DECLARACIÓ
CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE L’ARC LLATÍ
(Brussel·les, 16 de juny de 2010)

Els membres de l'Arc Llatí, reunits a la ciutat de Brussel·les, el 16 de juny de 2010,
celebren el seu Consell d'Administració. I manifesten el següent respecte a l'Estratègia
Europa 2020 i a les repercussions que comportarà per al territori de l'Arc Llatí:

Observem que les promeses formulades en l'Estratègia de Lisboa no han estat
complertes degut en part a una governança dissenyada de forma ineficaç en què no es
va implicar els governs locals. D'altra banda hi havia un desequilibri entre les
dimensions social i mediambiental en comparació amb la importància indubtablement
superior donada a la prioritat econòmica de competitivitat. Finalment, subratllar també
la seva falta d'adaptació a les diferents realitats socio-econòmiques dels territoris.

A l'hora d'aprovar l'Estratègia Europa 2020, constatem que la realitat actual i el punt de
partida de la Mediterrània dista molt dels objectius en ella definits. Així, la taxa
d'ocupació de la població entre 15 i 64 anys al territori de l'Arc Llatí se situa en un
52,4%1 quan l'objectiu marcat per a l'any 2020 és d'un 75% de la població d'entre 20 i
64 anys ocupada.

D'altra banda, l'estratègia Europa 2020 estableix l'objectiu d'invertir el 3% del PIB en
I+D l'any 2020; mentre que la mitjana actual als territoris de l'Arc Llatí és de 0.98%.

A més, és necessari destacar no només les diferències entre estats, sinó també entre
els territoris dels diferents estats pels quals s'estén l’Arc Llatí (per exemple, en el cas
del percentatge de PIB destinat a I+D, 0.61% Espanya, 1.02% Itàlia i 1,33% França),
així com entre les regions d'un mateix estat a què pertanyen províncies sòcies de la
xarxa (per exemple, mentre que Còrsega destina el 0.22% del seu PIB a I+D, RhôneAlpes destina el 2,44%).
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Font de totes les dades numèriques: Eurostat.
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Més enllà de les xifres i percentatges, observem que l’Arc Llatí es troba davant de tres
possibles escenaris de futur:
•

Escenari de referència, és a dir si segueixen els canvis estructurals
actualment en marxa, les grans metròpolis sortirien afavorides mentre que
la ciutats més petites l'economia de les quals està centrada en tecnologies
menys descentralitzades patirien aquest canvi. L'agricultura es veuria
afectada pels canvis en la PAC. Una part de l'economia podria créixer
gràcies a la producció d'energies sostenibles, encara que tot el seu
potencial no sigui aprofitat. I la immigració es concentraria en zones
urbanes i turístiques.

•

Escenari defensiu, si els paràmetres actuals empitjoressin les perspectives
serien menys favorables que a l'escenari de referència. Per exemple, la
falta d'inversió per part del sector públic en el I+D impediria el
desenvolupament dels pols tecnològics que passarien a ser pols de segon
nivell i que les economies regionals deixarien de modernitzar-se. Les zones
rurals també patirien aquestes conseqüències i l’estimació econòmica faria
que diversos sectors, entre ells el turisme entressin en recessió.

•

Escenari proactiu, se suposa que les mesures internacionals preses per
reduir els efectes del canvi climàtic s'aprofitarien per generar creixement
econòmic a Europa. En aquest context, la societat civil i els actors
econòmics estarien fortament implicats i nombrosos sectors de l'economia
(com en el de les energies renovables i el tecnològic) podrien beneficiar-se
de noves oportunitats.

En qualsevol cas hem d'actuar amb iniciatives i polítiques encaminades a assolir els
objectius establerts en l'Estratègia.

En aquest sentit, destacar que els territoris de l'Arc Llatí sí que disposen d'instruments
per generar canvis positius per a l’assoliment dels objectius d'Europa 2020. De fet,
l'aprofitament del capital humà i el foment de la cohesió social poden generar un valor
afegit per al conjunt del territori entenent la diversitat i la complexitat de les nostres
societats actuals com un element positiu i no de fractura.

Constatem que en la societat actual i de futur la capacitat creativa i la generació
d'idees innovadores suposaran un element clau en el desenvolupament dels territoris.
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Les administracions que constitueixen l’Arc Llatí aposten per fomentar el geni i la
creativitat Mediterrània contribuint així a assolir territoris més innovadors, cohesius i
intel·ligents.

A més, és necessari apostar per infraestructures que assegurin la connectivitat dels
territoris de l'Arc Llatí i d'aquests amb la resta d'Europa. En aquest sentit, celebrem
iniciatives com l'Eix Transpirinenc i Eix Mediterrani que es complementen i vertebren el
territori de la Mediterrània amb la resta d'Europa permetent aprofitar al màxim les
oportunitats de desenvolupament del territori.

L’Arc Llatí acull favorablement els objectius i les prioritats, proposades en l'Estratègia
Europa 2020. En aquest sentit fem ressaltar la necessitat de donar la mateixa
importància als objectius mediambientals i socials davant dels objectius econòmics.
Tanmateix, és necessari destacar que l'eficàcia de l'esmentada Estratègia seguirà sent
limitada si els ens locals veuen relegats a només un paper executor, quedant exclòs
del procés de definició de les estratègies concretes i línies d'actuació. Pel Qual:
•

S'hauria de tenir en compte la rellevància de cada una de les tres dimensions
de l'estratègia (econòmica, social i mediambiental) a nivell local i donar-li una
veritable dimensió territorial, per poder donar respostes locals adaptades a les
necessitats reals dels ciutadans.

•

S'hauria de considerar la proporcionalitat de la realitat de la UE i els objectius
proposats a Europa 2020 amb la realitat local i efectuar una ponderació a
aquest nivell. Per poder assolir l'esmentat objectiu, és imprescindible que les
entitats locals implicades disposin d'una certa autonomia financera i dels
recursos necessaris.

•

S'haurien d'implementar instàncies de concertació, com a també d'avaluació,
permanents i estructurades, obertes a tots els representants dels diferents
nivells de govern local.

•

Els objectius de l'Estratègia Europa 2020 s'haurien de vincular als objectius de
la futura Política Regional i a la programació que es derivi.

Per la qual cosa, l’Arc Llatí i els seus socis reafirmen la voluntat que a cada un dels
seus territoris es traslladin els objectius previstos en l'estratègia i, per la qual cosa,
s'adaptin els llindars a les seves realitats i especificitats.
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I, a més, recolza totes les iniciatives que promouen la implementació d'aquesta
estratègia. Afirmant la seva voluntat de promoure la participació dels seus membres en
les mateixes.

L’Arc Llatí està convençut que és ara el moment de treballar i de posar en relació amb
tots els actors. No es pot permetre que la crisi financera sigui motiu per retardar
aquests canvis estructurals. Al contrari, ha de ser un element motor per al
desenvolupament en matèria social, mediambiental, en educació, en investigació i
innovació. En aquest sentit, es pot destacar iniciatives com al Pacte d'Alcaldes i la
Xarxa de Monitoreig de la Subsidiarietat del Comitè de les Regions com traducció
pràctica de la governança multinivell. A més de mostrar la seva voluntat de col·laborar
amb el Comitè Econòmic i Social Europeu per desenvolupar iniciatives conjuntes en
temes socials.

La Mediterrània és una, però és complexa i diversa. De fet, l'espai mediterrani
requereix d'un acostament específic davant de les diverses realitats de la Ribera Nord i
de la Ribera Sud. L’Arc Llatí està convençut que és absolutament imprescindible que
ambdues problemàtiques es tinguin en compte i no solament es dissenyin les
estratègies des del Nord. Una estreta col·laboració en matèria d'immigració és
particularment important ja que el Nord s'enfronta a un envelliment imparable de la
seva població mentre que el Sud disposa d'una població jove i en constant creixement.

A part d'iniciatives globals que inclouen tota la Mediterrània (UpM, ARLEM), per poder
assolir els objectius Europa 2020 és necessari generar espais de col·laboració més
estreta en tots els nivells. I per això l’Arc Llatí aposta pel desenvolupament d'un espai
macroregional per a la Mediterrània Nord-Occidental complementant les altres
iniciatives globals de l'àrea.

Finalment, l’Arc Llatí, reprenent el "Manifest de la insularitat", aprovat a Palma de
Mallorca l'1 de febrer de 2008 i la declaració final de la Cimera "El reconeixement de la
Insularitat en la política regional europea" que es va celebrar a Palma de Mallorca el
26 d'abril de 2010, recolza el contingut de les mateixes i es compromet a posar de
manifest les problemàtiques de les illes al si de la Unió Europea, especialment referent
a la nova consideració que haurien de tenir en la polítiques europees regional i de
cohesió.
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