
 
Adierazpena europako funtsen kudeaketan Proiektuak Zuzentzeko jardunbide egokiak hartzearen alde 

Euskerazko itzulpena:  
Branch País Vasco PMI® Madrid Spain Chapter 

 
 
 

1 
 

 
 
 

ADIERAZPENA 
EUROPAKO FUNTSEN KUDEAKETAN PROIEKTUAK ZUZENTZEKO JARDUNBIDE 

EGOKIAK HARTZEAREN ALDE 
 
 
 

HITZAURREA 
 
2020 urteaz geroztik bizi dugun pandemiak osasun-, gizarte- eta ekonomia-krisi ikaragarria eragin 
du gure herrialdean, munduko gainerako bezala. Krisi horren aurrean, Europako Batasunak 
baliabide ekonomiko ugari mobilizatu ditu, bere ondorioak arintzeko eta epe luzera etengabe 
suspertzeko. NextGenerationEU aldi baterako berreskuratze-tresna da, 750.000 milioi €-koa 
Europa osorako. Pandemiak eragindako berehalako kalte ekonomiko eta sozialak konpontzen 
lagunduko du, eta Europa ekologikoago, digitalago, malguago eta egungo eta etorkizuneko 
erronkei hobeto egokitzen lagunduko digu. 
 
 
Espainian, NextGenerationEUk emandako baliabideak 140.000 M€-koak izan daitezke, 2021-2027 
Urte Anitzeko Finantza Esparru berriaren esleipenarekin eta aurreko Urte Anitzeko Finantza 
Esparruaren funtsekin (horren bi heren inguru gauzatzeke daude, eta 2023a baino lehen gauzatu 
behar dira). Hori aurrekaririk gabeko erronka da gure herriarentzat, eta aukera eraldatzaile horri 
aurre egin behar dio kudeaketan parte hartzen duten eragile guztien lankidetzatik: Administrazio 
Publikoak, Enpresak, Unibertsitateak, Erakundeak, Gizarte Zibila eta Profesionalak. 
 
 
Funts-kopuru handi hori, funtsean, proiektu modura bideratuko da. Plana prestatu eta gauzatzeko 
beharrezkoak diren presako epeak, Europak gardentasunari, funtsen erabileraren justifikazioari eta 
helburuen lorpenari eta kudeaketari buruz eskatzen dituen baldintzekin batera, ezinbestekoa da 
inplikatutako eragile guztiek onartutako kudeaketa-praktika onak erabiltzea. 
 
 
Proiektuen, Estandarren, Gaitasunen, Printzipioen, Markoen eta Metodologien Kudeaketako 
jardunbide egoki horiek nazioartean aplikatzen dira. Proiektuaren hasierako etapetatik aplikatzen 
bada, proiektuen kudeaketan arrakasta izateko aukerak maximizatzen dira, bai eta proiektuen 
balioa herritarren onerako balioa ematea ere. 
 
Manifestu hau sinatu duten erakundeok ziur gaude aukera hau ahalik eta gehien aprobetxatu ahal 
izateko, nazioarteko mailan Proiektuen Kudeaketak berezkoak dituen praktika onak eta ezagutzak 
barneratuko dituen lankidetza eta koordinazioa behar dela. 
 
Espainian praktika on horietan trebatutako profesional asko daude, eta abian jartzen dituzte 
proiektu bakoitzean ahalik eta emaitzarik onenak lortzeko. Profesional eta enpresak dira, bai 
Europan bai mundu osoan aintzatetsitako hainbat erakundek prestatuak, beren praktika onak, 
ezagutzak, filosofia eta hizkuntza komuna bermatzen dituztenak.  

https://pmi-mad.org/quienes-somos/branches/branch-pais-vasco
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XEDEA 

Gure herrialdearen etorkizuna defini dezakeen erronka eta aukera baten aurrean gaudela 
sinetsitakoan sortzen da manifestu hau, eta horren aurrean urrats bat eman eta ahal den guztian 
lagundu behar dela. 

Elkarte eta profesional sinatzaileak Espainiako gizartearen esanetara jartzen gara.  

Gure herrialdean badira erakunde, profesional eta enpresak, Proiektu eta Programen 
Zuzendaritzak nazioartean onartutako praktika onetan trebatuak eta egiaztatuak. Haiek badakite 
nola maximizatu balio-ematea proiektuen bidez. 

Adierazpen horren arabera, Europako funtsak ahalik eta efizientzia eta eraginkortasun 
handienarekin kudeatzea lortu nahi da, herritar guztien onurarako. 
 
 

ADIERAZPENA 

Gure ustez, jardunbide egokiak, elkar ulertzea, etika, profesionaltasuna eta tartean diren eragile 
guztien konpromisoa, publikoak nahiz pribatuak izan, funtsezkoak izango dira, proiektu guztietan 
gertatzen den bezala, Espainiari emandako berreskuratze-funts europarrak gure ekonomiara eta 
gizartera erabat zabaltzeko helburu komuna lortzeko. Horrela bakarrik lortuko dugu une honetan 
gure herrialdean behar dugun indarberritze ekonomiko iraunkorra lortzea. 

 

Horretarako, uste dugu, eragile guztien laguntzarekin eta konpromisoarekin, puntu hauek landu 
behar direla: 
 
 

1. Proiektuak identifikatzen eta onartzen, planifikatzen, gauzatzen, jarraipena egiten 
eta kontrolatzen parte hartzen duten eragile guztiek, inplikatutako estamentu guztietan, hau 
da, administrazio publiko zentralean, autonomikoan eta/edo tokikoan, sektore pribatuan eta 
profesionalean, proiektuak, esparruak eta metodologiak kudeatzeko printzipio komunak 
partekatu behar dituzte, parte hartzen duten alderdi guztien arteko beharrezko koordinazioa 
eta ulermena bermatzeko. 
 
2. Parte hartzen duen alderdi bakoitzetik proiektu-kudeaketan parte hartzen duten 
profesional guztiek nazioartean ezagunak diren eta proiektu-zuzendaritzako erakunde 
profesionalek aintzatesten dituzten proiektuen kudeaketako printzipio eta jardunbide 
egokien berri izan beharko dute, eta nahitaez modu etiko, garden eta profesionalean jardun 
beharko dute. 
 

  

https://pmi-mad.org/quienes-somos/branches/branch-pais-vasco
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3. Parte hartzen duten Administrazio Publikoen erantzukizuna da proiektuak, 
programak eta proiektuen zorroak kudeatzeko antolakuntza-eredu eraginkorra izatea, 
balioa eta planifikatutako onurak lortzeari begira. Horretarako, uste dugu administrazio 
publikoko proiektu eta programen kudeaketa eta proiektu eta programen zuzendarien 
karrera profesionala arautuko dituen lege bat izateak erraztu egingo lukeela haien 
inplementazioa eta arrakasta. 
 
4. Proiektu bakoitzerako eskatzen diren baliabideak onesteko, baldintzak bete beharko 
dira, baina baita proiektu horrek sortuko dituen onurak zehaztuko dituen plan zuzentzailea 
ere. Kontuan hartuko dira, halaber, hura arriskuan jar lezaketen arrisku identifikatuak, 
helburuak lortzeko behar diren baliabideak eta denbora, bai eta proiektu hori bilduko lukeen 
programaren edo zorroen helburu estrategikoekin eta helburu partikularrekin bat etortzea 
ere. 
 
5. Funtsak eta horiek kontsumitzen dituzten proiektuak kudeatzen, gauzatzen, haien 
jarraipena egiten eta kontrolatzen parte hartzen duten eragile guztiek jakin behar dute zer 
garrantzi ekonomiko eta sozial duen une honetan helburu komunak lortzeak, eta 
proiektuetan zuzenean edo zeharka parte hartzen dutenek ere hala uler dezaten zaindu 
behar dute. 

 

 

 

Espainian, 2021eko apirilaren 27an 

https://pmi-mad.org/quienes-somos/branches/branch-pais-vasco

