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Συνάντηση με την Ελληνίδα Επίτροπο για τη Θαλάσσια Πολιτική και Αλιεία, Μαρία
Δαμανάκη,
είχε την Πέμπτη στα γραφεία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην
Ελλάδα, ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Αγροτικής
Γιώργος Αγγελόπουλος.

Μετά την ιδιαιτέρως σημαντική επίσκεψη στη Δυτική Ελλάδα του Ευρωπαίου Επιτρόπου
Γιοχάννες Χαν πριν λίγες ημέρες, αλλά και την παρουσία του Περιφερειάρχη Απόστολου
Κατσιφάρα στην 8η Συνάντηση της Γενικής Διεύθυνσης Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας,
στις Βρυξέλλες την περασμένη Παρασκευή, συνεχίζεται ο αγώνας «δρόμου» για την
συγκέντρωση επιπλέον πόρων με στόχο τη νέα Προγραμματική Περίοδο που έχει ως κύριο
σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση και ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδος.
Αυτή τη φορά ο αντιπεριφερειάρχης ο κ. Αγγελόπουλος συζήτησε με τη κυρία Δαμανάκη
μεταξύ άλλων για τη νέα Θαλάσσια Στρατηγική που εγκαινιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για
την Αδριατική θάλασσα και το Ιόνιο πέλαγος.
Υπενθυμίζεται ότι το Δεκέμβριο του 2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε θαλάσσια
στρατηγική για την Αδριατική Θάλασσα και το Ιόνιο πέλαγος, με την οποία θα ενισχυθεί η
έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη στην περιοχή. Η εν λόγω στρατηγική
στηρίζεται σε 4 πυλώνες: σε μια ισχυρότερη γαλάζια οικονομία, σε ένα υγιέστερο θαλάσσιο
περιβάλλον, σε έναν ασφαλέστερο θαλάσσιο χώρο και στην υπεύθυνη αλιεία.
Το όραμα από το οποίο διαπνέεται η πρωτοβουλία είναι να καταστεί η θάλασσα καίριος
χώρος καινοτομίας, οικονομικών ευκαιριών και ευημερίας για όλες τις χώρες που
διαβρέχονται από αυτήν.
Ως η πρώτη πρωτοβουλία του είδους της στη λεκάνη της Μεσογείου, η στρατηγική θα
συμβάλει στην ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας στη θαλάσσια λεκάνη μέσω του
συντονισμού μηχανισμών χρηματοδότησης και υλοποίησης.
Μετά τη συνάντηση ο Αντιπεριφερειάρχης Γ. Αγγελόπουλος, δήλωσε:
«Κατόπιν της εγκρίσεως από το Συμβούλιο της Ε.Ε. της δημιουργίας της Μακροπεριφέρειας
Αδριατικής-Ιονίου, έρχεται και η έγκριση μιας Θαλάσσιας Στρατηγικής για την περιοχή,
δικαιώνοντας τη πάγια διεκδίκησή μας ότι η θαλάσσια λεκάνη Αδριατικής-Ιονίου αποτελεί
εξ ορισμού κοινό πόρο που συνδέει τις όμορες χώρες και Περιφέρειες, καθώς και κοινό
αγαθό που πρέπει να διαφυλαχθεί και που απαιτεί κοινές παρεμβάσεις για να δημιουργήσει
πλούτο και να αναπτύξει το δυναμικό της.
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Πλέον, μετά τη Μακροπεριφερειακή Στρατηγική Αδριατικής-Ιονίου που εστιάζει στην
περιοχή, χρηματοδοτικά εργαλεία της διαπεριφερειακής και διακρατικής εδαφικής
συνεργασίας, της προενταξιακής βοήθειας και της Πολιτικής Συνοχής, έρχεται και η
Θαλάσσια Στρατηγική που θα επιτρέψει την εφαρμογή στην περιοχή χρηματοδοτικών
εργαλείων της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής».
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