Reunião Plenária
da Comissão Arco Atlântico
3 de novembro de 2016 - Ponta Delgada (Açores-PT)

CONCLUSÕES
(para aprovação da Assembleia-Geral 2017 da Comissão
Arco Atlântico)

INTRODUÇÃO
Bruno Retailleau, Presidente da Comissão Arco Atlântico e Presidente da Região do País do Loire, dá
as boas-vindas aos participantes e apresenta a ordem do dia da reunião. À guisa de introdução, recorda
as atividades desde a Assembleia Geral de Pamplona (2/3 de junho de 2016). Como anunciado, confirma
o próximo encontro com o Comissário responsável pelo Ambiente, Assuntos Marítimos e Pescas, Karmenu
Vella (7 de dezembro de 2016, em Bruxelas). Indica que Alain Cadec, Presidente da Comissão das Pescas
do Parlamento Europeu, também participará no encontro durante o qual se evocarão temas relacionados
com a Estratégia atlântica e o crescimento azul. Recorda, por outro lado, a participação da Comissão Arco
Atlântico, no passado dia 26 de setembro em Dublim, na reunião do Comité de Pilotagem de Alto Nível
com os Estados, a Comissão Europeia, o Parlamento Europeu e o Comité das Regiões. Durante esta reunião,
o representante da Comissão Arco Atlântico referiu-se à questão de um orçamento europeu dedicado
à Estratégia atlântica, à formação e à mobilidade. A seguir, Bruno Retailleau faz o balanço dos projetos
selecionados para a 1a fase da convocatória do Programa Espaço Atlântico. Por fim, menciona a reunião
do passado dia 7 de outubro em Nantes que congregou os atores do setor marítimo da Região do País
do Loire. Durante a manhã, o grupo “Pesca e aquicultura” da Comissão Arco Atlântico também esteve
reunido com atores do setor. Bruno Retailleau insiste na importância deste tipo de reunião que permite
identificar melhor as orientações de trabalho para estar em consonância com as necessidades
dos territórios. A concluir, informa sobre a contratação de um VIE (Voluntariado Internacional em Empresa)
que será parcialmente financiado pela Região do País do Loire no âmbito da presidência. Anuncia
igualmente que a próxima Assembleia Geral da Comissão Arco Atlântico terá lugar a 2 e 3 de março
de 2017, provavelmente em Les Sables d’Olonne (País do Loire-FR). O lugar exato será confirmado
em breve, com um projeto de ordem do dia que inclui sessões sobre as pescas, a inovação, a formação,
o ordenamento do espaço marítimo.
A terminar este primeiro ponto da ordem do dia, Bruno Retailleau submete a votação as atas
da Assembleia Geral de Navarra de 2016 que são aprovadas por unanimidade.

TASK FORCE “COOPERAÇÃO TRANSATLÂNTICA”
Mikel Anton Zarragoitia, Diretor de Assuntos Europeus do Governo Basco, apresenta os objetivos da Task
Force “Cooperação transatlântica” que consistem em identificar os contactos existentes entre
as autoridades das duas margens do Atlântico. Recorda que foi solicitado às Regiões que contribuíssem
para o tema. Várias Regiões (Galiza, Gales, Nova Aquitânia) comunicaram uma série de informações,
em particular sobre os acordos de cooperação já existentes nas respetivas Regiões. Mikel Anton expressa
o desejo de que se prolongue o prazo de reflexão sobre o tema e a possibilidade para as Regiões
de comunicar um complemento de informação até o fim de dezembro de 2016. Explica que a ideia seria
organizar a seguir um ou mais seminários sobre a temática, apresentando os acordos e as relações
existentes, os temas de trabalho das Regiões europeias e das autoridades da margem americana
do Atlântico.
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PROJETO DE DECLARAÇÃO FINAL DA CRPM
Pauline Caumont, Secretária Executiva da Comissão Arco Atlântico, apresenta as grandes orientações
do documento e recorda que as principais reivindicações das comissões geográficas foram integradas
no projeto de Declaração Final. Especifica as alterações recebidas e recorda o processo estabelecido
para a gestão destas alterações.
Várias Regiões (Montserrat García pela Cantábria, Mikel Anton pelo Governo Basco) intervêm para uma série
de propostas de alteração complementares à Declaração Final.
Pauline Caumont recorda que estes elementos devem ser apreciados e apresentados ao grupo de síntese
das resoluções para aprovação final ‒ Consultar a Declaração Final da CRPM - Açores de 2016

QUESTÕES INTERNAS À COMISSÃO ARCO ATLÂNTICO
Pauline Caumont apresenta os documentos financeiros da Comissão Arco Atlântico e, em particular,
o orçamento para 2017. Recorda que a Região do País do Loire dá uma contribuição complementar
para assegurar a continuação da contratação de um VIE que apoia a equipa da Comissão Arco Atlântico.
Não obstante o resultado contabilístico final permanece negativo mas será absorvido pelo orçamento geral
da CRPM, e possivelmente revisto caso sejam aprovados alguns projetos durante o primeiro semestre de 2017.
Pauline Caumont recorda que, para uma representação mais equilibrada, seria muito importante que a Região
irlandesa de Southern Regional Assembly pudesse ser membro da Comissão Arco Atlântico.
Pauline Caumont termina apresentando o calendário de 2016/2017 da Comissão Arco Atlântico e recapitula
as reuniões dos grupos de trabalho para as próximas semanas.
A concluir, o Presidente Bruno Retailleau agradece a todos os delegados a sua participação nesta reunião
plenária e convida todos os membros para a Assembleia Geral anual em março de 2017 na Região do País
do Loire.
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