
περι��λλ�ν, απ�κτ� 
µως τις διαστ�σεις πρ��λ�µατ�ς 
ταν
απειλε  παρ�κτιες π
λεις � "ωρι�.

Η πρ
ληψη της δι��ρωσης ε ναι ε#αιρετικ� σ�νθετ�
εγ"ε ρηµα και δεν ε ναι π�ντ�τε ε�κ�λ� να εκτιµηθ��ν �ι
ενδε"
µενες µακρ�πρ
θεσµες επιπτ*σεις των ανθρ*πινων
παρεµ��σεων στη �υσικ� αυτ� διεργασ α. Τα παραδ�σιακ�
«�αραωνικ�» κατασκευαστικ� !ργα π�υ απ��λ!π�υν στην
απ�τρ�π� της δι��ρωσης των ακτ*ν, 
πως π.". �ι
κυµατ�θρα�στες � �ι τ��ρ�ι απ
 �πλισµ!ν� σκυρ
δεµα,
ε ναι �κρως δαπανηρ� στη συντ�ρηση και δεν επιτυγ"�ν�υν
π�ντ�τε να συγκρατ�σ�υν τ� !δα��ς απ
 τ� να παρασυρθε 
απ
 τ� νερ
. Μ�λιστα, σε �ρισµ!νες ;*νες !"�υν επιτα"�νει
τ� �αιν
µεν�. 5ι παντ
ς τ�π�υ σ��αρ!ς �ικ�δ�µικ!ς
δραστηρι
τητες σε περι�"!ς π�υ απειλ��νται απ
 δι��ρωση
µπ�ρ��ν να επιδειν*σ�υν !τι περαιτ!ρω την κατ�σταση.

Σε �ρισµ!να τµ�µατα της ακτ�ς της Βαλτικ�ς, στη Λεττ�ν α
λ
γ�υ "�ριν, η �υσικ� παρ�κτια δι��ρωση ε#ελισσ
ταν εδ*
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και εκατ�µµ�ρια "ρ
νια µε ρυθµ��ς περ π�υ 1,2 µ!τρα
ετησ ως, µ!"ρις 
τ�υ κατασκευ�στηκε !να σηµαντικ
 λιµ�νι
για πετρελαι��
ρα στ� Ventspil. Σ�µερα, η ακτ� της ;*νης
αυτ�ς υπ�"ωρε  κατ� 2,5 !ως 3,5 µ!τρα ετησ ως.

Σε π�λλ!ς περι�"!ς της �νωσης, �ι εθνικ!ς και
περι�ερειακ!ς αρ"!ς αρ" ;�υν να καταν���ν 
τι �ι
απ
πειρες απ�τρ�π�ς της �υσικ�ς δι��ρωσης µ!σω της
κατασκευ�ς τ� "ων ε ναι συ"ν� µ�ταιες. Σε �ρισµ!ν�υς
κ�κλ�υς !"ει επικρατ�σει η επιλ�γ� µιας π�λιτικ�ς γνωστ�ς
ως «συντεταγµ!νη υπ�"*ρηση». Η π�λιτικ� αυτ� συν σταται
στη σταδιακ� µε ωση των ανθρωπ νων δραστηρι�τ�των στις
παρ�κτιες ;*νες �ι �π� ες, κ�π�τε, θα κερδηθ��ν απ
 τη
θ�λασσα. Λ
γ�υ "�ριν, στη ν�τι�δυτικ� ακτ� της �ρετανικ�ς
ν�σ�υ Wight, 
π�υ �ι ακτ!ς υπ�"*ρησαν περισσ
τερ� απ

400 µ!τρα κατ� τη δι�ρκεια των 400 τελευτα ων ετ*ν, �ι
τ�πικ!ς επι"ειρ�σεις πρ�σ�ρµ�σαν µε ρεαλισµ
 τις
δραστηρι
τητ!ς τ�υς στη ν�µ�τελειακ� αυτ� διεργασ α.

Στις περι�"!ς 
π�υ η κατευθυν
µενη υπ�"*ρηση δεν
απ�τελε  �ι*σιµη λ�ση (π."., στις ;*νες υψηλ�ς �ικ�ν�µικ�ς
� ιστ�ρικ�ς α# ας), π�λλ!ς ε ναι �ι αρ"!ς π�υ επ!λε#αν τις
�πιες µ�ρ�!ς παρ�κτιας πρ�στασ ας, αντ  των παραδ�σιακ*ν
τ��ρων � κυµατ�θραυστ*ν. Επ  παραδε γµατι, στις µετρ ως
ανεπτυγµ!νες ;*νες, η επανα��τευση θαλ�σσιων �υτ*ν
καθ*ς και �λλων τ�πων αυτ
"θ�νων �υτ*ν στις αµµ�θ νες
µπ�ρε  να επι�ραδ�νει σηµαντικ� τη δι��ρωση. Τα πρ�σε"�
!τη, �ι π�λιτικ�  ιθ�ν�ντες στις ;*νες αυτ!ς θα κληθ��ν να
διαµ�ρ�*σ�υν �ι*σιµες λ�σεις µε τις λιγ
τερες δυνατ!ς
απρ
�λεπτες συν!πειες.



14

Η ρ�πανση

5ι παρ�κτιες ;*νες αντιµετωπ ;�υν διπλ� απειλ� απ
 τη
ρ�πανση. J"ι µ
ν� συ"ν� π!�τ�υν θ�µατα σηµαντικ*ν
θαλ�σσιων καταστρ��*ν, 
πως ε ναι �ι µα�ρες παλ ρρ�ιες �
�ι εκ"�σεις "ηµικ*ν πρ�ϊ
ντων, αλλ� και πλ�ττ�νται απ

τ�υς "ερσα �υς ρ�π�υς π�υ εκ"!�νται στη θ�λασσα µ!σω
των "ειµ�ρρων και π�ταµ*ν.

Η ρ�πανση απ
 τα ναυτικ� ατυ"�µατα συνιστ� ιδια τερα
σηµαντικ
 κ νδυν� στις ακτ!ς π�υ ε��πτ�νται των µεγ�λων
διεθν*ν α#
νων ναυσιπλ�Qας. Σε γενικ!ς γραµµ!ς, �ι
θαλ�σσιες µετα��ρ!ς θεωρ��νται ως αρκετ� �ιλικ
ς πρ�ς
τ� περι��λλ�ν τρ
π�ς µετα��ρ�ς. Τ� πρ
�ληµα συν σταται
στ� 
τι, 
ταν συµ�α ν�υν ατυ"�µατα, τα απ�τελ!σµατα
συ"ν� ε ναι καταστρ��ικ�.

Jταν, π."., τ� υπ
 σηµα α Μ�λτας πετρελαι��
ρ� Erika
�υθ στηκε στα αν�ικτ� των γαλλικ*ν ακτ*ν τ� 1999, η
πρ�κ�ψασα πετρελαι�κηλ δα πρ�#!νησε τερ�στιες
περι�αλλ�ντικ!ς και �ικ�ν�µικ!ς καταστρ��!ς. Τα
�στρε�τρ��ε α αναγκ�στηκαν να κλε σ�υν, � αριθµ
ς των
τ�υριστ*ν στα γαλλικ� θαλ�σσια θ!ρετρα των πληγεισ*ν
περι�"*ν µει*θηκε δραµατικ�, και εκατ�ντ�δες "ιλι
µετρα
ακτ�γραµµ�ς καλ��θηκαν απ
 δυσ*δες στρ*µα αργ��
πετρελα �υ.

Επιπλ!�ν, συ"ν� ε ναι ε#αιρετικ� δ�σκ�λ� να εντ�πισθ��ν �ι
ευθ�νες για τα ναυτικ� ατυ"�µατα. 5ι εταιρε ες π�υ ε ναι
πλ�ι�κτ�τριες πετρελαι��
ρων συ"ν� εδρε��υν σε εκτ
ς
κ�ιν�τικ�ς δικαι�δ�σ ας "*ρες, και τ� γεγ�ν
ς αυτ
 καθιστ�
τη δικαστικ� δ ω#� τ�υς "ρ�ν��
ρα και περ πλ�κη. Ωστ
σ�,
η Ευρωπαϊκ� Επιτρ�π� διαµ
ρ�ωσε πρ�σ��τως �ρισµ!νες
πρ�τ�σεις για τη θ!σπιση πρ�ληπτικ*ν µ!τρων στ�ν τ�µ!α
αυτ
ν.

Η "ερσα ας πρ�ελε�σεως ρ�πανση —ιδ ως απ
 αγρ�κτ�µατα
και εργ�στ�σια— απ�τελε  επ σης σηµαντικ
 πρ
�ληµα για
π�λλ!ς παρ�κτιες ;*νες. Ευτυ"*ς, �ι �ι�λικ!ς �ικ�λ�γικ!ς
καταστρ��!ς, 
πως η !κ"υση εν*σεων κυαν �υ στη
Ρ�υµαν α, η �π� α ρ�πανε µεγ�λ� µ!ρ�ς τ�υ ∆��να�η
καθ*ς και την ακτ� της Μα�ρης Θ�λασσας, τ� 2000, ε ναι
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σ"ετικ� σπ�νιες. Jµως, καθηµεριν�, µεγ�λες π�σ
τητες
ρ�πων εκ"!�νται στις ευρωπαϊκ!ς παραλ ες.

Μ α απ
 τις κυρι
τερες πηγ!ς ανησυ" ας ε ναι η
νιτρ�ρρ�πανση απ
 τα γεωργικ� λιπ�σµατα και απ
 την
κ�πρι� των ;*ων. Τα νιτρικ� απ�τελ��ν �ασικ
 συστατικ


λων των λιπασµ�των και δεν δηµι�υργ��ν ιδια τερα
πρ��λ�µατα για τ� περι��λλ�ν 
ταν "ρησιµ�π�ι��νται µε
�ειδ*. Jταν 
µως µεγ�λες π�σ
τητες νιτρικ*ν εκ"!�νται 
σε ρ!µατα και π�ταµ��ς, τα ��κη τρ!��νται απ
 αυτ� 
και π�λλαπλασι�;�νται µε εκπληκτικ��ς ρυθµ��ς,
πν γ�ντας κ�θε �λλη µ�ρ�� ;ω�ς στ� νερ
. Ε#�λλ�υ, �
π�λλαπλασιασµ
ς των �υκ*ν στη θ�λασσα και ειδικ
τερα
στα �δατα κ�λ�µ�ησης ε ναι ιδια τερα δυσ�ρεστ�ς για τ�υς
κ�λυµ�ητ!ς. Ε�ν λ�ιπ
ν θ!λ�υµε να απ���γ�υµε τις
«πρ�σινες παλ ρρ�ιες», ε ναι αναγκα � να ανα�αθµιστε  η
συνεργασ α µετα#� των παρ�κτιων ��ρ!ων και των αρ"*ν
π�υ ε ναι υπε�θυνες για ;ητ�µατα �ι�µη"αν ας, γεωργ ας και
για τις �λλες πηγ!ς ρ�πανσης.

Η πρ�σ��τως εκδ�θε σα κ�ιν�τικ� �δηγ α για την π�ι
τητα
τ�υ νερ�� (η «�δηγ α-πλα σι� για τα �δατα») θ γει τα
πρ��λ�µατα παρ�κτιας ρ�πανσης µε �#�να µια πρ�σ!γγιση
στηριγµ!νη στην κ�ιν� λ�γικ� —πλην 
µως, καιν�τ
µ�— η
�π� α θεωρε  τις π�τ�µιες λεκ�νες απ�ρρ��ς ως α�ετηρ α
της πρ�στασ ας των  υδατικ*ν π
ρων της �νωσης.
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Η δια"ε ριση της π�τ�µιας λεκ�νης απ�ρρ��ς
διασυνδ!ει —σε εθνικ
, περι�ερειακ
 και τ�πικ


επ πεδ�— 
λα τα µ!ρη π�υ διαδραµατ ;�υν !να
ρ
λ� σε σ"!ση µε τ�υς υδατικ��ς π
ρ�υς, 
πως
αυτ�  ρ!�υν απ
 τις �ρειν!ς πηγ!ς στις λ µνες
και, µ!σω των π�ταµ*ν, στη θ�λασσα.

Στ
"�ς της �δηγ ας-πλαισ �υ για τα �δατα ε ναι
να ε#ασ�αλιστε  
τι �ι κυ�ερν�σεις της
Ευρωπαϊκ�ς �νωσης θεσπ ;�υν συντ�νισµ!να
µ!τρα για τη δια"ε ριση τ�υ νερ�� και για την
αντιµετ*πιση της ρ�πανσης, και δεν υι�θετ��ν

απ�σπασµατικ!ς π�λιτικ!ς, �ι �π� ες σ�µερα
απ�τελ��ν τ�ν καν
να. Η πρ�σ!γγιση αυτ�

περιλαµ��νει επ σης τη θ!σπιση εναρµ�νισµ!ν�υ
συστ�µατ�ς συλλ�γ�ς δεδ�µ!νων και πληρ���ρι*ν, µε

τη "ρ�ση συστηµ�των γεωγρα�ικ*ν πληρ���ρι*ν.

Jσ�ν α��ρ� τις παρ�κτιες ;*νες, η �δηγ α-πλα σι� για τα
�δατα θα ε#ασ�αλ σει την εκ µ!ρ�υς των κρατ*ν µελ*ν λ�ψη
συνεκτικ*ν µ!τρων για την αντιµετ*πιση 
λων των πηγ*ν
ρ�πανσης, "ερσα ων � θαλ�σσιων. Η ν�µ�θεσ α παρ!"ει στις
κυ�ερν�σεις δεκαπενταετ� πρ�θεσµ α για να επιτ�"�υν καλ�
π�ι
τητα των παρ�κτιων υδ�των τ�υς, µ!σω της ε�αρµ�γ�ς
συνεκτικ*ν π�λιτικ*ν σε θ!µατα π�ι
τητας τ�υ νερ��,
στηριγµ!νων στη δια"ε ριση της π�τ�µιας λεκ�νης απ�ρρ��ς.

Καταστρ�%� των ενδιαιτηµ�των
5ι παρ�κτιες ;*νες �ιλ�#εν��ν �ρισµ!να απ
 τα πλ�υσι
τερα
και πλ!�ν ευα σθητα �υσικ� ενδιαιτ�µατα της �νωσης. 5ι
;*νες, π�υ συ"ν� παρ�υσι�;�υν ιδια τερ� �ικ�λ�γικ

ενδια�!ρ�ν, απ�τελ��νται απ
 αλυκ!ς, αµµ�θ νες και
απ
τ�µες ακτ!ς π�υ �ιλ�#εν��ν π�λυ�ριθµα ε δη σπ�νιων
πτην*ν. Σε π�λλ!ς περι�"!ς της �νωσης τα παρ�κτια
ενδιαιτ�µατα απειλ��νται.

Η α�#ηση τ�υ πληθυσµ�� και η αν�πτυ#η των �ικ�ν�µικ*ν
δραστηρι�τ�των �δηγ��ν σε αλλ�ι*σεις των θαλ�σσιων
�υθ*ν, των παραλι*ν και ακτ*ν. Η αστικ� επ!κταση µπ�ρε , µε
τη σειρ� της, να �δηγ�σει στην καταστρ��� σηµαντικ*ν
παρ�κτιων ενδιαιτηµ�των, ιδια τερα σε υγρ
τ�π�υς. Η
αστικ�π� ηση αυτ� πρ�κ�λεσε την πλ�ρη ε#α��νιση π�λλ*ν
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;ωικ*ν ειδ*ν σε �ρισµ!νες παρ�κτιες ;*νες, και η µη
αντιστρεπτ� αυτ� απ*λεια απ�τελε  ε#ασθ!νηση αυτ�� π�υ �ι
περι�αλλ�ντικ�  ειδικ�  απ�καλ��ν «�ι�π�ικιλ
τητα». 5ι ειδικ� 
αυτ�  υπ�γραµµ ;�υν 
τι συ"ν� ε ναι αδ�νατ� να
επανασυσταθε  !να παρ�κτι� ενδια τηµα α�’ ης στιγµ�ς
καταστρα�ε  και 
τι, ακ
µα και 
ταν η απ�κατ�σταση ε ναι
δυνατ�, π�ντ�τε απ�τελε  µια �κρως περ πλ�κη και δαπανηρ�
διαδικασ α. Η ε#α��νιση ενδιαιτηµ�των µπ�ρε , ε#�λλ�υ, να
!"ει αρνητικ!ς επιπτ*σεις στ�υς υδ�τιν�υς π
ρ�υς και απ

πλευρ�ς δι��ρωσης των ακτ*ν.

∆υστυ"*ς, π�λλ�  τ�πικ�  και περι�ερειακ�  υπε�θυν�ι
πρ�γραµµατισµ�� στην Ευρωπαϊκ� �νωση δεν �α νεται να
πρ��ληµατ ;�νται ιδια τερα µε την καταστρ��� παρ�κτιων
ενδιαιτηµ�των. Τα αιτ�µατα πρ�στασ ας �υσικ*ν παρ�κτιων
ενδιαιτηµ�των αντιµετωπ ;�νται π�λλ!ς ��ρ!ς µε κα"υπ�ψ α
απ
 τις περι�ερειακ!ς αρ"!ς, �ι �π� ες διαπν!�νται απ
 τ�
;�λ� πρ�*θησης της τ�πικ�ς �ικ�ν�µ ας µ!σω της κατασκευ�ς

λ� και περισσ
τερων κατ�ικι*ν, �δ*ν, τ�υριστικ*ν
συγκρ�τηµ�των και επι"ειρηµατικ*ν εγκαταστ�σεων. Jµως, η
ε#α��νιση ενδιαιτηµ�των µπ�ρε  να !"ει αρνητικ!ς συν!πειες
και στην  δια την �ικ�ν�µ α των παρ�κτιων ;ων*ν. Λ
γ�υ
"�ριν, στις ;*νες παραδ�σιακ*ν αλιευτικ*ν δραστηρι�τ�των, η
καταστρ��� ενδιαιτηµ�των µπ�ρε  να πλ�#ει τ�ν εν�λι�
πλ��τ�. Επ σης, η υπ���θµιση ;ων*ν µεγ�λης �υσικ�ς
�µ�ρ�ι�ς �λ�πτει την �ικ�ν�µ α των παρ�κτιων περι�"*ν δι
τι
αντι�α νει στην αν�πτυ#η δραστηρι�τ�των 
πως ε ναι �
�ικ�τ�υρισµ
ς και π�λλ!ς υπα θριες ψυ"αγωγικ!ς
δραστηρι
τητες.



∆εδ�µ!ν�υ 
τι �ι παρ�κτιες περι�"!ς της Ευρωπαϊκ�ς
�νωσης αντιµετωπ ;�υν !να ευρ� ��σµα αν�λ�γων
πρ��ληµ�των απ
 µεγ�λ� αριθµ
 δι�"υτων και
δια��ρετικ*ν πηγ*ν, η Ευρωπαϊκ� Επιτρ�π� πιστε�ει 
τι η
�νωση !"ει αν�γκη απ
 µια συντ�νισµ!νη παρ�κτια π�λιτικ�.

Τ� 2000, η Επιτρ�π� δηµ�σ ευσε εµπεριστατωµ!νη !κθεση
στην �π� α "�ρα;ε τις κατευθ�νσεις µιας στρατηγικ�ς
�λ�κληρωµ!νης δια"ε ρισης των παρ�κτιων ;ων*ν (5∆ΠK)
της �νωσης. Σ�µ�ωνα µε την !κθεση αυτ�, �ι ευρωπαϊκ!ς
παρ�κτιες ;*νες θα µπ�ρ��σαν να επω�εληθ��ν απ

�ρισµ!να µ!τρα σε κ�ιν�τικ� κλ µακα. Πλην 
µως, η
Επιτρ�π� υπ�γραµµ ;ει 
τι ε ναι σκ
πιµ� να διαµ�ρ�*σει τ�
καθ!να απ
 τα 15 κρ�τη µ!λη της ΕΕ την �ικε α εθνικ�
στρατηγικ� 5∆ΠK.

5ι εν λ
γω εθνικ!ς στρατηγικ!ς 5∆ΠK θα επ!τρεπαν σε

λ�υς τ�υς π�λιτικ��ς ιθ�ν�ντες π�υ εµπλ!κ�νται στη
δια"ε ριση των παρ�κτιων ;ων*ν µιας "*ρας να συντ�ν σ�υν
κατ� π�λ� απ�δ�τικ
τερ� τρ
π� τις εν!ργει!ς τ�υς. 5ι
εθνικ!ς αυτ!ς στρατηγικ!ς θα ε "αν επ σης ως στ
"� τη
�ελτ ωση της συµ�ατ
τητας των δια�
ρων εθνικ*ν
τ�µεακ*ν ν
µων και π�λιτικ*ν π�υ α��ρ��ν τις παρ�κτιες
;*νες και θα διευκ
λυνε τη δρ�ση των τ�πικ*ν και
περι�ερειακ*ν αρ"*ν.

5ι τ�πικ!ς αρ"!ς απ�τελ��ν ;ωτικ�ς σηµασ ας παρ�γ�ντες
στις παρ�κτιες ;*νες της Ευρ*πης. Μ
ν�ν αυτ!ς —µα;  µε
τ�υς �λλ�υς ��ρε ς π�υ δραστηρι�π�ι��νται επιτ�π ως,

πως �ι επι"ειρ�σεις, �ι µ�ν µως εκε  διαµ!ν�ντες και �ι µη
κυ�ερνητικ!ς �ργαν*σεις— γνωρ ;�υν τα πραγµατικ�
πρ��λ�µατα π�υ αντιµετωπ ;ει η κ�θε ;*νη. 5ι
περι�ερειακ�  �ργανισµ�  µπ�ρ��ν να αναλ���υν τ�ν
επιτ
πι� συντ�νισµ
 των τ�πικ*ν πρωτ���υλι*ν, των
εθνικ*ν π�λιτικ*ν και πρ�γραµµ�των, ε#ασ�αλ ;�ντας !να
ν�µικ
 και θεσµικ
 πλα σι� για τη διευκ
λυνση των
περι�ερειακ*ν και τ�πικ*ν µ!τρων.

Η πρ�σ!γγιση 5∆ΠK ευν�ε  τη λ�ψη, στ� καταλληλ
τερ�
δυνατ
 επ πεδ�, των σ"ετικ*ν µε τις παρ�κτιες περι�"!ς
απ���σεων, επισηµα νεται 
µως 
τι τα δι���ρα δι�ικητικ�
επ πεδα πρ!πει να συναρθρ*ν�νται κατ� εναρµ�νισµ!ν�
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Η λ�ση:
η ε%αρµ�γ�,
σε �λ+κληρη 

την Ευρωπαϊκ�
,νωση,

µιας π�λιτικ�ς
για τη δια'ε ριση

των παρ�κτιων
�ων�ν



τρ
π�. Σε π�λλ!ς περιπτ*σεις, απαιτε ται και
διασυν�ριακ� συνεργασ α. Λ
γ�υ "�ριν, θα �ταν
π�λ� πι� λ�γικ
 ε�ν "*ρες µε ακτ!ς στην  δια
θ�λασσα συντ
νι;αν τις δρ�σεις τ�υς, αντ  
να θεσπ ;�υν, η κ�θε µ α #ε"ωριστ�,
εθνικ!ς π�λιτικ!ς π�υ κινδυνε��υν να
αλληλ�αναιρ��νται. Η κ�ιν�τικ� στρατηγικ�
5∆ΠK ενθαρρ�νει την «αν� περι�ερειακ�
θ�λασσα» πρ�σ!γγιση των παρ�κτιων π�λιτικ*ν
των "ωρ*ν π�υ �ρ!"�νται απ
 τη Μεσ
γει� και
τη Βαλτικ�.

Η στρατηγικ� 5∆ΠK απ��λ!πει επ σης στην
απ�τρ�π� ακ��σιων �λα�*ν των παραλι*ν απ

π�λιτικ!ς �ι �π� ες, εκ πρ*της 
ψεως, δεν
!"�υν καµ α συν!πεια στις παρ�κτιες περι�"!ς.

Λ
γ�υ "�ριν, σε περ πτωση ρ�πανσης µε γεωργικ�
πρ�!λευση, �ι π�λιτικ�  ιθ�ν�ντες �ι επι��ρτισµ!ν�ι µε 
την κ�ιν� γεωργικ� π�λιτικ� της �νωσης θα ε ναι
πρ�σεκτικ
τερ�ι 
σ�ν α��ρ� τις δυνητικ!ς επιπτ*σεις π�υ
θα µπ�ρ��σε να !"ει στα παρ�κτια �δατα η στα ενδ
τερα
"ρ�ση λιπασµ�των.

Η Επιτρ�π� επε#εργ�;εται �δη την ε�αρµ�γ� της
στρατηγικ�ς 5∆ΠK στ� σ�ν�λ� της Ευρωπαϊκ�ς �νωσης,
µ!σω των υ�ιστ�µενων κ�ιν�τικ*ν ν�µ�θετικ*ν διατ�#εων
και πρ�γραµµ�των. Απ
 πλευρ�ς τ�υς, �ι κυ�ερν�σεις των
κρατ*ν µελ*ν και τ� Ευρωπαϊκ
 Κ�ιν����λι� ε#ετ�;�υν 
την πρ
σκληση της Επιτρ�π�ς για τη θ!σπιση εθνικ*ν
στρατηγικ*ν, εν* ελπ ;εται 
τι η ν!α παρ�κτια π�λιτικ� θα
ε ναι σ�ντ�µα σε θ!ση να τεθε  σε ε�αρµ�γ�.

Η στρατηγικ� αυτ� της Ευρωπαϊκ�ς �νωσης για τις
παρ�κτιες ;*νες �αδ ;ει παρ�λληλα µε τη σηµασ α π�υ
απ�δ δει τ� !κτ� πρ
γραµµα της Επιτρ�π�ς για τ�
περι��λλ�ν σε µια απ�δ�τικ� εδα�ικ� πρ�σ!γγιση των
περι�αλλ�ντικ*ν πρ��ληµ�των.
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�ι κ�ριες αρ'�ς της �∆Π�

• 5ι κ�ριες αρ"!ς της 5∆ΠK ε ναι �ι ακ
λ�υθες:

• Συν�λικ� θε*ρηση των διασυνδε
µενων πρ��ληµ�των

• Στ�ρι#η των απ���σεων σε α#ι
πιστα δεδ�µ!να και
πληρ���ρ ες

• Συµπ
ρευση µε τις �υσικ!ς δυν�µεις

• Ετ�ιµ
τητα απ
κρισης σε απρ
�λεπτες ε#ελ #εις

• Πρ�σπ�θεια α#ι�π� ησης 
λων των ενδια�ερ�µ!νων µερ*ν
και εµπλεκ
µενων δι�ικητικ*ν υπηρεσι*ν

• Πρ�σ�υγ� σε δι���ρα µ!σα (ν
µ�ι, σ"!δια, �ικ�ν�µικ�
µ!σα, ενηµερωτικ!ς εκστρατε ες, τ�πικ!ς Local Agenda 21,
αυτ�δεσµευτικ!ς συµ�ων ες, πρ�αγωγ� �ρθ*ν πρακτικ*ν
κλπ.)

Τ� δ�σ�ς... +'ι τα δ�νδρα

Μ α απ
 τις �ασικ!ς αρ"!ς µιας απ�τελεσµατικ�ς π�λιτικ�ς
5∆ΠK ε ναι η υπ
 τ� ευρ�τερ� δυνατ
 πρ σµα ε#!ταση των
πρ��ληµ�των π�υ αντιµετωπ ;�υν �ι παρ�κτιες ;*νες.

Στ� παρελθ
ν, π�λλ!ς καλ�πρ�α ρετες πρ�σπ�θειες
ανα��θµισης των παρ�κτιων περι�"*ν της �νωσης
απ!τυ"αν επειδ� η πρ�σ!γγιση των πρ��ληµ�των �ταν σε
µεµ�νωµ!νη ��ση. Λ
γ�υ "�ριν, τ� ;�τηµα τ�υ τ�υρισµ��
στις παρ�κτιες ;*νες δεν µπ�ρε  να αντιµετωπιστε 
απ�τελεσµατικ� "ωρ ς να συνεκτιµ*νται πλ�θ�ς �λλα
;ητ�µατα. Μετα#� αυτ*ν περιλαµ��νεται � ε��διασµ
ς σε
νερ
, �ι "ρ�σεις γης, η απασ"
ληση και � αντ κτυπ�ς τ�υ
τ�υρισµ�� στα υπ�ρ"�ντα �υσικ� ενδιαιτ�µατα.

Επιπλ!�ν, σε π�λλ!ς περι�!ρειες της �νωσης, η  δια
παρ�κτια ;*νη µπ�ρε  κ�λλιστα να διασ" ;εται απ
 πληθ*ρα

20

�ι κ�ριες αρ'�ς
της �∆Π�
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δια��ρετικ*ν δι�ικητικ*ν συν
ρων. Αυτ
 !"ει ως
απ�τ!λεσµα την απ�σπασµατικ
τητα των π�λιτικ*ν
�ελτ ωσης των παρ�κτιων ;ων*ν: �ι δι���ρ�ι δι�ικητικ� 
µη"ανισµ�  θ!τ�υν σε ε�αρµ�γ� δια�!ρ�ντα και
ασυντ
νιστα µ!τρα. Σε περιπτ*σεις π�υ µια παρ�κτια ;*νη
διασ" ;εται απ
 τ� σ�ν�ρ� µετα#� δ�� "ωρ*ν, τα εν λ
γω
πρ��λ�µατα συντ�νισµ�� ε ναι ακ
µη �#�τερα. Επιπλ!�ν,
π�λλ� απ
 τα πρ��λ�µατα π�υ αντιµετωπ ;�υν �ι παρ�κτιες
;*νες !"�υν την πηγ� τ�υς σε απ
σταση π�λλ*ν
εκατ�ντ�δων "ιλι�µ!τρων απ
 την ακτ�.

Λ
γ�υ "�ριν, στ�ν Στρυµωνικ
 (Ελλ�δα), η π�τ�µια ρ�πανση
απ
 τη Β�υλγαρ α επηρε�;ει την π�ι
τητα των παρ�κτιων
υδ�των.

Jλα τα ανωτ!ρω υπ�δηλ*ν�υν 
τι µια απ�τελεσµατικ�
στρατηγικ� 5∆ΠK πρ!πει να εµπλ!κει 
λ�υς τ�υς π�ικ λ�υς
��ρε ς π�υ !"�υν σ"!ση µε την εκ�στ�τε παρ�κτια περι�"�
και να αντιµετωπ ;ει τα π�λλ� δια��ρετικ�, πλην 
µως
διασυνδεδεµ!να, πρ��λ�µατα των εν λ
γω περι�"*ν.

Η ε"�ταση των τ�πικ�ν συνθηκ�ν

Λ
γω των απ στευτα π�ικιλ
µ�ρ�ων ακτ*ν της Ευρωπαϊκ�ς
�νωσης, κ�θε απ�τελεσµατικ� στρατηγικ� 5∆ΠK πρ!πει να
στηρ ;εται σε τ�πικ!ς λ�σεις και να ανταπ�κρ νεται σε
τ�πικ!ς συνθ�κες. Λ
γ�υ "�ριν, µια π�λιτικ� για την
αντιµετ*πιση τ�υ πρ��λ�µατ�ς της δι�θησης θαλ�σσι�υ



νερ�� στ�υς υδρ��
ρ�υς �ρ ;�ντες στην
Ελλ�δα δεν θα ε "ε ν
ηµα σε µια παρ�κτια
περι�"� της Σ�υηδ ας στη Βαλτικ�. Η
στρατηγικ� 5∆ΠK της ΕΕ στηρ ;εται σταθερ�
στην αρ"� της επικ�υρικ
τητας, η �π� α �ρ ;ει

τι �ι σηµαντικ!ς απ���σεις π�λιτικ�ς πρ!πει
π�ντ�τε να λαµ��ν�νται στ� 
σ� τ� δυνατ
ν
πλησι!στερ� τ�υ π�λ τη επ πεδ�.

Αυτ
 σηµα νει 
τι �ι τ�πικ�  ��ρε ς στις
παρ�κτιες περι�"!ς της ΕΕ πρ!πει να
�ρ σκ�νται στ� κ!ντρ� της 5∆ΠK, δεδ�µ!ν�υ

τι µ
ν�ν �ι πληθυσµ�  π�υ ;�υν και εργ�;�νται
στις παρ�κτιες ;*νες γνωρ ;�υν εις ��θ�ς τις
ιδιαιτερ
τητες των πρ��ληµ�των των περι�"*ν
τ�υς. ∆εν θα ε "ε ν
ηµα —��τε θα �ταν,
ε#�λλ�υ, δ και�— η ν�µ�θετικ� επι��λ�

ισ�πεδωτικ� �µ�ι
µ�ρ�ων λ�σεων στις εν λ
γω περι�"!ς
απ
 τις εθνικ!ς κυ�ερν�σεις � απ
 τα ευρωπαϊκ� θεσµικ�

ργανα.

Ωστ
σ�, τα υψηλ
τερα αυτ� κλιµ�κια διακυ�!ρνησης
µπ�ρ��ν να ε#ασ�αλ σ�υν υπ�στ�ρι#η και καθ�δ�γηση στις
τ�πικ!ς πρωτ���υλ ες και να ε#ασ�αλ σ�υν τη µετα#� τ�υς
συµ�ατ
τητα στ� πλα σι� των π�λυ�ριθµων εθνικ*ν και
κ�ιν�τικ*ν π�λιτικ*ν για τις παρ�κτιες ;*νες. Επ σης, �ι
εθνικ!ς και κ�ιν�τικ!ς δι�ικ�σεις πρ!πει να ε#ασ�αλ σ�υν
την ανταπ
κριση των τ�µεακ*ν π�λιτικ*ν στις
ιδιαιτερ
τητες των συγκεκριµ!νων παρ�κτιων ;ων*ν. 5
συντ�νισµ
ς µετα#� των εθνικ*ν και κ�ιν�τικ*ν π�λιτικ*ν
σε ;ητ�µατα 
πως η π�ι
τητα τ�υ νερ��, η πρ�στασ α των
ενδιαιτηµ�των, �ι µετα��ρ!ς, η αλιε α και � τ�υρισµ
ς
πρ!πει να συµ��λλει στη �ελτ ωση της µ� ρας των
παρ�κτιων ;ων*ν της �νωσης. Ωστ
σ�, αυτ
 µπ�ρε  να
επιτευ"θε  µ
ν�ν ε�
σ�ν �ι π�λιτικ!ς αυτ!ς ε�αρµ
;�νται
και σε τ�πικ
 επ πεδ� κατ� τρ
π� συνεπ� και συνεκτικ
.

Πρ�κειµ!ν�υ να ε#ασ�αλιστε  η επ λυση των πρ��ληµ�των
µε τρ
π� π�υ να ανταπ�κρ νεται στις τ�πικ!ς αν�γκες, η
δια"ε ριση των παρ�κτιων ;ων*ν πρ!πει, επ σης, να
στηρ ;εται σε ακρι�ε ς και αρκ��ντως λεπτ�µερε ς
πληρ���ρ ες, πρ�ερ"
µενες απ
 τα κρ�τη µ!λη.
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Η συµπ+ρευση µε τις %υσικ�ς
δυν�µεις

Jπως δε "νει αν�γλυ�α � θρ�λ�ς τ�υ �ασιλι�
Κν�υντ τ�υ Μεγ�λ�υ (1), �ι πρ�σπ�θειες
τιθ�σευσης της θ�λασσας ε ναι σ"εδ
ν π�ντ�τε
καταδικασµ!νες σε απ�τυ" α. Γι’ αυτ
, �ι
σ�γ"ρ�νες τε"νικ!ς δια"ε ρισης των ακτ*ν
επιδι*κ�υν τη συµπ
ρευση µε τη ��ση και 
"ι
τη σ�γκρ�υση µε αυτ�ν.

5ι αγ*νες εναντ �ν των δυν�µεων της
θ�λασσας κατ!λη#αν, π�λ� συ"ν�, σε
επιδε νωση των πρ��ληµ�των των παρ�κτιων
;ων*ν, αντ  της επ λυσ�ς τ�υς. Λ
γ�υ "�ριν, τα

!ργα �ελτ ωσης των λιµενικ*ν εγκαταστ�σεων στ� Aveiro
της Π�ρτ�γαλ ας ε "αν ως απ�τ!λεσµα την α�#ηση της
δι��ρωσης της παρακε µενης ακτ�γραµµ�ς, λ
γω της
διαταρα"�ς των τ�πικ*ν παλιρρ�ϊκ*ν ρευµ�των, τα �π� α
δεν ε "αν λη�θε  αρκ��ντως υπ
ψη κατ� τη ��ση τ�υ
σ"εδιασµ��. 5ι επακ
λ�υθες κιν�σεις πρ�στασ ας της ακτ�ς
µε µεγ�λα πρ�στατευτικ� απ
 �πλισµ!ν� σκυρ
δεµα και
"�λυ�α δεν �ελτ ωσαν την κατ�σταση.

Ε�ν �ι αρ"!ς τ�υ Aveiro ε "αν περισσ
τερες πληρ���ρ ες για
τις �υσικ!ς διεργασ ες στις παρ�κτιες ;*νες της περι�"�ς
πρ�τ�� #εκιν�σ�υν την κατασκευ� τ�υ λιµανι��, θα ε "αν,
 σως, απ���γει τα πρ
σθετα πρ��λ�µατα δι��ρωσης.
Ε#�λλ�υ, κ�τι τ!τ�ι� θα ε "ε, πιθαν
τατα, περικ
ψει τ�
συν�λικ
 κ
στ�ς των !ργων στην περι�"�. Ε�ν η πρ�σ!γγιση
τ�υ !ργ�υ ε "ε, ευθ�ς ε#αρ"�ς, !ναν συν�λικ
τερ�
"αρακτ�ρα, δεν θα "ρεια;
ταν  σως να κατασκευασθ��ν τα
συµπληρωµατικ� !ργα θαλ�σσιας πρ�στασ ας.

Στ� Β!λγι�, �ι αρ"!ς �ι υπε�θυνες για τις �λαµανδικ!ς ακτ!ς
πρ�σπαθ��ν τ*ρα να συνεκτιµ�σ�υν περισσ
τερ� τη �υσικ�
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(1) Τ� περι��λλ�ν τ�υ Κν�υντ τ�υ Μεγ�λ�υ δι!διδε 
τι � Κν�υντ
�ταν τ
σ� ισ"υρ
ς *στε η παλ ρρ�ια µπ�ρ��σε να αναστρα�ε 
µε µια απλ� διαταγ� τ�υ. Μη επιθυµ*ντας να ενθαρρ�νει
ε#ωπραγµατικ!ς πρ�σδ�κ ες σ"ετικ� µε τις ικαν
τητ!ς τ�υ, �
�ασιλι�ς δι!τα#ε να τ�π�θετ�σ�υν τ� θρ
ν� τ�υ µ!σα στα
κ�µατα και στη συν!"εια δι!τα#ε τα κ�µατα να ηρεµ�σ�υν —
µ�ταια �ε�α ως.



δυναµικ� της παρ�κτιας ;*νης. Jταν αυτ
 ε ναι δυνατ
ν, �ι
�ελγικ!ς ακτ!ς πρ�σπαθ��ν να υι�θετ�σ�υν µια λιγ
τερ�
ρι;�σπαστικ� πρ�σ!γγιση στ� πρ
�ληµα της δι��ρωσης,
αντικαθιστ*ντας τα �κρως επεµ�ατικ� πρ�στατευτικ� !ργα
π�υ κατασκευ�στηκαν στ� παρελθ
ν µε εναλλακτικ!ς λ�σεις

πως η ανασ�σταση των αµµ�θιν*ν, �ι �π� ες απ�ρρ����ν
κατ� �υσικ
 τρ
π� την εν!ργεια της θ�λασσας.

�"υδ�ρκεια και πρ�σαρµ�στικ+τητα

Συ"ν� ε ναι ε#αιρετικ� δ�σκ�λ� να πρ��λε�θ��ν µε ακρ �εια
τα πρ��λ�µατα π�υ θα αντιµετωπ σει µελλ�ντικ� µια
συγκεκριµ!νη παρ�κτια περι�"�. Αυτ
ς ε ναι � λ
γ�ς για 
τ�ν �π� � η 5∆ΠK !"ει ε#ελικτικ
 "αρακτ�ρα και δεν
αντιµετωπ ;ει µ
ν� τα σηµεριν� πρ��λ�µατα, αλλ� ε ναι
αρκ��ντως ευ!λικτη *στε να πρ�σαρµ
;εται σε
απρ
�λεπτες καταστ�σεις π�υ ενδ!"εται να πρ�κ�ψ�υν στ�
µ!λλ�ν. Λ
γ�υ "�ριν, α�’ ης στιγµ�ς λη�θε  απ
�αση για την
κατασκευ� µιας ν!ας µαρ νας, ε ναι ε#αιρετικ� δ�σκ�λη η εν
συνε"ε α καταστρ��� της, ακ
µη και αν �ι µετ!πειτα γενε!ς
διαπιστ*σ�υν 
τι πρ�καλ��νται σ��αρ!ς περι�αλλ�ντικ!ς
;ηµ ες.
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Για να απ�δ*σει ικαν�π�ιητικ� απ�τελ!σµατα, η δια"ε ριση
των παρ�κτιων ;ων*ν πρ!πει να αναγνωρ ;ει ρητ� την
α�ε�αι
τητα των µελλ�ντικ*ν συνθηκ*ν και να πρ��γει
ευ!λικτες και πρ�σαρµ
σιµες π�λιτικ!ς. 5 καλ
ς
πρ�γραµµατισµ
ς και η κατ�λληλη δια"ε ριση των παρ�κτιων
;ων*ν στηρ ;�νται, επ σης, σε αυτ
 π�υ απ�καλε ται «αρ"�
της πρ���λα#ης». Σ�µ�ωνα µε την αρ"� αυτ�, �ι π�λιτικ� 
ιθ�ν�ντες ��ε λ�υν να κατα��λλ�υν πρ�σπ�θειες πρ
ληψης
των ενδε"
µενων �λα�*ν στις παρ�κτιες περι�"!ς, αντ  να
περιµ!ν�υν την εκδ�λωση των �λα�*ν για να λ���υν µ!τρα
αντιµετ*πισ�ς τ�υς. Επ σης, η αρ"� της πρ���λα#ης
πρ��λ!πει 
τι �ι π�λιτικ�  ιθ�ν�ντες πρ!πει να ε ναι
επι�υλακτικ�  και πρ�σεκτικ�  ε�ν δεν ε ναι απ�λ�τως
σ γ�υρ�ι 
τι κ�π�ι� !ργ� δεν πρ
κειται να �λ�ψει την ακτ�.
Η πρ�σ!γγιση αυτ� ε ναι ιδια τερα σηµαντικ� για τις ;*νες
π�υ υπ
κεινται στην απειλ� µιας αστικ�ς επ!κτασης �
κατασκευ�ς µεγ�λων τ�υριστικ*ν συγκρ�τηµ�των.

∆εδ�µ!ν�υ 
τι ε ναι πλ!�ν �ρατ�  �ι κ νδυν�ι κλιµατικ*ν
αλλαγ*ν, ε ναι πιθαν
ν 
τι �ι παρ�κτιες ;*νες θα κληθ��ν
να αντιµετωπ σ�υν ν!α πρ��λ�µατα και ν!ες πρ�κλ�σεις τις
πρ�σε"ε ς δεκαετ ες. Πρ!πει λ�ιπ
ν να µεριµν�σ�υµε *στε
τα συστ�µατα πρ�γραµµατισµ�� και δια"ε ρισης να !"�υν
την αναγκα α ευελι# α πρ�κειµ!ν�υ να ανταπ�κριθ��ν στις
ν!ες πρ�κλ�σεις.
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Η συµµετ�'� +λων

Η 5∆ΠK απ��λ!πει στην α�#ηση των επα�*ν µετα#� των
δια�
ρων τ�µ!ων κυ�ερνητικ�ς δραστηρι
τητας καθ*ς και
µετα#� των τ�πικ*ν, περι�ερειακ*ν και εθνικ*ν αρ"*ν,
��τως *στε �ι π�λιτικ�  ιθ�ν�ντες να !"�υν µια σα�� εικ
να
των αναγκ*ν των ευρωπαϊκ*ν παρ�κτιων περι�"*ν. Για να
ε ναι 
µως απ�δ�τικ� η δια"ε ριση και � πρ�γραµµατισµ
ς
των παρ�κτιων ;ων*ν, επι��λλεται, επ σης, η συµµετ�"� των
µη κυ�ερνητικ*ν �ργαν*σεων και των υπ
λ�ιπων
ενδια�ερ�µ!νων µερ*ν. Απλ��στατα, η 5∆ΠK δεν θα
λειτ�υργ�σει ε�ν �ι επι"ειρ�σεις, �ι τ�πικ�  πληθυσµ�  και �ι
µη κυ�ερνητικ!ς �ργαν*σεις π�υ δραστηρι�π�ι��νται στις
ευρωπαϊκ!ς ακτ!ς δεν συµ��λ�υν κατ� τρ
π� συντεταγµ!ν�
και �ργανωµ!ν�.

7ωρ ς την �λ
πλευρη συµµετ�"� των τ�πικ*ν παραγ
ντων,
δεν ε ναι δυνατ� η επιτυ" α των στρατηγικ*ν δια"ε ρισης
των ακτ*ν. Ε�ν �ι πληθυσµ�  δεν αισθ�ν�νται 
τι πρ�γµατι
συµµετ!"�υν στις απ���σεις π�υ α��ρ��ν την περι�"�
τ�υς, µπ�ρε  να στρα���ν κατ� των π�λιτικ*ν ιθυν
ντων και
να απ�ρρ ψ�υν τα σ"!δια �ελτ ωσης των παρ�κτιων ;ων*ν.
Τ� 1993, π."., � τ�πικ
ς πληθυσµ
ς απ!ρριψε σ"!δι�
δια"ε ρισης τ�υ π�ταµ
κ�λπ�υ Exe στ� Ηνωµ!ν� Βασ λει�,
τ� �π� � ε "ε καταρτισθε  απ
 εταιρε α συµ���λων. 5ι
κ�τ�ικ�ι καταλ
γισαν στ�υς συµ���λ�υς 
τι δεν ρωτ�θηκαν
επ  �ρισµ!νων θεµ�των, ιδ ως 
σ�ν α��ρ� τη "ρ!ωση των
λιµενικ*ν υπηρεσι*ν στ�υς "ρ�στες τ�υ π�ταµ
κ�λπ�υ.

Κατ
πιν τ��τ�υ, �ι π�λιτικ�  ιθ�ν�ντες �δηγ�θηκαν στην
επανε#!ταση τ�υ συν
λ�υ της στρατηγικ�ς τ�υς 
σ�ν

α��ρ� τ�ν π�ταµ
κ�λπ�, και συνεστ�θησαν τ�πικ!ς
�µ�δες κατ� κων για τη µελ!τη τ�υ ;ητ�µατ�ς.
Μετ� απ
 ευρε ες δια��υλε�σεις µε π�λυ�ριθµες
τ�πικ!ς συνεδρι�σεις, "αρ�"θηκε µια ν!α
στρατηγικ� για την περι�"� π�υ �α νεται να
ικαν�π�ιε  τ�υς π�ντες. 5ι κ�τ�ικ�ι συνεδρι�;�υν
ακ
µη τακτικ� για να συ;ητ�σ�υν τα τ�πικ�
πρ��λ�µατα και συν!στησαν τ� �
ρ�υµ συ;�τησης
των πρ��ληµ�των τ�υ Exe (Exe Estuary Forum) για
τ� συντ�νισµ
 των πρ�σπαθει*ν �ελτ ωσης της
π�ι
τητας ;ω�ς στην παρ�κτια αυτ� περι�"�.
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Αν�λ�γες εµπειρ ες σε �λ
κληρη την
Ευρωπαϊκ� �νωση δε "ν�υν 
τι ε ναι ;ωτικ�ς
σηµασ ας η ε#αρ"�ς συµµετ�"� των τ�πικ*ν
παραγ
ντων στις συ;ητ�σεις για την π�λιτικ�
δια"ε ρισης των παρ�κτιων ;ων*ν. Εν* �ι
τ�πικ�  παρ�γ�ντες πρ!πει π�ντ�τε να
�ρ σκ�νται στ�ν πυρ�να κ�θε στρατηγικ�ς
5∆ΠK, ε ναι επ σης σηµαντικ
 να ε#ασ�αλ ;εται

τι και 
λ�ι �ι �λλ�ι παρ�γ�ντες π�υ
επηρε�;�υν κ�π�ια περι�"� 
ντως
συµµετ!"�υν στις πρ�σπ�θειες �ελτ ωσης της
κατ�στασης των παρ�κτιων ;ων*ν.

Αυτ
 µετα�ρ�;εται συ"ν� στην αν�γκη
συντ�νισµ�� των τ�πικ*ν πρωτ���υλι*ν µε τις
ευρ�τερες εθνικ!ς π�λιτικ!ς, πρ�κειµ!ν�υ να

απ��ε�γ�νται �ι συγκρ��σεις µετα#� δια��ρετικ*ν
επιπ!δων διακυ�!ρνησης. Λ
γ�υ "�ριν, �ι τ�πικ!ς
πρωτ���υλ ες περι�ρισµ�� της ρ�πανσης π�ταµ
κ�λπ�υ
απ
 π�τ�µιες πηγ!ς δεν πρ
κειται π�τ! να ε ναι επιτυ"ε ς
ε�ν δεν συµµετ!"�υν σε αυτ!ς �ι εθνικ!ς δι�ικ�σεις π�υ
ρυθµ ;�υν τη �ι�µη"ανικ� και γεωργικ� π�λιτικ�.

Σε �ρισµ!νες περιπτ*σεις θα �ταν αναγκα �ς � συντ�νισµ
ς
των τ�πικ*ν δραστηρι�τ�των 5∆ΠK µε τις ευρωπαϊκ!ς
π�λιτικ!ς, λ
γ�υ "�ριν ε�ν µια παρ�κτια ;*νη �ρ σκεται σε
περι�"� "αρακτηρισµ!νη ως πρ�στατευ
µενη ��σει των
κ�ιν�τικ*ν διατ�#εων πρ�στασ ας των ενδιαιτηµ�των.
Επ σης ε ναι λ�γικ
 να επιδι*κεται η κατ�λληλη ενσωµ�τωση
της ευρωπαϊκ�ς ν�µ�θεσ ας επ  ;ητηµ�των 
πως η γεωργ α,
η π�ι
τητα τ�υ νερ�� και �ι µετα��ρ!ς στις τ�πικ!ς
στρατηγικ!ς 5∆ΠK.

Απ
 µ
ν�ι τ�υς, �ι τ�πικ�  παρ�γ�ντες δεν ε ναι σε θ!ση να
επιλ�σ�υν τα πρ��λ�µατα των παρ�κτιων ;ων*ν. 5ι
πρ�κλ�σεις π�υ αντιµετωπ ;�υν �ι παρ�κτιες ;*νες δεν ε ναι
µεµ�νωµ!νες και "ωρ ς τη συνεργασ α 
λων των επιπ!δων
διακυ�!ρνησης, η 5∆ΠK, απλ��στατα, δεν θα λειτ�υργ�σει.
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7ρει�;εται µια συντ�νισµ!νη πρ�σ!γγιση —σε επ πεδ� ΕΕ—
της π�λιτικ�ς για τις παρ�κτιες ;*νες, πρ�κειµ!ν�υ να
απ�τραπε  η επιδε νωση των πρ��ληµ�των π�υ
αντιµετωπ ;�υν �ι παρ�κτιες περι�"!ς µας. 5ι περισσ
τερες
πρ���λ!ς δε "ν�υν 
τι στ� πρ��λεπτ
 µ!λλ�ν θα
ε#ακ�λ�υθ�σει να αυ#�νεται � αριθµ
ς των ατ
µων π�υ
εκµεταλλε�εται τ�υς παρ�κτι�υς π
ρ�υς.

Ε�ν δεν λη�θ��ν µ!τρα αντιµετ*πισης των αυ#ηµ!νων
πι!σεων στις παρ�κτιες περι�"!ς, πρ��λ�µατα 
πως η
απ*λεια ενδιαιτηµ�των, η ρ�πανση και η δι��ρωση θα !"�υν
ως απ�τ!λεσµα την �ριστικ� καταστρ��� �ρισµ!νων απ
 τις
ωραι
τερες, �ι�λ�γικ� πλ�υσι
τερες και πλ!�ν ευα σθητες
περι�"!ς στην ΕΕ, εν* �ι παρ�κτιες κ�ιν
τητες θα
αντιµετωπ σ�υν τερ�στια πρ��λ�µατα ανεργ ας και
κ�ινωνικ�ς κατ�ρρευσης. Sµεσ� απ�τ!λεσµα θα ε ναι η
απ*λεια σηµαντικ�ς α# ας των παρ�κτιων ;ων*ν και η
καταστρ��� π�λ�τιµων �ικ�ν�µικ*ν π
ρων.

Απ
 την �λλη πλευρ�, η �παρ#η και ε�αρµ�γ� κατ�λληλα
συντ�νισµ!νων στρατηγικ*ν 5∆ΠK, τ
σ� σε κ�ιν�τικ
 
σ�
και σε εθνικ
 επ πεδ�, θα επιτρ!ψει στην �νωση να
α#ι�π�ι�σει πλ�ρως τις παρ�κτιες περι�"!ς της και να
ε#ασ�αλ σει την εκε  αν�πτυ#η σ�γ"ρ�νων, σ�υ;�υσ*ν
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�ικ�ν�µι*ν, πρ�στατε��ντας, παρ�λληλα, τη µ�ναδικ�
�υσικ� �µ�ρ�ι� τ�υς.

Για να καρπ���ρ�σει η 5∆ΠK, πρ!πει να στηρ ;εται στην
αρ"� της τ�πικ�ς επ λυσης των τ�πικ*ν πρ��ληµ�των. 5ι
τ�πικ�  παρ�γ�ντες θα �ρ σκ�νται π�ντ�τε στ� επ κεντρ�
των κιν�σεων ανα��θµισης των παρ�κτιων περι�"*ν,
πρ�κειµ!ν�υ 
µως να ε#ασ�αλιστ��ν �ι καλ�τερες δυνατ!ς
πρ�ϋπ�θ!σεις για τις παρ�κτιες ;*νες, ε ναι αναγκα � να
συντ�ν ;�νται �ι δραστηρι
τητες των επιτ
πιων αυτ*ν
παραγ
ντων µε τ�υς υπε�θυν�υς για τη "�ρα#η π�λιτικ�ς σε
περι�ερειακ
, εθνικ
 και ευρωπαϊκ
 επ πεδ�. Η 5∆ΠK θα
!"ει �ρα"υπρ
θεσµ� κ
στ�ς, πλην 
µως ασ�γκριτα
µεγαλ�τερ� µεσ�πρ
θεσµ� και µακρ�πρ
θεσµ� 
�ελ�ς.

Επ  σειρ� αι*νων, �ι παρ�κτιες ;*νες της Ευρ*πης
υπ!�εραν απ
 ασυντ
νιστ� σ"εδιασµ
 και ανεπ�ρκειες στη
"�ρα#η π�λιτικ�ς. Με µια 
µως συντ�νισµ!νη πρ�σπ�θεια
εισαγωγ�ς της 5∆ΠK στην Ευρ*πη, !νας ν!�ς �νεµ�ς
µπ�ρε  να πνε�σει στα ευρωπαϊκ� παρ�λια.
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