XXXIX Consell Plenari de la CTP
13 de desembre del 2021

Declaració del Consell Plenari

El president del Govern Basc, la presidenta de la Regió Occitanie, la presidenta del
Govern de Navarra, la ministra d'Afers Exteriors del Govern d'Andorra, com a
presidenta de l'Organisme Andorrà de Cooperació Transfronterera, el president de
la Regió Nouvelle-Aquitaine, el president del Govern d’Aragó, el president de la
Generalitat de Catalunya, aquest últim en exercici de la presidència del Consorci de
la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP), reunits en Consell Plenari el 13 de
desembre del 2021 a Alp (Cerdanya, Catalunya), adopten la següent declaració:


Agrair afectuosament als Ajuntaments d’Alp i de Puigcerdà per la seva
implicació en l’organització d’aquest Consell Plenari.



Aportar el nostre reconeixement a l’acció de l’Associació de Regions
Frontereres d’Europa (ARFE) pel seu 50è aniversari.

Unió Europea


Instar les institucions europees a reforçar la cooperació transfronterera i a
situar-la com una de les prioritats polítiques de la Unió Europea. La
Conferència sobre el futur d’Europa, a la que contribueixen la CTP i els seus
membres, hauria d’avançar en aquest sentit.



Reconèixer la importància de seguir avançant en la negociació de l’Acord
d’Associació d’Andorra amb la Unió Europea per millorar els intercanvis amb
el Principat i impulsar els mecanismes de cooperació territorial als Pirineus.



Constatar que les restriccions relacionades amb la mobilitat imposades per a
combatre la difusió de la pandèmia han tingut conseqüències particularment
greus als territoris fronterers. Sembla doncs primordial integrar la dimensió
transfronterera en la gestió de futures crisis.



Manifestar la inquietud perquè deu dels passos fronterers entre Espanya i
França romanen tancats des de fa gairebé un any, amb el conseqüent
perjudici que causa a la ciutadania transfronterera, decisió que pot vulnerar
l’esperit del Tractat de Schengen.



Reivindicar la frontera com a espai de gestió eficient i de convivència. Donar
suport a la petició del Comitè Europeu de les Regions d’establir un model de
governança multinivell transfronterera que contribueixi a aquest objectiu.



Constatar la persistència d’obstacles administratius i jurídics a la cooperació
transfronterera. Per això, la CTP va adoptar al març una declaració de suport

al Mecanisme Europeu de Cooperació Transfronterera i anima a la propera
presidència francesa del Consell de la Unió Europea a desbloquejar les
negociacions per adoptar aquest instrument jurídic.


Reiterar el compromís de la CTP amb la societat civil dels seus territoris. El
benestar dels seus habitants i la valoració de les característiques socials,
culturals, lingüístiques i econòmiques distintives de l’espai transfronterer
han de ser al centre de les seves decisions. En aquest sentit, la CTP ha
signat al juliol del 2020 la iniciativa de l’Aliança europea de ciutadans
transfronterers.



Donar suport al dictamen del Comitè Europeu de les Regions per a reforçar
els serveis públics transfronterers, contribuint així a millorar la vida
quotidiana de la ciutadania i de les empreses de les àrees frontereres.

Estratègia pirinenca 2018-2024
Congratular-se pel desplegament de l’Estratègia pirinenca 2018-2024 per a
impulsar la cooperació transpirinenca, mitjançant les següents activitats:


L’aprovació de l’Estratègia Pirinenca del Canvi Climàtic (EPiCC), primera
estratègia d’aquest tipus amb una visió transfronterera en una zona de
muntanya particularment fràgil. L’EPiCC aporta una visió compartida a 2050
i fixa les línies d’actuació a seguir amb un pla operatiu fins al 2030, amb el
desenvolupament reeixit de projectes europeus sobre mitigació i adaptació
al canvi climàtic.



El llançament de la iniciativa de l'Aliança de Sòls dels Pirineus (ASPir), de la
qual la CTP és una de les promotores, recollint la proposta de la FAO. El seu
objectiu és la millora i posada en comú de la informació i de la sensibilització
en torn a l’estudi dels sòls, per a evitar-ne la degradació.



L’èxit del Fòrum Transpirinenc de la Joventut, l’objectiu del qual és generar
un diàleg entre la joventut i les persones amb responsabilitats polítiques als
territoris pirinencs, amb vocació de continuïtat anual, començant el 2022,
Any Europeu de la Joventut. Així mateix, per la bona acollida del seminari
Europe's present and future: the contribution of young people to crossborder territories, dins de la 19a Setmana Europea de Regions i Ciutats,
amb la participació de la coordinadora de la Unió Europea per a la Joventut.



Les contribucions de la CTP en les temàtiques de la salut, patrimoni cultural i
economia circular.



L’impuls, junt amb les Euroregions Nouvelle Aquitaine-Euskadi-Navarra i
Pirineus-Mediterrània i l’AECT Pirineos-Pyrénées, de la convocatòria de
microprojectes per al territori pirinenc finançada amb el romanent del
POCTEFA 2007-2013. Es tracta d’una iniciativa coherent de reutilització dels

fons FEDER en benefici de les idees de projectes desenvolupats pels actors
transfronterers.


La iniciativa del Govern d’Aragó per a incorporar progressivament la llengua
aragonesa a les activitats i documentació de la CTP. Això contribueix a la
construcció d’un ecosistema lingüístic transfronterer i a la promoció de totes
les llengües del territori pirinenc.

Programa Operatiu de Cooperació Territorial Espanya-França-Andorra (POCTEFA)


Mostrar la satisfacció per l’augment de l’import FEDER que es dedicarà al
POCTEFA, tot i lamentar que els imports destinats a la cooperació territorial
siguin, en general, reduïts en relació a l’import global de la cohesió.



Constatar l’avançament en l’execució del programa POCTEFA 2014-2020,
així com els resultats positius i convincents dels projectes realitzats als
territoris fronterers.



Mostrar la satisfacció pel progrés en l’elaboració del programa 2021-2027,
que es presentarà per a la seva aprovació definitiva a la Comissió Europea
durant el primer semestre del 2022 i s’espera engegar la primera
convocatòria durant el segon semestre d’aquell mateix any.



Destacar el caràcter innovador de la creació d’àrees funcionals mitjançant
l’objectiu “una Europa més propera a la ciutadania” en el marc d’aquest nou
període de programació. Es tracta clarament d’una gran oportunitat de
reforçar la cooperació transfronterera de proximitat per al nostre territori.



Agrair als socis institucionals del programa el treball realitzat i destacar la
bona col·laboració amb la Comissió Europea.
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