
 

 

 

PIRINIOETAKO LAN ELKARTEA 

2016KO OSOKO KONTSEILUA 

PRESIDENTEEN ADIERAZPEN BATERATUA 

Andorrako Printzerriko Kanpo Arazoetako ministroa, Mugaz gaindiko 

Elkarlanerako Andorrako Erakundeko lehendakaria, eta Aragoi, Katalunia, 

Euskadi eta Nafarroako Autonomia Erkidegoetako eta Okzitania eta Akitania 

Berria Eskualdeetako lehendakariak, azken eskualde hori Pirinioetako Lan 

Elkarteko (CTP) jarduneko presidentetza delarik, 2016ko azaroaren 10ean 

Bordelen Osoko Kontseiluan bildurik, elkarren adostasunez honako adierazpen 

hau onesten dute:  

ADIERAZPEN BATERATUA :   

1. – Europar Batasunean nolabaiteko ziurgabetasuna sumatzen den testuinguru 

honetan, Europaren integrazio indartu baten aldeko konpromisoa berresten 

dugu, eta mugaz gaindiko lankidetzaren garrantzia azpimarratzen dugu, Europa 

eraiki eta pertsonak gerturatzeko oinarrizko elementu gisa. Europako zein 

estatuetako arduradunen arreta eskatzen dugu,  Pirinioetako mugaz gaindiko 

lankidetzaren garapena babestu dezaten. Dagoeneko, proiektu anitz martxan 

jarri dira, nagusiki CTPren barneko lankidetza boluntarioari esker. 

2. – Azpimarratu nahi dugu, Pirinioetako Lan Elkarteak bere funtzionatzeko 

modua eta gobernamendua bilakatzeko duen gaitasuna, mugaz gaindiko 

lurraldearen eta INTERREG V A Espainia-Frantzia-Andorra (POCTEFA) 

Lurralde Lankidetza Programaren kudeaketak dakartzan eskakizunei 

erantzuteko.  

Europar programa horren lehenengo deialdiaren arrakastarengatik pozten gara. 

Horri esker, Eskualde Garapeneko Europako Funtsen (EGEF) 71 milioi euro 

gure mugaz gaindiko harremana indartzeko bideratu baitira, bereziki, garapen 

eta berrikuntzaren, aldaketa klimatikora egokitzearen, arriskuen kudeaketaren, 

ondare natural eta kulturalaren balioztatzearen, biodibertsitatearen babesaren, 

garraio jasangarriaren, lanbide heziketaren eta mugaz gaindiko enpleguaren 

alorretan egindako ekintzei esker.   

Horri dagokionez, europar kreditu horiek jasotzen dituzten eragileen lana 

aitortzen dugu, aurkeztutako proiektuen kalitateagatik eta, lankidetza indartu 

baten eremuan, gure lurralde-garapenaren politikei ekarpenak egiteko duten 

gaitasunagatik.  

3. – POCTEFAren bigarren deialdia dela eta, gure lurraldeko eragile 

sozioekonomikoei gonbidapena luzatzen diegu, Programaren lerroei erantzuten 

dieten mugaz gaindiko proiektuak aurkez ditzaten.  



Aldez aurretik eskertzen diegu egingo duten sormen lana, ondoren gure 

lurraldeentzako eta elkarrekin landu nahi dugun lankidetza garatzeko proiektu 

onenak aukera ditzagun. 

4. – Aldaketa Klimatikoaren Pirinioetako Behatokiaren (OPCC)  bitartez, 

aldaketa klimatikoak gure lurraldean dituen ondorioen jarraipena egitearen 

garrantzia azpimarratu nahi dugu. POCTEFA programak babestutako CTPren 

baliabide horrek egiten duen lanari esker, aldaketa klimatikoaren ondorioen 

prebentzio eta egokitzapen politika bateratuak definitu ahal izango dira; bai 

biodibertsitateari dagokionean baita ondorio larrienak jasaten dituzten sektore 

sozioekonomikoei, alegia, elurraren inguruko turismoari, nekazaritzari eta 

abeltzaintzari dagokienean ere.  

Eskerrak eman nahi dizkiegu OPCCren kide zientifiko eta operatiboei beren 

inplikazioagatik, eta zoriondu nahi ditugu Pirinioak aldaketa klimatikora 

egokitzeko xedearekin egindako ikerketen kalitateagatik.  

Hori dela eta, ekimenean lanean jarraitu eta OPCC behatokia mantenduko 

dugula bermatzen dugu.   

5. – Iragazkortasunaren erronka Pirinioetan zehar jarraitzen du izaten CTPren 

lehentasuna.  

Zentzu horretan, garraiobide jasangarriaren eremuan berriki garatutako 

ekimenak aipatu nahi ditugu, bereziki, motorrik gabeko mugikortasun proiektuak, 

existitzen diren trenbideen birgaitzea, errepideetako bide segurtasuna hobetzea 

baita garraio intermodalaren hobekuntza ere. Izan ere, horiek izan dira Pirinioak 

gurutzatzearen arazoari eman zaizkion erantzun anitzak. 

Hortaz, sektore horretako proiektuei ematen diegun babesa indartuko dugu,  

gure mugaren erronka nagusiari erantzuteko xedearekin, beste iragazkortasun 

modu historiko batzuk ahaztu gabe, esate baterako, Done Jakue bidea eta 

pastoralismoa. 

6. – Halaber, CTPren lurraldeko hizkuntzenganako konpromisoa adierazten 

dugu; hizkuntza horiek gure mugaz gaindiko espazioaren aberastasun direlako, 

eta, horregatik, babestu behar direlako. 

Ildo horretatik, POCTEFAren baitan lurraldearen berezko hizkuntzen 

ikaskuntzaren eta promozioaren inguruan martxan jarritako ekimenak 

azpimarratu nahi ditugu. Gure kolektibitateetako herritarrentzako, hizkuntza 

horiek nortasun kulturalaren transmititzaile dira eta, horregatik, proiektu horiek 

babesten jarraitzeko nahia berresten dugu.  

Zentzu horretan, geure burua zoriondu behar dugu, CTPren kideek hamar urte 

baino gehiagotan zehar, gure mugaz gaindiko lurralde osoan ikastunen 

mugikortasunaren alorrean egindako lanagatik. Proiektu horrekin jarraituko 

dugu, gure diplomadun gazteen, hezitzaile eta irakasleen arteko loturak 

estutzeko. 



7. – Testuinguru ekonomiko zail honetan, enpresentzako ezinbestekoa den 

berrikuntza eta lehiakortasuna areagotu nahi dugu.   

Helburu horrekin, mugaz gaindiko mapan martxan dauden edota integratuak 

dauden klusterrak babesteko konpromisoa hartzen dugu, lurraldearen sektore 

nagusien lehiakortasuna areagotzeko.  

Mugaz gaindiko enpresa eredu berrien garapena ere babestuko dugu, 

Europako eta nazioarteko mailan gure enpresen ekintza eremuak handitzeko.  

Konpromisoa hartzen dugu, orobat, mugaren bi aldeetako unibertsitate eta 

ikerketa guneen arteko proiektuak indartzeko. 

8. – Gai horiei guztiei erantzuteko, eta ordezkatzen duen lurraldean, mugaz 

gaindiko lankidetzaren inguruan Pirinioetako Lan Elkartearen rola berresteko, 

2016ko Osoko Kontseilu honetan, "Pirinioen Plan estrategikoa" iragartzen dugu. 

Horrek, datozen bost urteetarako ibilbide-orri bat adieraziko digu, europar 

estrategiarekin bat datorrena eta, horrenbestez, enpleguari, berrikuntzari, 

gizarteratzeari, energiari eta aldaketa klimatikora egokitzeari zuzendua egongo 

dena.  

Estrategia horren bidez, CTPrentzako ere lehentasunak diren gaien inguruan 

lan-ildo zehatzak definitzeko konpromisoa hartzen dugu: Pirinioen 

iragazkortasuna, lanbide heziketa eta mugikortasunaren inguruko hartu-emanak, 

Zientzia-Teknologia-Enpresak alorreko ekintza integratuak, elkartasunaren eta 

piriniar nortasunaren garapena eta, azkenik, ingurugiroaren eta klimaren, 

lurralde-antolaketaren eta turismoaren inguruko proiektuak laguntzea. 

Pirinioen plan estrategiko horren idazketaren testuinguruan, eragile nagusiei 

galdetu nahi diegu, hausnarketari ekarpenak egin diezazkioten eta, horrela, 

partekatutako ardatz estrategikoak azalera daitezen, lurraldearen eta 2020 

ondorengo etorkizuneko Europako kohesio politikaren kezkak jasoko dituztenak. 


