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Andorrako Printzerriko Kanpo Arazoen Ministroak, mugaz haraindiko 

lankidetzako Andorrako erakundearen Presidentea dena, eta Aragoi, 

Euskadi eta Nafarroako Autonomia Erkidegoetako Presidenteek eta 

Okzitania eta Nouvelle-Aquitaine Eskualdeetako Presidenteek, azkena 

Pirinioetako Lan Elkartearen (PLE) egungo presidentea,  2017ko azaroaren 

9an Biarritzen bilduta, hurrengo adierazpen komuna adostu dute: 

 

ADIERAZPEN KOMUNA: 

1. - Europar Batasunak erronka garrantzitsuei aurre egin behar dien garai honetan - 

zailtasun ekonomikoak, terrorismoa, migrazio krisialdia, Brexitaren ondorioak...-, 

europar proiektua berpizten parte hartzeko gogoa adierazten dugu. Ikuspegi horretatik, 

pozten gara goi mailan Europa eraikitzen sakontzeko gogoa dutenen proposamen 

politikoez eta eboluzionatzeko benetako itxaropenez. 

Proposamen horiek ez lirateke nahikoak izango lurraldeko eragileek, bereziki 

eskualdeko erantzuleek, ekarritako ekimen zehatzekin lagunduko ez balira. Hori dela 

eta, Pirinioetako Lan Elkartearen asmo handiak berretsi nahi ditugu, Europako 

eskualdeen arteko lankidetza-gune gisa, zeinak lurraldeen arteko elkartasuna islatzen 

duen, Europar Batasunaren orientazio estrategikoak abiarazteko ezinbesteko solaskide 

naturala bihurtuz. Horrela, europar proiektuari konfiantza emateko egin ahal izango 

dugu lan, eta hiritarra politika ezberdinen muinean jarri. 

Izpiritu horrekin, eta 2020 ondorengo kohesio-politikari buruzko negoziazioen 

esparruan, Pirinioetako Lan Elkarteak kohesio-politikaren lurralde dimentsioa 

sendotzea proposatzen du, bereziki Europar Batasuneko funtsak ezinbestekoak 

direlako tokiko eta eskualdeko agintariek burututako proiektuen arrakasta lortzeko. 

Ikuspegi hori etorkizunean gara daitezkeen lankidetzak abiaraztea ahalbidetuko duten 

mikroproiektuei ere aplikatuko zaie, oraindik ere finantzazio-modalitate konplexuak 

dituztenak. 

 

2. - 2017an Pirinioetako Lan Elkarteak hamargarren urtemuga ospatuko du Espainia-

Frantzia-Andorra INTERREG V A Programaren (POCTEFA) Kudeaketa Agintari gisa. 

Europar Batasunaren esparruan adibide bakarra da, honetan, herrialde desberdinetako 

lurraldeek lankidetza programa bat kudeatzen dutelako. Honela, urtez urte Europako 

Funtsak kudeatzeko mugaz haraindiko gure Partzuergoaren gaitasuna adierazten 
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dugu, etengabeko lankidetza eta bata bestearen ezagutzan oinarrituta, eta lan-praktika 

bidez sendotua. Zalantzarik gabe, subsidiariotasun-printzipioan oinarritua, Europako 

Batzordearen eta Estatu kideek eskualde maila mugaz haraindiko lankidetzarako 

FEDER funtsak kudeatzeko egokitzat hartzearen onarpena da hori, eta esperientzia 

hau aurrera jarraitu, sendotu eta Europako beste leku batzuetan gehiago garatu ahal 

izatea eskatzen dugu. 

Esparru horretan, lehenengo deialdian 71 milioi euro esleitu zitzaizkien 58 proiekturi. 

Aurtengo INTERREG V A Espainia-Frantzia-Andorra (POCTEFA) proiektuaren 

bigarren deialdiaren arrakastaz pozten gara, hari esker beste 71 milioi euro zuzendu 

baitira Eskualdeko Garapeneko Europar Funtsetako ikerketa eta berrikuntzako 

sektoreko hainbat ekintzari, klima aldaketari egokitzeari, arriskuen kudeaketari, ondare 

natural eta kultura ondarea balioztatzeari, bioaniztasunaren babesari, garraio 

jasangarriaren garapenari, lanbide heziketari eta mugaz haraindiko enpleguari, zein 

ekintza sozialari, mugaz haraindiko gure erlazioak sendotuz.  

Zentzu horretan, Europar mailegu hauen onuradunak ere onesten ditugu, aurkeztutako 

proiektuen kalitatearengatik eta gure lurralde politikei egindako ekarpenengatik. 

Eskerrak eman nahi dizkiegu gure lurraldeen zerbitzura eta elkarrekin egin nahi dugun 

lankidetzaren eskura jarritako sormenarengatik.  

 

3. - Ingurumeneko eta klimaren inguruko sektorean, gure Klima Aldaketaren 

Pirinioetako Behatokiak egindako lanak goraipatu nahi ditugu, Pirinioen Lan 

Elkartearen proiektu enblematikoa, gure mugaz haraindiko datuen plataforma, zeinaren 

sare eta ekintza-esparrua etengabe areagotzen jarraitzen duen. Horregatik, Pirinioen 

estrategiaren gako-erreminta eratu beharko da. PYRADAPT Mahai-inguruaren 

antolaketa eta Galdeketa-batzordea baten eraketa, lehenengoz Osoko Bilkura 

honetarako elkartu zena, mugaren alde bateko eta besteko zientzialari eta teknikariak 

elkartzea ahalbidetu du, gure politiken oinarrizko eta lehentasuneko gai honi buruz 

euren ezagutzak dakartenak. Ingurumeneko aditu guzti hauei parte hartzea eta 

egindako ekarpenak eskertu nahi dizkiegu. 

Gainera, gure Behatokiak Pirinioak Europa eta mundu mailan ezagutzera ematen 

laguntzen du. Pirinioak Europa mailan zein nazioartean klima aldaketaren ondorioei 

egokitzeko gune eragile gisa kokatzen du.  

Europar Batasuneko “Horizon 2020” deialdiaren PHUSICOS proiektuaren 

aurkezpenarekin, Pirinioetako Lan Elkartearen Behatoki horren ekintza-baliabideak 

lehentasuneko ardatz estrategiko batean sendotzeko gogoa berresten dugu, klima 

aldaketari lotutako natura arriskuen kudeaketan, alegia. 

 

4. - Osoko Bilkura hau dela eta, Pirinioetako Lan Elkartearen 35 urtemuga ospatuko 

dugu. Gure kideetako batek, Kataluniak, adierazpen honetan parte ez hartzeak 

benetan kezkatzen gaitu. Oso harro gaude lankidetza luze honekin, eta jakin badakigu 

berau berritu eta sakondu beharra dagoela. Zentzu horretan, duela hainbat hilabete 

hasitako “Pirinioak” estrategia zehaztean datzan lan baten lehenengo emaitzak 
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baditugula jakinarazten dugu, gure Partzuergoaren jarraibide politikoak zehaztuko 

dituenak haietan oinarrituta. Ekimen horrek Europar Batzordearen laguntza eta 

bultzada du, eta Europan burutu izan diren lurraldeen arteko lankidetzako beste lan 

batzuetan oinarritu da. “Pirinioak” estrategia hiru gaiko erronken eta zeharkako beste 

erronka baten inguruan izan beharko litzateke: ingurumen eta klima aldaketa; dinamika 

demografikoak eta erakargarritasun iraunkorra; mugikortasuna eta konektibitatea; eta 

gobernantza, eta baita estrategiaren azken fasean zehaztuko diren beste hainbat gai.  

Estrategia zehazteak gure Partzuergoa osatzen duten lurraldeen garapeneko erronkak 

islatzea ahalbidetu beharko luke eta bere ibilbide orria inspiratu, mugaz haraindiko 

lurraldeetako eragileekin lotuta, are zehatzago Euroeskualdeekin eta Lurralde 

Lankidetzako Europako Taldeekin, agintaritza hobetu eta eraginkorragoa lortze aldera. 

Pirinioetako Estrategiaren helburuak, POCTEFAz haratago, lurralde eremuarekin 

lotutako europar programetan barneratu eta kontuan hartzea nahiko genuke, bai 

mendi-inguruneetara zuzendutakoak, bai atlantikoko eta mediterraneoko itsas 

arroetako estrategiak hobetzen dituztenak, gure eragileek haiek martxan jarri ahal izan 

dezaten beharrezkoa den finantzazioa izateko. 

Europako Batzordeari estrategia honetan laguntza eskatzen diogu, mugaz haraindiko 

lankidetza sendotu ahal izateko, hura baita gure lurraldeen garapen ekonomiko, sozial 

eta jasangarriaren zerbitzura dauden eragileen eta hiritarren loturaren bektore nagusi 

eta ikurra.  

 

5. – Estrategia horretan oinarrituta, mugaz haraindiko lurraldeen arteko lotura erraztuko 

duten garraio jasangarriko politikak garatzen jarraituko dugu, Pirinioetan irisgarritasun 

txikiko haranak hobeto barneratzeko egokitutako azpiegituren sare bati esker. Lotura 

eta korridore desberdinak izan behar dituen sarea; bakoitza bere berezitasunekin, 

tokiko edo nazioarteko izaerarekin, eta bidaiarien edo gaien garraioari lehentasuna 

emanaz. 

Zentzu horretan, pozten gara arlo horretan gure lurraldean abian jarritako ekimen 

kopuru handiaz, gehienbat Pau-Canfranc-Zaragoza trenbidea berriro irekitzeko 

egindako aurrerapenak Europaren laguntza garrantzitsuari esker, Pirinioen 

iragazkortasunaren erronkari erantzuna ematen laguntzen duelako.   

 

6. - Estrategia horrek gure lurraldearen zahartze demografikoaren erronkari erantzun 

beharko dio lurraldearen erakargarritasunaren aldeko politikak garatuz, tokiko 

ekonomiei laguntzeko biztanleria berria hartzeko helburuarekin.  

Enplegu-iturri berriak hauteman eta etorkizuneko lanbideak mugaz haraindiko 

lurraldean identifikatzeaz ari gara.  

Estrategia Pirinioen itxura kanpoan hobetzera ere egongo da zuzendua, pertenentzia 

sentimenduaz gain, biztanleria mantentzeko funtsezko elementuetako bat eta 

lurraldean dauden jardueretako bat baita. Kasu honetan, hiritarren eleaniztasuna 
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nabarmendu nahi dugu, burutu beharko diren politiketan kontuan izan beharko den 

kultura aniztasunaren adierazle.  

 

7. - Azkenik, plan estrategikoak ingurumen arazoen arloan lankidetza ausartak eta 

lurraldearen jarraitutasunarekin eta mugaz haraindikoekin konprometituak egiteaz 

arduratuko direla zainduko du.  

Gure lurraldeak trantsizio ekologikoari egokitzea zainduko du, Pirinioetan bereziki 

hauskorra baita, eta mugaz haraindiko mailan ingurumenaren balioztatzea biztanleria 

erakartzeko modu bat eta turismo jasangarria garatzeko modu bat izan daitekeela 

ahaztu gabe. Natura ondarearen aberastasuna anbizio handiko proiektuen bitartez 

zaindu eta balioetsi behar den baliabidea da, non lankidetzak balio erantsia duen aurre 

egin behar diegun arazo komunen aurrean. 

 

 
8. - Aipaturiko ekintzen multzorako, Pirinioetako Lan Elkarteko kide diren lurraldeetako 

Presidente guztiek lurraldeen onurarako elkarrekin lanean jarraitzeko gogoa berretsi 

dute.  
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Euskadiko Gobernuaren ordezkaria 
María Angeles ELORZA ZUBIRIA 
anderea 
 

 

 

 

 

 

Nafarroako Gobernuaren ordezkaria 
Ana OLLO HUALDE anderea 

Mugaz Haraindiko Lankidetzarako 
Andorrako Erakundearen ordezkaria 
Père ROQUET PORTELLA jauna  

 

 

 

 

 

Nouvelle-Akitania Eskualdeko 
Kontseiluaren ordezkaria 
Alain ROUSSET jauna  

Okzitaniako Eskualdeko  
Kontseiluaren ordezkaria 
Pascale PERALDI anderea 
 

Aragoiko Gobernuaren ordezkaria 
Francisco Javier LAMBAN MONTANES 

jauna  

 

 

 

 

 

 

 


