Formentera participa en unes jornades de Treball a Brusel·les
dimecres, 12 de juliol de 2017 18:31

La vicepresidenta Susana Labrador, la consellera de Turisme, Alejandra Ferrer, i la consellera
de Medi Ambient, Daisee Aguilera, participen durant aquests dies en les jornades de Treball
organitzades per la Comissió Europea a Brussel•les per a autoritats de les illes. Les jornades
tenen lloc entre el 10 i el 12 de juliol. Les polítiques de Formentera formen part d'una delegació
de les Balears en la que també hi ha membres del Govern, dels Consells Insulars de Mallorca,
Menorca, Eivissa i de la FELIB.

Entre el dilluns i el dimarts les conselleres han participat en diverses reunions en les quals
s'han tractat temes turístics i d'adaptació de normatives així com el transport europeu, la
política regional i urbana, la política comercial, el fons d'inversions estratègiques i la banda
ampla o la normativa aèria.

La consellera de Turisme de Formentera, Alejandra Ferrer, ha explicat als responsables
europeus com afecta la lliure circulació europea als recursos naturals de les illes, i en concret al
cas de Formentera, i ha exposat "la necessitat d'establir límits per poder ser sostenibles", en
referència a la dificultat de limitar l'entrada de nombre de vehicles a Formentera a causa de la
normativa europea.

Regulació turística
També s'ha demanat a la Unió Europea que es pronunciï sobre lloguer vacacional. Alejandra
Ferrer ha explicat que davant la problemàtica creixent de regulació del lloguer turístic "és també
necessari que la legislació europea s'adapti a les circumstàncies concretes de cada zona,
perquè la regulació del lloguer turístic no dificulti el dret fonamental de l'accés a l'habitatge".

Durant les altres sessions organitzades per la Comissió i el Centre Balears Europa, els polítics
balears han expressat les seves preocupacions per qüestions com les prospeccions al
mediterrani, així com pels tractats de lliure comerç i la seva repercussió en territoris insulars.

Avui finalitza la visita amb noves reunions amb representants europeus i una visita a l'hemicicle
i les instal•lacions del Parlament Europeu.
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