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Chivite Lehendakariak azpimarratu du sektore publikoaren eta
pribatuaren batasuna ezinbestekoa dela COVID-19 sindikatuak
eragindako krisia gainditzeko
Gaur bildu da Nafarroa Suspertu Planaren II. Konferentzia Ekonomikoa, eragile ekonomiko eta sozialekin, Next
Generation Europako funtsei buruzko berrikuntzak aztertzeko
Ostirala, 2021ko Otsailaren 12a

Nafarroako Lehendakariak, María Chivitek, berriro esan du COVID-19
pandemiak eragindako krisiaren irteera gizarte osoaren ahalegina dela,
eta lankidetza publiko-pribatua funtsezkoa eta ezinbestekoa dela hori
lortzeko.
Hala gogorarazi die Nafarroa Suspertu 2020-2023 Planaren II.
Konferentzia Ekonomikoko kide diren eragile ekonomiko eta sozialei
eta eskerrak eman dizkie “Nafarroako gizarteak guztion onerako
ekarpenak egiteko eta lan egiteko duen gaitasunagatik”.
Nafarroa Suspertu 2020-23
Planeko II Batzar Ekonomikoaren
bileraren une bat.

Planean aurreikusten den organo hori bigarren aldiz bildu da,
elkarrekim gobernatzeko tresna gisa, eta Next Generation Europako
funtsak lagundu, garatu eta gauzatzeaz arduratuko da. Lehen hitzaldia

joan den urrian egin zen.
Bileran, Next funtsak zehazteko eta aplikatzeko ematen ari diren urratsen berri eman da, baita Nafarroako
Gobernuak laguntza horiek koordinatzeko, kudeatzeko eta kontrolatzeko sortu duen bulego berriaren berri
ere.
Lehendakariak Nafarroak azken urtean izan duen bilakaera ekonomikoaren errepasoa egin du. Urte horretan,
bai diru-bilketa bai BPGa %8 inguru jaitsi dira, eta beherakada hori, azaldu duenez, ez da hasieran aurreikusi
bezain nabarmena izan. “Hilabete zailak ditugu oraindik, baina aukera paregabea dugu ekonomia
modernoago, orekatuago eta iraunkorrago baten oinarriak finkatzeko eta Nafarroa eskualde lehiakorrago eta
aurreratuago bihurtzeko”.
Testuinguru horretan, Next Generation Europako funtsen garrantzia azpimarratu du, 2026ra arte 750.000
milioi euroko aurrekontua izan baitute. "Inbertsio eta erreformen anbizio handiko programa bat izango da,
hazkunde ekonomikoa eta enplegua bultzatzeko, trantsizio biki berdea eta digitala bultzatzeko, ekoizpeneredua modernizatzeko eta maila nazionalean lehiakorragoa egiteko aukera emango duena", esan du.
Funts horiei, gainera, React EU tresna berrian aurreikusitakoak gehituko zaizkie, COVID-19k osasun eta
hezkuntza arloetan dituen ondorioak arintzeko, eta Nafarroak 148 milioi jasoko ditu. Horiekin batera,
Europako aurrekontu arrunteko programek ere jarraitzen dute, bilioi bat eurorekin 2027ra arte.
II. Konferentziako parte-hartzaileak
Nafarroako Gobernuaren aldetik, Javier Remírez eta José María Aierdi lehendakariordeak, Elma Saiz eta Mikel
Irujo kontseilariak, Next Generation Bulegoko zuzendaria, Ignacio Arrizabalaga, eta Pablo Cebrian, Nafarroako
Estatistika Institutuarena (NASTAT), eta Francisco Fernández, CPENeko (Nafarroako Enpresa Korporazio
Publikoa)zuzendari kudeatzailea izan dira.
Sektore pribatuaren aldetik, Juan Miguel Sucunza CENeko (Nafarroako Enpresarien Konfederazioa)
presidentea, Mª Luz Sanz CERMIN (Desgaitasuna duten pertsonen ordezkari diren entitateen batzordea)
elkarteko presidentea, Javier Taberna Merkataritza Ganberako presidentea, Ignacio Ugalde CEPESeko
(Gizarte Ekonomiako Enpresarien Konfederazioa) presidentea, JuanCarlos Castillo, FNMCko (Nafarroako
Udalerrien eta Kontzejuen Federazio nafarra) presidentea, baita Nafarroako unibertsitateetako errektoreak
ere, Ramón Gonzalo (NUP) eta Alfonso Sánchez Tabernero (UNAV).
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Reunión sobre los fondos Next Generation
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