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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

ARABAKO BATZAR NAGUSIAK

92/2021 Mozioa, azaroaren 28koa, klima aldetik neutroak diren ehun hiri 2030rako: herritarren 
alde eta herritarrentzat izeneko europar misiorako Vitoria-Gasteizen hautagaitza babesteko, 
eta jasangarritasuna sustatzeko eta klima aldaketaren aurka borrokatzeko beste neurri batzuk

Arabako Batzar Nagusiek, 2021eko azaroaren 28an egindako osoko bilkuran, ondorengo 
mozioa onetsi zuten:

92/2021 Mozioa, azaroaren 28koa, klima aldetik neutroak diren ehun hiri 2030rako: herrita-
rren alde eta herritarrentzat izeneko europar misiorako Vitoria-Gasteizen hautagaitza babesteko, 
eta jasangarritasuna sustatzeko eta klima aldaketaren aurka borrokatzeko beste neurri batzuk.

1. Arabako Batzar Nagusiek babestu egiten dute Vitoria-Gasteizek “Europako 100 hiri kli-
matikoki neutroak 2030erako, herritarren alde eta herritarrentzat” izeneko europar misiorako 
aurkeztu duen hautagaitza, eta animatu egiten dute etengabe lan egin dezan urte hori baino 
lehen hiriak eraldatze sistemiko bat izateko neutraltasun klimatikoaren bidean.

2. Arabako Batzar Nagusiek Vitoria-Gasteizko Udalari eskatzen diote lanean jarrai dezala 
deskarbonizazio-politikak hobetzeko eta segi dezala hirian CO2 gehien isurtzen duten sektoreei 
zuzenduta dauden proiektuak lantzen, honako helburu hauekin: ibilgailu pribatuaren aurrean 
garraio publikoa eta motore gabeko garraiobideak lehenesten duen mugikortasun osasungarri, 
jasangarri eta seguru bat lortzea, eraikinen efizientzia energetikoa hobetzea, eta iraunkorta-
sunarekin konprometitua dagoen industria bat izatea. Horretaz gain, udalerrian komunitate 
energetikoak, autokontsumoa eta energia banatuaren sorkuntza sustatuko du.

3. Arabako Batzar Nagusiek Vitoria-Gasteizko Udalari eskatzen diote sakondu dezala Vito-
ria-Gasteiz birnaturalizatzeko estrategian. Estrategia horren bidez, 90. hamarkadatik hona na-
turan oinarritutako konponbideetan lan egin da, eta haren adibiderik onena da hiriaren eraztun 
berdea. Halaber, animatu egiten du eraztun berdea bukatzeko, egiteke dauden azpiegiturei 
lehentasuna emanez eta, hala, Vitoria-Gasteizek europar misiora aurkeztutako hautagaitzari 
ere fidagarritasun eta bultzada handiagoa emanez.

4. Arabako Batzar Nagusiek Vitoria-Gasteizko Udalari eskatzen diote jarrai dezala dagoeneko 
onartua dagoen Vitoria-Gasteizko Nekazaritza eta Elikadura Planaren estrategiarekin, tokiko 
ekoizpen-eredu baterantz eta elikagai osasungarrien kontsumorantz aurrera egiteko.

5. Arabako Batzar Nagusiek Eusko Jaurlaritzari eskatzen diote burutu dezala Energia Berriz-
tagarrien Arloko Plana onartzeko prozedura, ahalik eta adostasun handienarekin, klima-aldake-
taren aurkako borrokan eta karbono-neutraltasunean aurrera egiteko.

6. Arabako Batzar Nagusiek dei egiten die eskumenak dituzten instituzio guztiei Vitoria-Gas-
teizek klima-misio horren barruan egin behar duen lana babesteko behar diren konpromisoak 
har ditzala; halaber, lankidetza eskatzen diete hirian eta inguruan jarduten duten sektore eko-
nomiko guztiei, gizarte zibilari eta akademia eta ikerkuntzaren munduari, prozesu honekin bat 
egin dezaten, lankidetza hori gauzatzeko guneak ahalbidetuta.
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7. Arabako Batzar Nagusiek Vitoria-Gasteizko Udalari, Eusko Jaurlaritzari, estatuko Gober-
nuari eta Europako Batzordeari helarazten diete Arabako Batzar Nagusiek Vitoria-Gasteizen 
misio honetarako aurkeztu duen hautagaitzarekin hartutako konpromisoa, eta eskatzen dute 
behar diren gobernantzako espazioak ahalbidetu daitezela instituzioek maila eta eragile asko-
tako babesa eman dezaten.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko azaroaren 28a

Presidentea
PEDRO IGNACIO ELÓSEGI GONZÁLEZ DE GAMARRA
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