Reunião Plenária da Comissão Arco Atlântico
Quinta-feira 5 de novembro de 2015 – Florença
(Toscana - Itália)

Lista de conclusões
I. Palavras de introdução
Pauline Caumont, Secretária Executiva da Comissão Arco Atlântico (CAA), agradece aos oradores e participantes
na reunião. Submete a votação as atas das reuniões da Mesa Política e da Assembleia Geral de Bilbau (17 e 18 de março
de 2015). Estas atas são aprovadas por unanimidade.

II. Apresentação das atividades do grupo de trabalho “Inovação”
François Maïtia, Vice-Presidente da Aquitânia, apresenta os resultados da reunião do grupo de trabalho “Inovação”
da Comissão Arco Atlântico, que teve lugar em Bordéus no passado dia 6 de outubro de 2015. A Aquitânia tinha sido
eleita coordenadora deste grupo de trabalho a que preside em estreita colaboração com Poitou-Charentes. Dado
que algumas Regiões não puderam participar nesta reunião, François Maïtia anuncia que Sheila Zecovic, responsável
pela cooperação inter-regional e europeia da Aquitânia, distribuirá um documento durante a plenária
para que os representantes das Regiões que não assistiram à reunião em Bordéus possam manifestar o seu interesse
e designar os seus contactos. Apresenta seguidamente os principais setores identificados (recursos biológicos
e biotecnológicos; navios do futuro; ordenamento, vigilância e segurança das zonas costeiras; recursos marinhos
minerais) bem como as ações que se prevê realizar no âmbito deste grupo de trabalho. Posto que este grupo também
tem que ver com o desenvolvimento das energias marinhas renováveis, anuncia que se colaborará estreitamente
com o grupo “Energias Marinhas Renováveis” da Comissão Arco Atlântico. Sugere que o grupo se reúna duas vezes
ao ano em Bruxelas e que haja intercâmbios formais e informais por via eletrónica. Insta as Regiões a que se impliquem
nas atividades deste grupo de trabalho e o dinamizem, mediante a nomeação de um interlocutor em cada Região
membro.
 Ver a apresentação de François Maïtia
Inma Valencia, Diretora Geral de Economia e Assuntos Europeus do Governo da Cantábria e representante
da Presidência da Comissão Arco Atlântico, agradece a François Maïtia a sua apresentação e recorda a importância
do setor da inovação para as Regiões que identificaram Estratégias de Especialização Inteligente (S3). Agradece
à Aquitânia o trabalho realizado para dar novo impulso e dinamismo a este grupo de trabalho

III. Declaração final da CRPM
Inma Valencia recorda aos participantes das Regiões membros da Comissão Arco Atlântico que as propostas
de alteração ao projeto de Declaração Final da CRPM devem ser enviadas ao Secretariado da CRPM o mais tardar
às 13h30m do mesmo dia.
Pauline Caumont frisa o facto de cada Comissão Geográfica poder apresentar alterações à Declaração. Assinala
que o documento apresentado este ano é muito mais curto do que no ano anterior (6 páginas) e contém 24 mensagens.
A seguir, menciona as principais secções da Declaração Final sublinhando alguns pontos importantes e partes aditadas
ou modificadas pelo Secretariado Executivo da Comissão Arco Atlântico (vínculo entre as políticas europeias
e as estratégias baseadas nas bacias marítimas, ativação do Fundo de Solidariedade da UE pelas Regiões, etc.).
Inma Valencia toma a palavra em nome da Cantábria e insiste no ponto relativo à migração. Alude também ao Fundo
de Solidariedade da UE (FSUE) que só pode ser ativado à escala nacional e sempre que se supere o limite estabelecido.
Recorda que uma das mensagens da Declaração Final da Comissão Arco Atlântico ‒ adotada em Bilbau em março
de 2015 ‒ defendia a ativação deste fundo à escala macrorregional. Congratula-se que a CRPM tenha captado
esta mensagem.
Pauline Caumont pergunta se os membros têm outras observações a tecer ao documento. Não há alterações.
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IV. Questões internas por Pauline Caumont, Secretária Executiva da Comissão Arco Atlântico
-

Apresentação do orçamento de 2016 e discussão

Pauline Caumont apresenta os documentos financeiros da Comissão Arco Atlântico que foram enviados aos membros
com a devida antecedência. Em primeiro lugar, recorda que, durante a reunião da Mesa Política da Comissão Arco
Atlântico que teve lugar a 17 de março de 2015, foi decidido repartir a perda causada pela fusão das Regiões
da Aquitânia e Poitou-Charentes por todos os membros. A cotização anual passa, portanto, de 5 003€ a 5 297,30€
por Região (ou seja, um aumento de 5,88%).
No que se refere ao orçamento de 2015, Pauline Caumont apresenta as receitas, que ascendem a 90 054€. Anuncia
o regresso da região de Navarra à Comissão Arco Atlântico e a saída da Região de South of Scotland Alliance por motivos
orçamentais. Depois, alude à participação da Comissão Arco Atlântico no projeto ARCOPOLplatform, o que permitiu
recuperar 38 422€ em recursos. No ano de 2015, as despesas com pessoal elevam-se a 105 430€. O défice da Comissão
Arco Atlântico em 2015 ascende a 31 674€. Este défice é integrado no orçamento geral da CRPM que permanece estável
no ano de 2015.
Pauline Caumont apresenta a seguir as previsões do orçamento de 2016. A repartição da cotização perdida devido
à fusão das Regiões francesas permite que as receitas permaneçam estáveis. Devem ascender a 90 042€ em 2016.
As despesas com pessoal também devem permanecer estáveis e ascender a 105 636€. As despesas de funcionamento
são ligeiramente superiores às anteriores, devido à mudança das instalações em Bruxelas. No entanto, este aumento
foi compensado pela diminuição da chave de repartição das despesas de funcionamento da CRPM (6,5%
para as Comissões Geográficas em comparação com os 8% anteriores). À data de hoje, prevê-se um défice de 55 838€
para 2016. Este deverá reduzir-se graças à participação da Comissão Arco Atlântico em vários projetos europeus
no âmbito do programa INTERREG Espaço Atlântico, cujas primeiras convocatórias serão publicadas no início de 2016.
Por último, Pauline Caumont recorda que a Comissão Arco Atlântico participou numa candidatura ao mecanismo
de assistência da Estratégia Atlântica juntamente com ECORYS (parceiro principal). Se esta candidatura for selecionada,
a Comissão Arco Atlântico encarregar-se-á da comunicação e poderá aproveitar a sua rede de atores em toda a costa
atlântica. Para levar a cabo esta tarefa, contaria com um orçamento de 190 000€ durante dois anos. Os resultados serão
comunicados em breve aos membros (novembro/dezembro de 2015).
-

Agenda 2015/2016

Pauline Caumont assinala em primeiro lugar que o relatório de atividades anual será apresentado na próxima
Assembleia Geral da Comissão Arco Atlântico. No que se refere às atividades do segundo semestre de 2015,
a candidatura ao mecanismo de assistência da Estratégia Atlântica foi apresentada a 11 de setembro de 2015.
A Comissão Arco Atlântico também se incumbiu da organização da conferência final do projeto ARCOPOLplatform
a 14 e 15 de setembro no Comité das Regiões em Bruxelas. Depois, reuniram-se três grupos de trabalho: o grupo
“Turismo e cultura atlânticos” a 24 de setembro em Bruxelas, o grupo “Inovação” a 6 de outubro em Bordéus e o grupo
“Estratégia Atlântica” a 28 de outubro em Brest.
Anuncia que o início de 2016 deverá destinar-se em boa parte à preparação de projetos nos setores das energias
marinhas renováveis (APC2), do turismo e das biotecnologias azuis em relação com os diferentes grupos de trabalho
da Comissão Arco Atlântico. Acrescenta que o grupo de trabalho “Transportes” se reunirá depois da nomeação
do Diretor de Transportes da Cantábria. Pauline Caumont acrescenta a propósito que o conselheiro regional
de Inovação e Transportes da Cantábria participou no Fórum do Corredor Atlântico a 28 de outubro em Bordéus no qual
falou em nome da Comissão Arco Atlântico.
-

Assembleia Geral de 2016

Pauline Caumont recorda que a próxima Assembleia Geral deve realizar-se durante o primeiro semestre de 2016.
Convida as Regiões a manifestarem interesse no seu acolhimento.
Navarra expressa o seu interesse em acolher este evento. Esta proposta fica pendente de validação e confirmação.

V. Encerramento da reunião
François Maïtia anuncia que se retira da vida política bem como Adeline L’Honen, conselheira regional do País do Loire,
e Brigitte Tondusson, conselheira regional de Poitou-Charentes. Os três não se apresentarão às eleições regionais
de dezembro de 2015.
Inma Valencia toma a palavra em nome da Comissão Arco Atlântico para agradecer a estes três representantes políticos
franceses o seu compromisso a favor da cooperação no Atlântico e o seu apoio contínuo à Comissão Arco Atlântico
ao longo destes anos.
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