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Συναντήσεις της βουλευτού Αιτωλοακαρνανίας Νίκης Φούντα στις Βρυξέλλες για θέματα
περιβάλλοντος και αλιείας

Η βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας της Δημοκρατικής Αριστεράς Νίκη Φούντα παρακολούθησε
την Πέμπτη και την Παρασκευή 7 και 8 Μαρτίου τις εργασίες του Climate Parliament Forum,
με αντικείμενο τη διεθνή συνεργασία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο έλαβε
χώρα στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή βουλευτών από 29
χώρες της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής. Στο περιθώριο των εργασιών,
πραγματοποίησε συναντήσεις για ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον, καθώς και για
θέματα ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων και αλιείας.
Συγκεκριμένα, την Πέμπτη συναντήθηκε με τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κρίτωνα Αρσένη,
με τον οποίο συζήτησαν εκτενώς για τις δυνατότητες εφαρμογών περιβαλλοντικού ελέγχου
και προστασίας, για ζητήματα που άπτονται της ΑΟΖ, καθώς και για τα κρίσιμα, από
περιβαλλοντικής άποψης, θέματα που σχετίζονται με τον Αχελώο και τον Αμβρακικό.
Η βουλευτής της ΔΗΜΑΡ και ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ συμφώνησαν να προωθήσουν
κοινές δράσεις στους παραπάνω τομείς, και να συμβάλουν, από την πλευρά τους, στην
εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ ελληνικού κοινοβουλίου και ευρωκοινοβουλίου με τη
διοργάνωση κοινών εκδηλώσεων.
Αντίστοιχες επαφές έγιναν και με τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Σπύρο Δανέλλη, καθώς
και με τον ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων Νίκο Χρυσόγελο.
Την Παρασκευή, η Νίκη Φούντα συναντήθηκε με τη διευθύντρια του Πολιτικού Γραφείου της
Επιτρόπου Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας Μαρίας Δαμανάκη. Στη συνάντηση, που έγινε
στο γραφείο της Επιτρόπου, η βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας ενημερώθηκε αναλυτικά για τα
ευρωπαϊκά κονδύλια, ιδιαίτερα αυτά του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, από τα οποία η
χώρα μας μπορεί να επωφεληθεί και για τα οποία, δυστυχώς, υπάρχει πολύ μικρό ποσοστό
απορρόφησης, παρά τη δυσχερή οικονομική συγκυρία και τα εξαιρετικά υψηλά ποσοστά
ανεργίας.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο θέμα του Αμβρακικού και στην ενεργοποίηση χρηματοδοτικών
εργαλείων για αλιείς που πλήττονται λόγω περιβαλλοντικών ή άλλων προβλημάτων, καθώς
και για τις δυνατότητες που παρέχει το πρόγραμμα Life+ σε νέους αλιείες. Επιπλέον, η
βουλευτής της ΔΗΜΑΡ ζήτησε περαιτέρω στοιχεία για χρηματοδοτούμενα ερευνητικά
προγράμματα που θα μπορούσαν να διεξαχθούν στον Αμβρακικό, και τα οποία να μπορούν
να αξιοποιηθούν από τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Δυτικής Ελλάδας.
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Τέλος, η συζήτηση επεκτάθηκε σε ζητήματα θαλάσσιας πολιτικής, ΑΟΖ, και στην
αναγκαιότητα συγκέντρωσης αλιευτικών δεδομένων για τη Μεσόγειο, θέμα κομβικό για τη
νέα Κοινή Αλιευτική Πολιτική, για το οποίο η χώρα μας δεν έχει επιδείξει το απαιτούμενο
ενδιαφέρον.
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