Προστατεύοντας τη Βιοποικιλότητα:
στόχοι αποκατάστασης της φύσης υπό το πρίσμα της ευρωπαϊκής στρατηγικής
για τη βιοποικιλότητα
11 Ιανουαρίου - 05 Απριλίου 2021
Πώς να διαβάσετε αυτό το ερωτηματολόγιο και τις απαντήσεις μας σε αυτό
Ο τρόπος διατύπωσης των ερωτήσεων της δημόσιας διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν μας
επιτρέπουν δυστυχώς να επικοινωνήσουμε πλήρως, μέσα από το ίδιο το ερωτηματολόγιο, τις
προτεραιότητες και τους προβληματισμούς μας σχετικά με τη μελλοντική νομοθεσία για την
αποκατάσταση της Φύσης, ούτε να αποσαφηνίσουμε το αιτιολογικό των απαντήσεων που δώσαμε.
Οι συγκεκριμένες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής αφορούν σε ζητήματα σύνθετα με βαθύτερες πολιτικές
προεκτάσεις και άρα αφήνουν μεγάλο περιθώριο πιθανών ερμηνειών ενώ ο διαθέσιμος χώρος για
προσθήκη κειμένου επιτρέπει συγκεκριμένο αριθμό χαρακτήρων που περιορίζουν την αιτιολόγηση των
απαντήσεων. Αυτό μας υποχρεώνει να δίνουμε απαντήσεις που, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να
φαίνονται αντιφατικές.
Θα θέλαμε να σας βεβαιώσουμε πως κάθε απάντηση έχει συνταχθεί με εξαιρετική προσοχή και σύμφωνα
με τα υψηλότερα κριτήρια επιστημοσύνης, σύγχρονης πολιτικής γνώσης και βάσει της κοινής
τοποθέτησης πάνω από 20 δικτύων ΜΚΟ, που κινητοποιούν εκατομμύρια πολίτες. Για ορισμένες
ερωτήσεις, προσθέσαμε από κάτω το σκεπτικό της επιλογής της απάντησής μας ούτως ώστε να
αποσαφηνίσουμε τυχόν παραπλανητικές διατυπώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε
με την Justine Guiny, justine.guiny@birdlife.org.
Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

Οι απαντήσεις μας στη δημόσια διαβούλευση για την
αποκατάσταση της Φύσης
2. Για την εντατικοποίηση της αποκατάστασης των υποβαθμισμένων
οικοσυστημάτων, η ΕΕ θα πρέπει:
2.1. Να ορίσει νομικά δεσμευτικούς στόχους για τα κράτη μέλη όσον αφορά την
αποκατάσταση των υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων:







Συμφωνώ απόλυτα
Μάλλον συμφωνώ
Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ
Μάλλον διαφωνώ
Διαφωνώ απολύτως
Δεν γνωρίζω / Δεν έχω άποψη

2.2. Να παρέχει καλύτερη καθοδήγηση ώστε να βοηθήσει τα κράτη μέλη να
εκπονήσουν σχέδια και στρατηγικές αποκατάστασης:







Συμφωνώ απόλυτα
Μάλλον συμφωνώ
Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ
Μάλλον διαφωνώ
Διαφωνώ απολύτως
Δεν γνωρίζω / Δεν έχω άποψη

2.3. Προώθηση της καλύτερης χρήσης των υφιστάμενων ευκαιριών
χρηματοδότησης της ΕΕ για αποκατάσταση:







Συμφωνώ απόλυτα
Μάλλον συμφωνώ
Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ
Μάλλον διαφωνώ
Διαφωνώ απολύτως
Δεν γνωρίζω / Δεν έχω άποψη

2.4. Προώθηση της παροχής οικονομικών κινήτρων και επιχειρηματικών
ευκαιριών που αφορούν την αποκατάσταση και την αειφόρο διαχείριση των
οικοσυστημάτων:








Συμφωνώ απόλυτα
Μάλλον συμφωνώ
Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ
Μάλλον διαφωνώ
Διαφωνώ απολύτως
Δεν γνωρίζω / Δεν έχω άποψη

2.9. Άλλο - να προσδιοριστεί, το πολύ 150 χαρακτήρες:
Η πρότασή μας:
Η ΕΕ πρέπει να υιοθετήσει έναν νέο νόμο ο οποίος θα επιτρέπει την αποκατάσταση του τοπίου
σε περιοχές με μεγάλη φυσική αξία, και που θα οδηγήσει εν ευθέτω χρόνω σε λειτουργικά
ενδιαιτήματα με μεγάλη βιοποικιλότητα.
Το σκεπτικό μας:
Σε σχέση με τα παραπάνω ερωτήματα, συμφωνούμε απολύτως ότι η καθοδήγηση των Κρατών
Μελών από την Επιτροπή, η προώθηση καλύτερης χρήσης των υφιστάμενων χρηματοδοτικών
ευκαιριών από την ΕΕ και η ανάπτυξη οικονομικών κινήτρων και επιχειρηματικών ευκαιριών,
είναι πολύ σημαντικά για την υποστήριξη της νομοθεσίας σχετικά με την αποκατάσταση.
Παρόλα αυτά, απαντήσαμε συνειδητά ότι “Ούτε διαφωνούμε, ούτε συμφωνούμε” καθώς δεν
συμφωνούμε πως η παροχή καλύτερης καθοδήγησης και η προώθηση χρηματοδοτικών
ευκαιριών μπορεί ή θα έπρεπε να αντικαταστήσει την ανάγκη για νομικά δεσμευτικούς
στόχους. Η ΕΕ θα πρέπει να υιοθετήσει νέα νομοθεσία που θα θέτει νομικά δεσμευτικούς
στόχους ως προτεραιότητα, και όχι να την αντικαταστήσει με την παροχή κατευθύνσεων και
κινήτρων.
• Πολλά εργαλεία της ΕΕ παρέχουν μόνο μη-δεσμευτική καθοδήγηση στα κράτη-μέλη, η οποία
συχνά οδηγεί σε αδράνεια. Η προηγούμενη Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα περιλάμβανε
έναν εθελοντικό στόχο για την αποκατάσταση οικοσυστημάτων, ο οποίος δεν οδηγούσε σε
πρακτική δράση. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος για χάσιμο και χρειάζεται ένας νέος νόμος που θα
καταστήσει την αποκατάσταση της φύσης νομικά δεσμευτική για όλα τα Κράτη Μέλη.
• Παρομοίως, η χρήση υπάρχουσας χρηματοδότησης θα ήταν φυσικά βοηθητική αλλά δεν θα
πρέπει να εμποδίζει την άμεση υιοθέτηση ενός νόμου για την αποκατάσταση. Τα υπάρχοντα
εργαλεία δεν είναι επαρκή. Απαραίτητη θα ήταν επίσης η δημιουργία ενός νέου Ταμείου
αφιερωμένου στην αποκατάσταση της φύσης.
• Τέλος, τα οικονομικά κίνητρα και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες είναι ευπρόσδεκτα, αλλά
μέσω της παρούσας διαβούλευσης ζητάμε από την Επιτροπή να παραμείνει εστιασμένη στην
υιοθέτηση ενός νέου, νομικά δεσμευτικού εργαλείου που θα κάνει την αποκατάσταση της
φύσης υποχρεωτική για τα Κράτη Μέλη. Η εμπειρία έχει δείξει ότι τα κίνητρα από μόνα τους
δεν είναι επαρκούν για να προκαλέσουν πραγματική αλλαγή, και ότι τα Κράτη Μέλη σπανίως
ενεργοποιούν τα κατάλληλα κίνητρα εν τη απουσία δεσμευτικών υποχρεώσεων έναντι της ΕΕ.
• Τέλος, είναι σημαντικό οι στόχοι προς αποκατάσταση να είναι επιπρόσθετοι στις
υπάρχουσες υποχρεώσεις όπως π.χ. στις Οδηγίες για τα Πουλιά και τους Οικοτόπους, την

Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα ή την Οδηγία Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική. Η εφαρμογή
και η επιβολή υπαρχουσών υποχρεώσεων πρέπει επίσης να βελτιωθούν αμέσως.

3. Σε ποιον βαθμό τα ακόλουθα κριτήρια θα πρέπει να διέπουν τον καθορισμό
των προτεραιοτήτων για αποκατάσταση;
Οικολογική
Δεν έχω
αποτελεσματικότητα: η
Υψηλής
Μέτριας
Χαμηλής
Χωρίς
άποψη /
προτεραιότητας προτεραιότητας προτεραιότητας προτεραιότητα
Δεν
αποκατάσταση θα
γνωρίζω
συμβάλει:
Στη βελτίωση της υγείας
των οικοσυστημάτων,
των οικοτόπων ή των
ειδών υψηλής αξίας για
τη βιοποικιλότητα

•

Στη βελτίωση της
συνδεσιμότητας των
φυσικών περιοχών
(οικολογικοί διάδρομοι
συμπεριλαμβανομένων
των μεταναστευτικών
οδών)

•

Στη βελτίωση της
ανθεκτικότητας των
οικοσυστημάτων στην
κλιματική αλλαγή

•

Οφέλη για την
κοινωνία: η
αποκατάσταση θα
συμβάλει στην παροχή
των ακόλουθων 35
οικοσυστημικών
υπηρεσιών:
- μετριασμός της
κλιματικής αλλαγής,
συμπεριλαμβανομένης
της δέσμευσης του
διοξειδίου του άνθρακα

•

- προσαρμογή στην
κλιματική αλλαγή

•

- μείωση του κινδύνου
καταστροφών (όπως

•

προστασία από τις
πλημμύρες και τις
καταιγίδες)
- καθαρισμός των
υδάτων

•

- ρύθμιση της
ποσότητας των υδάτων

•

ρύθμιση της ποιότητας
του αέρα

•

- κύκλος των θρεπτικών
στοιχείων

•

- γονιμότητα του
εδάφους

•

- διατήρηση της
γονιδιακής δεξαμενής

•

- επικονίαση

•

- έλεγχος επιβλαβών
οργανισμών και νόσων
- διατήρηση των
ιχθυαποθεμάτων
- οφέλη για την
ανθρώπινη υγεία και
την ευημερία από την
αλληλεπίδραση με τη
φύση

•
•
•

- πολυλειτουργικότητα,
δηλ. η ικανότητα των
υγιών οικοσυστημάτων
να παρέχουν ένα ευρύ
φάσμα οικοσυστημικών
υπηρεσιών

•

- Άλλες υπηρεσίες

•

Οικονομική
αποδοτικότητα των
μέτρων
αποκατάστασης

•

Άλλα κριτήρια

•

Να προσδιοριστεί:
Η πρότασή μας:
Ο νόμος θα πρέπει να καλύπτει την αποκατάσταση οικολογικών λειτουργιών και τη
συνδεσιμότητα των ενδιαιτημάτων και να προωθεί τη δυναμική των φυσικών
οικοσυστημάτων, με έμφαση στα οικοσυστήματα με σημαντική αποθήκευση άνθρακα και
δυνατότητες προσαρμογής.

Να προσδιοριστεί:
Η πρότασή μας:
Πρέπει να δοθεί έμφαση σε θεμελιώδεις αλλαγές στις χρήσεις γης και θάλασσας, που μπορούν να
οδηγήσουν προς μία κατεύθυνση όπου η φύση θα μπορεί να διατηρεί “υψηλή ποιότητα”. Βελτιώσεις
σε παραγωγικά συστήματα όπως η γεωργία, το έδαφος, η δασική εκμετάλλευση ή η αλιεία, θα πρέπει
να αντιμετωπιστούν με άλλη νομοθεσία

Το σκεπτικό μας:
Η κατάσταση της φύσης είναι εξαιρετικά ανησυχητική. Μια νομοθεσία που θα επιτρέπει στην
μεγάλης κλίμακας αποκατάσταση φυσικών πόρων υψηλής ποιότητας να επαναφέρει τις
οικολογικές λειτουργίες των ενδιαιτημάτων και τις δυνατότητες που έχουν για κλιματική
προσαρμογή και αντιμετώπιση της κλιµατικής αλλαγής, θα μπορούσε να αλλάξει πραγματικά
τα δεδομένα στην Ευρώπη.
Για το λόγο αυτό, χρειαζόμαστε ένα εστιασμένο νομικό εργαλείο που θα οδηγήσει σε
μετασχηματιστικές αλλαγές στην ξηρά και στη θάλασσα και θα καταστήσει νομικά δεσμευτική
την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας σε ενδιαιτήματα όπως υγρότοποι
(συμπεριλαμβανομένων των παράκτιων υγρότοπων και πλημμυρικών περιοχών), τυρφώνες,
λειμώνες, δάση, ποτάμια και θαλάσσια οικοσυστήματα.
Με βάση όσα μας λέει η επιστήμη, προτεραιότητα αυτού του νόμου θα πρέπει να είναι η
ταχεία επαναφορά της φύσης, που θα αποκαταστήσει τις φυσικές διεργασίες των
ενδιαιτημάτων αυτών. Κάτι τέτοιο θα είχε τεράστιο ευεργετικό αντίκτυπο, επαναφέροντας ένα
ευρύ φάσμα οικοσυστημικών υπηρεσιών και σχετιζόμενων ειδών όπως οι επικονιαστές.
• Στον παραπάνω πίνακα ακολουθήσαμε αυτήν την λογική, αναγνωρίζοντας ότι ζητήματα
όπως ο “ κύκλος θρεπτικών”, η “γονιμότητα του εδάφους”, η “διατήρηση γενετικού
αποθέματος” και ο “έλεγχος παρασίτων και ασθενειών” είναι χαμηλής προτεραιότητας για τον
νόμο της αποκατάστασης, καθώς δεν θα έπρεπε να βρίσκεται εκεί η κύρια έμφαση αυτού του
συγκεκριμένου εργαλείου (παρόλο που όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως θα είναι έμμεσα
οφέλη).

Στη Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα, η ΕΕ υποσχέθηκε να βελτιώσει τις πρακτικές της
γεωργίας και της δασοπονίας ώστε να είναι περισσότερο φιλικές προς τη φύση, και αυτή θα
έπρεπε να είναι η προτεραιότητα άλλων νομοθετικών εργαλείων όπως η νέα Κοινή Γεωργική
Πολιτική, η αναθεωρημένη Οδηγία για την Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων, η
Δασική Στρατηγική, νέα νομοθεσία για την προστασία του εδάφους κλπ.
• Αν θέλουμε ο νόμος για την αποκατάσταση να είναι εφαρμόσιμος, δεν θα πρέπει να
μετατραπεί σε ένα καθολικό εργαλείο που θα προσπαθήσει να αντιμετωπίσει όλα τα
περιβαλλοντικά ζητήματα μαζί και να δώσει ένα μεγάλο εύρος ορισμών για το τι αποτελεί
“βιώσιμη χρήση”. Αντίθετα, ο νόμος θα πρέπει να εστιάσει σε θεμελιώδεις αλλαγές στις
χρήσεις γης και θάλασσας, στοχεύοντας να “επιστρέψει χώρο στη φύση” σε επίπεδο τοπίου.
Υπάρχουν πολλά ακόμη που πρέπει να γίνουν για τη φύση, και επιχειρηματολογούμε σχετικά
σε άλλα σημεία δημόσιου διαλόγου. Μέσω της συγκεκριμένης διαβούλευσης, καλούμε την
Επιτροπή να αναπτύξει ένα εργαλείο που θα επαναπροσδιορίσει τη σχέση μας με τη φύση.
Αυτός είναι ο λόγος που η Επιτροπή δεν θα πρέπει να εστιάσει στην “πολυλειτουργικότητα
των οικοσυστημάτων” ως προτεραιότητα (επιλέξαμε “χαμηλή προτεραιότητα”) καθώς υπάρχει
ο κίνδυνος να συγχυστεί το μήνυμα αλλά και πολλοί τομείς να ισχυριστούν ότι οι οικονομικές
τους δραστηριότητες συμβάλλουν στην “πολυλειτουργικότητα”. Η πραγματικότητα είναι ότι το
σύνολο σχεδόν της γης και της θάλασσας στην Ευρώπη είναι αντικείμενο μη-βιώσιμης
εκμετάλλευσης από τους ανθρώπους. Ο νόμος αυτός θα πρέπει να είναι ένα μικρό βήμα πίσω,
ώστε να επιστρέψουμε στη φύση λίγο ζωτικό χώρο, προκειμένου να μπορεί να παρέχει σε
όλους μας τις υπηρεσίες οικοσυστήματος στις οποίες βασιζόμαστε για την υγεία και την
ευημερία μας.
• Επιπλέον, η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή για να αξιολογήσει τις
οικοσυστημικές υπηρεσίες σε επίπεδο ΕΕ δεν είναι ακόμα σε θέση να χρησιμοποιηθεί ως η
επιστημονική βάση για τον νόμο αυτό και θα απαιτούσε μακρές δευτερεύουσες διαδικασίες
που θα καθυστερούσαν επιπλέον την εφαρμογή. Η κατάσταση της φύσης είναι τέτοια ώστε
τώρα χρειαζόμαστε άμεση δράση, παρά την έναρξη μιας περισσότερο παρατεταμένης
διαδικασίας. Η ΕΕ θα πρέπει να αναπτύξει περαιτέρω την εργασία της πάνω στις
οικοσυστημικές υπηρεσίες και αυτό μπορεί να ενημερώσει την εφαρμογή του νόμου
αποκατάστασης. Όμως, οι στόχοι της αποκατάστασης θα πρέπει να αφορούν συγκεκριμένους
στόχους σε γη, θάλασσα και ποτάμια, και σε ξεκάθαρες αλλαγές σε επίπεδο διαχείρισης που
είναι εύκολο να γίνουν κατανοητές, να εφαρμοστούν και να επιβληθούν.

4. Αποκατάσταση είναι η διαδικασία υποβοήθησης της ανάκαμψης ενός
οικοσυστήματος που έχει υποβαθμιστεί, έχει υποστεί βλάβη ή έχει καταστραφεί.
Οι στόχοι αποκατάστασης μπορούν να οριστούν με διάφορους τρόπους. Μπορεί
να αφορούν τη σταδιακή βελτίωση της κατάστασης του οικοσυστήματος ή την
επίτευξη καλής κατάστασης· για κάποιο ποσοστό της έκτασης της ΕΕ ή για
συγκεκριμένη έκταση των οικοσυστημάτων στα οποία θα πρέπει να εκτελεστούν
δραστηριότητες αποκατάστασης. Οι δεσμεύσεις αποκατάστασης της στρατηγικής
της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 περιλαμβάνουν τις εν λόγω
διαφορετικές προσεγγίσεις. Κατά την άποψή σας, οι στόχοι αποκατάστασης της
ΕΕ θα πρέπει να οριστούν ως (μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία
απαντήσεις):






Γενικός στόχος αποκατάστασης σε όλα τα οικοσυστήματα σε επίπεδο ΕΕ
Ειδικοί στόχοι ανά οικοσύστημα ή οικότοπο σε επίπεδο ΕΕ
Ειδικοί στόχοι ανά είδος ή ομάδες ειδών σε επίπεδο ΕΕ
Άλλο

Να προσδιοριστεί - το πολύ 300 χαρακτήρες:
Η πρότασή μας:
Τουλάχιστον 15% της γης και της θάλασσας της ΕΕ και 15% των ποταμών με ελεύθερη ροή
πρέπει να αποκατασταθούν μέχρι το έτος 2030. Ο νόμος θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει
έναν στόχο για την αφαίρεση του διοξειδίου του άνθρακα μέσω αποκατεστημένων φυσικών
ενδιαιτημάτων που λειτουργούν ως δεξαμενές αποθήκευσης άνθρακα, επιπλέον του στόχου
για τη μείωση των εκπομπών ως το 2030. Ο στόχος του 15% θα πρέπει να ισχύει εξίσου για
κάθε Κράτος Μέλος.

5. Θα πρέπει να έχει προτεραιότητα κάποιο από τα ακόλουθα είδη
οικοσυστημάτων για αποκατάσταση στην ΕΕ;
Δεν έχω
Υψηλής
Μέτριας
Χαμηλής
Χωρίς
άποψη /
προτεραιότητας προτεραιότητας προτεραιότητας προτεραιότητα
Δεν
γνωρίζω

Αστικά οικοσυστήματα,
όπως αστικοί χώροι
πρασίνου και
βιομηχανικές εκτάσεις
Γεωργικά
οικοσυστήματα, όπως
λειμώνες, συστήματα
αγρο-δασο-ποιμενικής
εκμετάλλευσης
(dehesas και
montados), και
χαρακτηριστικά τοπίου
(συμπεριλαμβανομένων
καλλιεργούμενων
εκτάσεων) όπως για
παράδειγμα εκτάσεις σε
αγρανάπαυση, ζώνες
ανάσχεσης,
φυτοφράκτες,
τοιχώματα

•

•

αναβαθμίδων και
μικρές λίμνες
Δασικά οικοσυστήματα
συμπεριλαμβανομένων
των φυσικών,
ημιφυσικών δασών και
φυτειών

•

Χερσότοποι και
θαμνολίβαδα

•

Εκτάσεις αραιής
βλάστησης, όπως
βραχώδεις περιοχές σε
βουνά, παραλίες και
αμμόλοφοι
Εσωτερικοί υγρότοποι,
όπως έλη, τυρφώνες,
υγροί λειμώνες, δάση
με ποτάμια,
παραποτάμιες περιοχές
και πλημμυροπεδιάδες

•

•

Οικοσυστήματα του
εδάφους (σε αστικά,
γεωργικά, δασικά και
άλλα χερσαία
οικοσυστήματα)

•

Οικοσυστήματα
γλυκών υδάτων, όπως
ποτάμια και λίμνες

•

Θαλάσσια
οικοσυστήματα, όπως
παράκτιοι υγρότοποι,
οικότοποι
αναπαραγωγής,
βιογενείς σχηματισμοί
σε αβαθή ύδατα και
κοραλλιογενείς ύφαλοι
βαθέων υδάτων

•

Άλλο

•

Να προσδιοριστεί - το πολύ 250 χαρακτήρες:
Η πρότασή μας:
Ο ορισμός της αποκατάστασης πρέπει να είναι στενός, και να μην περιλαμβάνει τη βελτίωση
γεωργικών εδαφών / τη βελτίωση αστικού πρασίνου, τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίζονται
από άλλες πολιτικές. Ο ορισμός αυτός θα πρέπει να περιοριστεί σε υγροτόπους, τυρφώνες,
λειμώνες, δάση, ποτάμια, πλημμυρικά πεδία και θαλάσσια οικοσυστήματα.

Το σκεπτικό μας:
Όπως προαναφέρθηκε, χρειαζόμαστε ένα εστιασμένο νομικό εργαλείο που θα οδηγήσει σε
μετασχηματιστικές αλλαγές στις χρήσεις γης και θάλασσας και θα καταστήσει νομικά
δεσμευτική την αποκατάσταση ενδιαιτημάτων πλούσιων σε άνθρακα και βιοποικιλότητα όπως
υγρότοποι (π.χ. παράκτιοι υγρότοποι), τυρφώνες, λειμώνες, δάση, ποτάμια, πλημμυρικά πεδία
και θαλάσσια οικοσυστήματα, σε φύση υψηλής ποιότητας.
Στον παραπάνω πίνακα, μερικές από τις απαντήσεις μας μπορεί να φαίνονται παράλογες
βάσει του τρόπου με τον οποίο έχουν διατυπωθεί οι ερωτήσεις, αλλά είναι αποτέλεσμα
προσεκτικής σκέψης. Χρειαζόμαστε νομοθεσία που θα αλλάξει τα δεδομένα για τη φύση, αλλά
υπάρχει ο πραγματικός κίνδυνος να καταλήξουμε με άλλο ένα εργαλείο “περιβαλλοντικού
ξεπλύματος ” που δεν θα μπορεί να εφαρμοστεί για τα επόμενα 10 χρόνια.
• “Στοιχεία του τοπίου (συμπεριλαμβανομένης και της καλλιεργήσιμης γης) όπως για
παράδειγμα γη σε αγρανάπαυση, ζώνες ανάσχεσης, φυτικοί φράκτες, τοιχία αναβαθμίδων και
λιμνούλες” είναι σημαντικά για την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας σε καλλιεργήσιμη γη
αλλά στην πραγματικότητα έχουν να κάνουν με καλή αγρο-οικολογία, όχι με την
αποκατάσταση φύσης υψηλής ποιότητας, που είναι αυτό που χρειαζόμαστε στον νόμο
αποκατάστασης. Υπάρχει ο κίνδυνος να μπει ο πήχης πολύ χαμηλά (πόσα επιπλέον δέντρα
μπορούν να βάλουν ένα αγρόκτημα στην κατηγορία ¨αποκατεστημένης γης”;) και υπάρχει
επίσης ο πραγματικός κίνδυνος, αν περιληφθούν αγρο-οικολογικές πρακτικές σε αυτόν τον
νόμο, μπορεί να αποδυναμώσουν την έννοια της αποκατάστασης, να επιτρέψουν
“παραθυράκια” για την αποφυγή των στόχων, και να επιβραδύνουν σε τεράστιο βαθμό την
εφαρμογή του νόμου απαιτώντας μακρές συζητήσεις γύρω από ορισμούς και μεθόδους
μέτρησης.
Συνεπώς, έχουμε αναγνωρίσει ότι το τμήμα “αγρο-οικοσυστήματα” είναι χαμηλής
προτεραιότητας, σύμφωνα και με προηγούμενες απαντήσεις μας (προφανώς είναι υψηλής
προτεραιότητας για άλλες πολιτικές όπως η Κοινή Αγροτική Πολιτική και η αναθεώρηση της
νομοθεσίας για τα φυτοφάρμακα). Αντίθετα, διαλέξαμε το “δεν ξέρω / δεν απαντώ” ως
προεπιλεγμένη απάντηση, μιας και η Επιτροπή έχει συμπεριλάβει σε αυτή τη λίστα “λειμώνες”
που θα έπρεπε σαφώς να είναι πολύ υψηλής προτεραιότητας σε αυτόν τον νόμο
αποκατάστασης (συμπεριλαμβανομένων και λειμώνων που θα χρειαστούν ενεργή ανθρώπινη
διαχείριση μέσω θερισμού και βόσκησης).

• Έχουμε επιλέξει “περιοχές με αραιή βλάστηση, όπως βραχώδεις ορεινές περιοχές, παραλίες
και αμμόλοφους” ως “χαμηλής προτεραιότητας καθώς θέλουμε να αποφύγουμε μία εύκολη
διέξοδο για ορεινά Κράτη Μέλη όπου θα μπορούν να δώσουν έμφαση σε “ελάχιστη”
αποκατάσταση μη-παραγωγικών βουνοκορφών και βραχωδών προεξοχών.
Επιπλέον, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή, η αποκατάσταση θα έπρεπε να
είναι εστιασμένη, σε μεγάλο βαθμό, σε ενδιαιτήματα πλούσια σε άνθρακα. Πρέπει να
σημειωθεί ότι θέλουμε να δούμε την αποκατάσταση σημαντικών ενδιαιτημάτων που είναι
χαμηλά σε άνθρακα αλλά υψηλά σε οικολογική σημασία, όπως παράκτιες αμμοθίνες, αλλά
πιστεύουμε ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της αποκατάστασης σε επίπεδο τοπίου
παράκτιων υγροτόπων, λειμώνων και ποτάμιων οικοσυστημάτων, τα οποία χαρακτηρίζουμε
στα υπόλοιπα σημεία της διαβούλευσης ως βασικές προτεραιότητες.
• Έχουμε χαρακτηρίσει τα “εδαφικά οικοσυστήματα (σε αστικά, αγροτικά, δασικά και άλλα
χερσαία οικοσυστήματα)” ως “Τελευταίας προτεραιότητας” βάσει όλων των
προαναφερθέντων επιχειρημάτων. Αναγνωρίζουμε ότι η διατύπωση του ερωτήματος μπορεί
να προκαλέσει σύγχυση, καθώς τα εδάφη βρίσκονται, προφανώς, παντού. Αποκαθιστώντας
οποιοδήποτε οικοσύστημα, αποκαθιστούμε τα εδάφη για όλα τα χερσαία οικοσυστήματα.
Απαντήσαμε σε αυτό το ερώτημα υποθέτοντας ότι η Επιτροπή εννοεί την αντιμετώπιση του
εδάφους “καθεαυτού”, συμπεριλαμβάνοντας μέτρα για την βελτίωση της γονιμότητας του
εδάφους για τη γεωργία και τη δασοπονία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, αλλά δεν θα έπρεπε να
δοθεί εκεί η κύρια έμφαση αυτού του νόμου ο οποίος έχει να κάνει με την επιστροφή γης
πίσω στη φύση (βλέπε εξήγηση παραπάνω). Αντίθετα, θα έπρεπε να υπάρξει ένα νέο νομικό
πλαίσιο της ΕΕ για τα εδάφη. Η σημασία του εδάφους για τη βιοποικιλότητα και το κλίμα
χρειάζεται ξεχωριστή νομοθεσία για την προστασία των εδαφών.

6. Πόσο σημαντικούς θεωρείτε τους ακόλουθους
παράγοντες και τα μέτρα για τη διασφάλιση της επίτευξης
των μελλοντικών στόχων αποκατάστασης στην ΕΕ;
6.1. Καθορισμός του τρόπου κατανομής των στόχων της ΕΕ σε εθνικές
συνεισφορές, λαμβανομένων υπόψη των εθνικών χαρακτηριστικών:





Πολύ σημαντικός
Σχετικά σημαντικός
Καθόλου σημαντικός
Δεν γνωρίζω / Δεν έχω άποψη

Το σκεπτικό μας:
Όλα τα Κράτη Μέλη θα έπρεπε να συνεισφέρουν εξ’ ίσου ώστε να επιτευχθούν οι νομικά
δεσμευτικοί στόχοι του νέου νόμου αποκατάστασης. Χρειαζόμαστε μια ώθηση στην
αποκατάσταση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το αντικείμενο της αποκατάστασης και τα σημεία
εκκίνησηςθα αλλάξουν, π.χ. η αποκατάσταση αρχέγονων δασών μπορεί να πρέπει να ξεκινήσει
με την αναδάσωση σε σημεία όπου το δάσος έχει εντελώς εξαφανιστεί, ή θα μπορούσε να
επιτευχθεί πολύ πιο εύκολα παύοντας τις επιβλαβείς δραστηριότητες σε ένα ήδη ώριμο,
πλούσιο σε βιοποικιλότητα δάσος. Όμως πιστεύουμε ότι υπάρχουν οικολογικοί, πολιτικοί και
ηθικοί λόγοι να μην αποπειραθούμε να “εκμισθώσουμε” τις απόπειρες αποκατάστασης σε
λιγότερο ευκατάστατα Κράτη Μέλη ή σε εκείνα που έχουν καλύτερες οικολογικές συνθήκες.

6.2. Απαίτηση κατάρτισης εθνικών σχεδίων αποκατάστασης από τα κράτη μέλη:





Πολύ σημαντικός
Σχετικά σημαντικός
Καθόλου σημαντικός
Δεν γνωρίζω / Δεν έχω άποψη

6.4. Εφαρμογή μηχανισμού τακτικής υποβολής εκθέσεων όσον αφορά την
πρόοδο για την επίτευξη των στόχων:





Πολύ σημαντικός
Σχετικά σημαντικός
Καθόλου σημαντικός
Δεν γνωρίζω / Δεν έχω άποψη

6.6. Άλλο - να προσδιοριστεί:
Η κατάθεσή μας:
Χρειαζόμαστε η Επιτροπή να αξιολογήσει και να εγκρίνει λεπτομερή, επιστημονικά, εθνικά
σχέδια αποκατάστασης, ώστε να εγγυηθεί την ποιότητα και τη συνέπειά τους.

7. Ποια είναι τα μέτρα που απαιτούνται για να
διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη διατήρηση της καλής
κατάστασης των οικοσυστημάτων που έχουν αποκατασταθεί;
7.2. Θέσπιση μακροπρόθεσμης παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων για
την κατάσταση των οικοσυστημάτων που έχουν αποκατασταθεί:






Πολύ σημαντικός
Σχετικά σημαντικός
Καθόλου σημαντικός
Δεν γνωρίζω / Δεν έχω άποψη

7.3. Χαρακτηρισμός ως προστατευόμενων περιοχών συγκεκριμένων
οικοσυστημάτων που έχουν αποκατασταθεί:





Πολύ σημαντικός
Σχετικά σημαντικός
Καθόλου σημαντικός
Δεν γνωρίζω / Δεν έχω άποψη

7.4. Άλλο - να προσδιοριστεί:
Η κατάθεσή μας:
Ο νόμος θα πρέπει να συμπεριλάβει ενεργητικές (π.χ. απομάκρυνση φραγμάτων) και
παθητικές (π.χ. απαγορεύσεις αλιείας και κυνηγιού) δράσεις αποκατάστασης. Αυτές οι
δράσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν εντός ή εκτός των προστατευόμενων περιοχών, για
τις οποίες τα Κράτη-Μέλη θα πρέπει να εγγυηθούν την μακροπρόθεσμη προστασία και τη
βελτίωση των αποκατεστημένων ενδιαιτημάτων.

8. Θα θέλατε να προσθέσετε κάτι;
Η κατάθεσή μας:
Τα εθνικά σχέδια αποκατάστασης πρέπει να δείξουν πώς τα μέτρα θα υποστηρίξουν:
αυξημένη συνδεσιμότητα του Natura 2000 / την επίτευξη του στόχου να προστατευθεί το 10%
των χερσαίων και θαλάσσιων εκτάσεων της ΕΕ / την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και
την μετρίαση των συνεπειών της (ιδιαιτέρως μέσω της κατακράτησης των υδάτων για να είναι
εφικτή η αντιμετώπιση αυξημένων πλημμυρών, περιόδων ξηρασίας και ανόδου της στάθμης
της θάλασσας) / στόχοι υπάρχουσας νομοθεσίας (π.χ. Δασική Στρατηγική, Οδηγία Πλαίσιο για
τα Ύδατα, Οδηγία Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική) λειτουργώντας επιπρόσθετα με
υπάρχουσες νομικές απαιτήσεις / Συμμετοχή του κοινού.
Ο νόμος πρέπει να περιλαμβάνει ξεκάθαρες προθεσμίες για τα σχέδια αποκατάστασης, για την
έγκριση των σχεδίων από την Επιτροπή και για την εμπλοκή ενδιαφερόμενων μερών και
ειδικών επιστημόνων. Μεγάλης σημασίας θα είναι η παρακολούθηση των μέτρων
αποκατάστασης, των αποτελεσμάτων της βιοποικιλότητας και της προόδου που επιτυγχάνεται
προς τον στόχο, μέσω τυποποιημένων και συχνών εθνικών εκθέσεων αναφοράς. Ο νέος νόμος
θα πρέπει να υποστηρίζει τη χρήση υπαρχόντων πόρων της ΕΕ και τη δημιουργία ειδικού
Ευρωπαϊκού Ταμείου αποκατάστασης (ή ενός μηχανισμού εντός κάπου άλλου Ταμείου στο
μελλοντικό Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο).

