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PIRINIOETAKO LAN ELKARTEA (CTP) 

2014KO OSOKO KONTSEILUA 

PRESIDENTEEN ADIERAZPEN KOMUNA  

 

Akitaniako, Languedoc-Roussilloneko eta Midi – Pyrénéetako Lurraldeetako eta 

Aragoiko, Kataluniako, Euskadiko eta Nafarroako Autonomia Erkidegoetako 

Presidenteak eta Andorrako Kanpo Arazoetako Ministro eta Mugaz Gaindiko 

Lankidetzarako Andorrako Erakundeko Presidente eta, une honetan 

Pirinioetako Lan Elkarteko jarduneko Presidentea, 2014ko azaroaren 5ean 

Osoko Kontseiluan Andorra la Vellan elkartuta. 

 

Beste ezer baino lehen, gure doluminak adierazi behar ditugu joan den 

abuztuan hil zen Christian Bourquin Languedoc-Roussilloneko Lurralde 

Kontseiluko Presidentearen heriotzarengatik. Eskaria egiten diogu bere 

ondorengoari, haren senideei eta Lurraldeko erakundeei gure dolumin eta 

adiskidetasun sentimenduak adieraz diezaieten, eta baita lankidetzaren eta 

Pirinioetako Lan Elkartearen alde egin zituen etengabeko esfortzuen eta eskaini 

zuen laguntzaren aurreko aintzatespena ere.  

Eta aho batez, adierazpen hau egiten dugu:   

 

ADIERAZPEN KOMUNA:  

 

1-. Gure iritziz, Pirinioetako Lan Elkarteak, bere 30 urte baino gehiagoko 

existentzian izan duen bilakaerari esker, bere kideek izan dituzten barne 

aldaketetara eta Europar Batasunean eta haren Lurralde Politikan izan 

direnetara egokitzeko aukera izan du. Horri esker, 2007. urtetik, Espainia-

Frantzia-Andorra Mugaz Gaindiko Lankidetzarako Programaren (POCTEFA) 

Kudeaketa Agintaritza bere esku utzi da, eta hori finkatu egin beharko da 2014 

– 2020 egungo Programazio Epealdian.  
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Uste dugu, baita ere, 2014-2020 epealdirako Lurralde Lankidetza indartzea are 

eta erronka handiagoa dela CTPrentzat, Mugaz Gaindiko Lankidetzari 

dagokionez, batez ere, Europa 2020 Estrategiaren lehentasunekin bat datozen 

orientazio eta helburu berriekin, hazkunde adimentsua, iraunkorra eta 

lurraldeak bateratuko dituena bermatzeko.  

CTPren funtzionatzeko modua hobetzen jarraitzeko borondatea berresten dugu, 

mugaz gaindiko lankidetzaren garapenari, maila anitzeko gobernantza 

sustatzeari eta POCTEFA ahalik eta modu eraginkorrean martxan jartzea 

bermatzeari eman beharreko laguntza indartzeko.  

 

2.- POCTEFAn finkatu diren eta Europa 2020 Estrategiarekin lerrokaturik 

dauden lehentasunezko gaiek lurraldeentzat duten garrantzia azpimarratu nahi 

dugu. Horien helburua berrikuntza eta lehiakortasuna dinamizatzea da; 

klimaren aldaketa kontuan hartzea; arriskuen prebentzioa eta kudeaketa 

sustatzea; toki baliabideen babesa, balorizazioa eta erabilera iraunkorra 

bultzatzea; lurraldeetan ondasunen eta pertsonen mugikortasuna indartzea; eta 

lankidetzaren bitartez eskumenak eta gizarteratzea indartzea.  

Uste dugu aukeratutako gaiek gure beharrei, erronkei eta potentzialtasunei 

erantzuten dizkietela, I+G alorreko inbertsioak, enpresek berrikuntzarako 

dituzten gaitasunak, Enpresa Txikien eta Ertainen nazioartekotzea eta ikerketa 

erakundeekin izan beharreko sinergiak bultzatuz.  

Gure ustez, beharrezkoa da klimaren aldaketara eta ingurumen alorreko 

arriskuetara eta ondare kulturalaren eta naturalaren eta bioaniztasunaren 

babesera egokitzea eta horiek prebenitzeko ekintzak sustatzea, eta baita gutxi 

kutsatzen duten garraiobideak hobetzea ere, Pirinioek bidaiarientzat eta 

merkantzientzat izan behar dituzten iragazkortasuna eta modalitate aniztasuna 

bermatzeko. Azkenik, gizarte, kultura eta aisia zerbitzuetara sartzeko aukerak 

garatu eta enplegu iraunkorra eta kalitatezkoa bultzatu behar ditugu.  

Halaber, erakundeen konpromiso irmo eta garbiarekin batera, Europako gizarte 

eta lurralde mailako kohesioari laguntzen dioten gure lurraldeko eragileen 

mugaz gaindiko proiektuei esker, CTPko lurraldearen garapena indarturik 

dagoela azpimarratu nahi dugu.  

CTPk, POCTEFAko Kudeaketa Agintaritza gisa betetzen ari den lanarekin 

jarraitu behar izateaz gain, ordezkatzen duen Lurraldearen Mugaz Gaindiko 

Lankidetzan oso toki garrantzitsua ere bete behar duela jabeturik, proiektu 

estrukturalak eta hurbiltasunekoak bultzatzeko konpromisoa hartzen dugu.  
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3.- CTPk konpromisoa hartzen du Aldaketa Klimatikoaren Pirinioetako 

Behatokiaren jarraipena bermatzeko. 2010ean abiatu zen proiektu hori, CTPren 

proiektu enblematiko bilakatu da. Horri dagokionez, 2015ean Parisen egingo 

den Klimaren Aldaketari buruzko Nazio Batuen Esparru Konbentzioaren Aldeen 

XXI. Konferentzian (COP21) parte hartzea nahi dugu, Pirinioak eta erakundeak 

aurrera daramatzan ekintzak hobeto eta gehiago ikustea bultzatuz.  

 

4-. Pirinioetako Lan Elkarteak, Europar Batasuneko beste programa batzuetan 

ere bere kideen eta lurraldeko eragileen partaidetza sustatu behar duela 

adierazten dugu, ingurumenari, ikerketari eta berrikuntzari, garraioei, kulturari, 

hiritartasunari eta gazteriari buruzkoetan, besteak beste, mugaz gaindiko eta 

nazioz gaindiko lankidetzaren espazio dimentsioa indartuz.  

 

5.- Eskaria egiten diegu Europako erakundeei eta baita Espainiako eta 

Frantziako agintariei ere, hurbiltasun harremana duten beste herrialde 

batzuetako lurraldeen inplikazioa bultza dezaten Lankidetza Programen 

kudeaketan, erkidego barruko mugetan barrutiak osatzen dituztenen kasuan, 

batez ere.  

 

6-. Eskaria egiten diogu Andorrako Kanpo Arazoetako Ministro eta Mugaz 

Gaindiko Lankidetzarako Andorrako Erakundeko Presidenteari, une honetan 

Pirinioetako Lan Elkarteko jarduneko Presidente den heinean, adierazpen hau 

Espainiako, Frantziako eta Andorrako goi mailako agintariei eta Europar 

Batasuneko erakunde nagusietako presidenteei helarazi diezaien.  
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Mugaz gaindiko Lankidetzarako 

Andorrako Erakundetik  

 

Gilbert Saboya Sunyé jauna 

 

 

 

Languedoc-Roussilloneko Lurralde 

Kontseilutik 

Damien Alary jauna 
 
 

 
 

 

 

Aragoiko Gobernutik 

Luisa Fernanda Rudi andrea 
 

 

 

 

Midi-Pyrénéeetako Lurralde Kontseilutik 

Martin Malvy jauna 
 

 

 

 

 

Kataluniako Generalitatetik  

Artur Mas jauna 

 

 

 

 
 

Nafarroako Gobernutik 

Yolanda Barcina andrea 

 

 

 

 

 

Eusko Jaurlaritzatik  

Iñigo Urkullu jauna 
 

 

 

 

Akitaniako Lurralde Kontseilutik 
 
Alain Rousset jauna 
 
 
 

 

 


