
                                                                            
 

 1 

 
 
 
EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAREN ETA AKITANIAKO ESKUALDEAREN ARTEKO 
HITZARMENA, "AKITANIA-EUSKADI EUROESKUALDEA” IZENEKO LURRALDE 
LANKIDETZARAKO EUROPAR TALDEA ERATZEKO 
 
 
Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2006ko uztailaren 5eko 1082/2006 (EE) 
erregelamendua, Lurralde Lankidetzarako Europar Taldeari (LLET) buruzkoa, ikusirik, 
 
Frantziako Errepublikak eta Espainiako Erresumak 1995eko martxoaren 10ean izenpetutako 
Baionako hitzarmena, eskualdeetako gizataldeen arteko mugaz gaindiko lankidetzari buruzkoa, 
ikusirik,  
 
Eskualdeetako gizataldeen kode orokorra, bereziki L1115-4-2 eta L5721-1 artikuluak nahiz 
hurrengoak ikusirik,  
 
Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2006ko uztailaren 5eko 1082/2006 (EE) 
erregelamendua, Lurralde Lankidetzarako Europar Taldeari (LLET) buruzkoa, benetan 
aplikatzeko behar diren neurriak hartzen dituen urtarrilaren 18ko 37/2008 Errege Dekretua 
ikusirik, 
 
Akitania Eskualdeko prefetaren agindua ikusirik, 
 
Euskal Autonomia Erkidegoaren erabakia, Jaurlaritzaren Kontseiluak 2011ko maiatzaren 31an 
egindako bileran hartutakoa, ikusirik, 
 
Akitaniako Eskualdeko Kontseiluaren 2011ko uztailaren 11ko 2011.1640.CP zenbakidun 
erabakia ikusirik, 
 
 
 

BILDUTAKOAK 
 
 
Alde batetik, Patxi LOPEZ lehendakaria, Euskal Autonomia Erkidegoaren (Espainia) izenean 
eta hura ordezkatuz.  
 
Bestetik, Alain ROUSSET Eskualde Kontseiluko lehendakaria, Akitaniako Eskualdearen 
(Frantzia) izenean eta hura ordezkatuz.  
  
 
 

HONAKO HAU AZALDU DUTE 
 
 
I. 1992. urtetik, Euskal Autonomia Erkidegoak eta Akitaniako Eskualdeak mugaz gaindiko 
lankidetza handia izan dute, eta horren ondorioz, proiektu komunak abiarazi eta finantzatu 
dituzte. 
 
II. Lurralde horietako eremu batzuen arteko kulturaren eta hizkuntzaren arloko gertutasunak 
bultzaturik, edo Europar Batasunaren baitan dauden gune geografikoetan, bereziki Kantauri 
aldekoan eta Pirinio ingurukoetan, interesak etengabe bat egitearen ondorioz, lankidetza dela-
eta gizataldeen artean hurbiltzea gertatu da, eskualde berri horren identitatea eratzeaz gainera. 
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III. Hori dela-eta, bi eskualdeek, 2009ko azaroaren 30ean Bordelen izandako “Akitania-Euskadi 
goi-bileran”, beste aldi bati hasiera ematea erabaki zuten. Goi-bilera horren eraginez elkarrekin 
egindako adierazpenean, Patxi LOPEZ, Euskadiko lehendakariak, eta Alain ROUSSET, 
Akitaniako Eskualde Kontseiluko lehendakariak, egun horretan adierazi zuten “Akitania / 
Euskadi Euroeskualdea” sortzeko prozesua irekitzeko borondatea zutela, eskualde horri 
nortasun juridiko propioa emanda, eta lurralde-lankidetzarako europar talde baten forma 
hartuta. Asmoa bi eskualdeen arteko elkarlanean sakontzea da, harremanetarako, 
elkartrukerako eta proiektu komunetarako espazio zabal bat sortzea, Europan leku 
adierazgarria izateaz gainera. 
 
 
Aurrez azaldutakoaren ondorioz, aldeek egoki iritzi diote “Akitania / Euskadi Euroeskualdea” 
izeneko Lurralde Lankidetzarako Europar Taldea eratu eta hitzarmen bat izenpetzeari; hona 
hemen, bada, bete beharreko  
 

 
KLAUSULAK: 

 
 
Lehenengoa.- Izena 

Lurralde Lankidetzarako Europar Talde horrek (LLET) izen hau izango du: “Akitania / Euskadi 
Euroeskualdea”.  

 

Bigarrena.- Egoitzaren kokalekua 

Egoitza Hendaian egongo da, Akitanian (Frantzia). Akitania Eskualdeko beste edozein lekutara 
alda daiteke egoitza, taldeko kide guztiek aho batez horrela erabakitzen badute eta horren 
ondorioz hitzarmena eta estatuak aldatzen badira. 

 

Hirugarrena.- Lurraldea 

Lurralde Lankidetzarako Europar Talde horrek hartzen duen jarduera eremua kide diren 
lurraldeek barne-zuzenbidearen arabera dituzten eskumenak baliatzekoa izango da. 

 

Laugarrena.- Helburua 

Euroeskualdearen ekonomia, gizartea eta kultura garatzen lagunduko duten lankidetza-
jarduerak burutzea da LLETaren berariazko helburua. Orobat, euroeskualdea toki-, eskualde- 
eta nazio-instantzietan eta Europakoetan zein nazioartekoetan ordezkatzea da beste 
helburuetako bat. 

LLETak kide direnen arteko eta haien aldeko mugaz gaindiko edo eskualdez gaindiko elkarlana 
erraztu eta sustatuko du; aurrerantzean “lurralde-lankidetza” deituko diogu. Hori guztia Europar 
Batasunaren barruan lurralde horien ekonomia eta gizarte mailako kohesioa sustatzeko 
helburuarekin egingo da, eta estatu barruko lurralde-antolaketa errespetaturik jardungo da.  
 
LLETaren helburuarekiko ordezkaritza bermatzen du LLETak hirugarren erakundeen aurrean 
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(toki, eskualde, nazio, europar edota nazioarte mailan). 
 
 

Bosgarrena.- Egitekoak 

5.1. Esparrua 
 
Kideek zehaztutako zereginak kide bakoitzak bere barne-zuzenbidearen arabera dituen 
eskumenen barrukoak dira. 
 
Esparru horretan, LLETak beharrezko egintzak gauza ditzake helburu hori eta bere zereginak 
betetzeko. 
 
LLETaren eginkizunak, nagusiki, Europar Batasunak ere finantzaturiko lurralde-lankidetzarako 
programa edo proiektuak abiaraztearekin zerikusia dutenak izango dira; bereziki, Eskualde 
Garapenerako Europako Funtsarekin, Europako Gizarte Funtsarekin eta Kohesio-Funtsarekin 
zerikusia dutenak. 

Lurralde-lankidetzarako beste ekintza zehatz batzuk ere eraman ahal izango ditu aurrera, 
horien helburu bakarra ekonomia eta gizarte arloko kohesioa indartzea baldin bada; Europar 
Batasunaren finantziazioa izatea edo ez izatea gerta daiteke. 

 

5.2. Zereginak eta jarduera-eremuak 

Honako hauek dira zereginak eta honako jarduera-eremuetan burutuko dira: 

A.- Mugaz haraindiko ekonomia-, gizarte- eta ingurumen-jarduerak gauzatzea lurralde-
garapen iraunkorraren aldeko estrategia bateratuen bitartez,  
 
B.- Lurralde-lankidetza sortzea eta garatzea, lurralde-garapen integratuaren alde egingo 
duten sare eta egintzak finantzatuz, ondorengo eremuetan: 

 
-  Berrikuntzan.  
-  Ingurumenean.  
-  Irisgarritasunean,  
-  Hiri-garapen iraunkorrean. 

 
Batzuk aipatzearren, honako jarduera hauek aipatzen dira:  
 

− Eskualde bien arteko komunikazioak hobetzea, bereziki irisgarritasuna erraztuz eta, 
pertsonak eta salgaiak eramateko, ingurumena errespetatzen duten garraiobideak 
sustatuz;  

 
− Ikerketa eta berrikuntza jarduerak osatzea eta balioztatzea, lurralde osoan 

teknologia, ekonomia, gizarte eta gobernantza dinamika berri bat sor dadin;  
 

− Lurraldearen garapen iraunkorra sustatzeko egitasmoak abiaraztea, bereziki 
energia berriztagarrien eta basoak baloratzearen arloan; 

 
 
 
− Hezkuntzaren eta prestakuntzaren arloan, herritarren erabateko garapena 

bermatuko duten metodoak eta bitartekoak partekatzea; 
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- Nekazaritzari, elikadurari eta osasunari lotutako gaiak elkarrekin tratatzea eta, ildo 

horretatik, kalitatearen, jatorriaren eta trazabilitatearen inguruko jarduerak 
bultzatzea eta lurraldeei balioa emango dieten nekazaritza-praktika iraunkorrak 
garatzea.   

 
- Kultura- eta arte-dinamika sendotzea eta, bereziki, euskara eta euskal kultura 

sustatzea, sorkuntzaren adierazpenetan integratutako dimentsio berri baten 
bitartez;  

 
- Elkarren laguntzaz, turismo-baliabideei balioa ematea, betiere, geografia- eta 

kultura-identitateak errespetatuko dituen garapen kontrolatuaren esparruan. 
 

 
C.- Lurraldeko politikaren eraginkortasuna hobetzea, ondorengoak sustaturik:  
 

- Lurraldeen arteko lankidetza, nagusiki berrikuntza, ezagutzaren ekonomia, 
ingurumena eta arriskuei aurre hartzearen arloan. 

-  Praktikarik onenak zein diren identifikatu, horiek eskualdatu eta hedatzeko 
esperientziak elkartrukatzea, horien artean direla hiri-garapen iraunkorrarekin 
loturik daudenak.  

- Europar Batasunean garapenerako ardatzak direnak aztertu, horiei buruzko 
datuak jaso nahiz gainbegiratzearekin zerikusia duten ekintzak.  

 
D.- LLETaren zereginak burutzeko behar diren baliabideak kudeatzea.  

 
 
5.3 Bitartekoak 
 
LLETak beharrezkoak jotzen dituen bitartekoak eskuratuko ditu; honakoak, batez ere: 
 

- azterlanak edota zerbitzu-emateak, bere kasa edo kideen bitartez, bere helburua 
lortzeko. 

 
- Bere finantzabidea ezarri eta Europar Batasuneko edota LLETko kideen 

estatuetatik diru-laguntzak jaso ditzake. 
 
Estatutuetan ezarritakoaren arabera eskuordetu ahal izango dira zereginak. 

LLETaren zereginetatik kanpo gelditzen dira zuzenbide publikoak emandako estatu-botereak 
gauzatzea eta Estatuaren edo bestelako agintaritza publikoen interes orokorrak babesteko 
zereginak eta, horien artean, polizia- eta araugintza-arloko eskumenak, justizia eta kanpo-
politika. 

 
 
Seigarrena.- Iraupena  
 
Lurralde Lankidetzarako Europar Talde hau mugaegun zehatzik gabe eratu da.  
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Zazpigarrena.- LLETko kideak 

Hauek dira LLETko kideak: 

- Euskal Autonomia Erkidegoa.  

- Akitaniako Eskualdea. 

Estatutuetan jasota dago kide berriak sartzeko aukerak eta prozedura zein diren. 

 

Zortzigarrena.- Hitzarmenak bete beharko duen zuzenbidea, eta interpretazioa.  

Hitzarmen hau burutzeko, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2006ko uztailaren 5eko 
1082/2006 (EE) erregelamenduak, Lurralde Lankidetzarako Europar Taldeari (LLET) 
buruzkoak, xedatutakoari jarraitu zaio. 
 
Hitzarmen honek bete beharko duen zuzenbidea eta interpretazioetan kontuan hartuko dena 
Frantziakoa izango da, betiere Europar Batasuneko zuzenbidea errespetaturik. 

Hitzarmen hau interpretatu edo aplikatzearen inguruan desadostasunen bat egonez gero, bi 
aldeek arazoa adiskidetasunez konpontzen laguntzeko konpromisoa hartzen dute, eta 
beharrezkoa balitz, LLETtik kanpokoak diren hiru kidek osatutako bitartekaritzako batzorde 
baten eskuetan geratuko litzateke gaia. Euskal Autonomia Erkidegoak eta Akitaniako 
Eskualdeak pertsona bana izendatuko dute batzorde horretarako, eta inpartziala izan dadin 
saiatuko dira. Hirugarren kidea beste bi pertsona horiek aukeratuko dute. 

Adiskidetasunez konpontzerik ez badago, hitzarmen hau eta estatutuak interpretatu edo 
aplikatzeak eragindako auziak Frantziako legeriaren eskumenekoak izango dira, Europako 
Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2006ko uztailaren 5eko 1082/2006 (EE) erregelamenduaren 
15. artikuluan ezarritakoari kalterik egin gabe. 

 

Bederatzigarrena.- Elkarrekiko aitorpena eta kontrol-modalitateak 

Lurralde Lankidetzarako Europar Taldeko kideak taldean onartzen dituzten ekintzak beren 
lurraldeetan ezartzea erraztuko duten neurri eta erabakia guztiak abiarazten ahaleginduko dira. 

LLETaren eraketa, antolaketa, funtzionamendu eta kontrolerako araudiari dagokionez, 
Frantziako legeriak arautzen du talde hori; eta taldearen estatutuetan agindutako jarduerei 
dagokienez, jarduera horiek burutzen diren lurraldeko kidearen legeriak. 

LLETaren aurrekontu eta finantza kontrol administratiboa Frantziako zuzenbideak 
xedatutakoaren arabera burutuko da. Kontuen eskualde ganberak kontuak ikuskatzeko kanpoko 
erakunde independente gisa hartuko du parte taldearen kontrolean.  

Kontrolaz arduratzen diren frantziar agintariek kontrol horretaz egin daitezkeen iruzkinen berri 
emango diete espainiar agintariei eta azken horiek eskatutako informazio guztia emango diete. 

Espainiar agintariek LLETak Espainian burututako jarduerak kontrolatuko dituzte, Espainiako 
legediak hori eskatzen duenean. 

Aurrekoa gorabehera, LLETaren funtzioak Europar Batasunak ere finantzatutako ekintzak 
hartzen dituenean, Europar Batasunaren funtsak kontrolatzeari buruzko legeria ezarriko da.  
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Hamargarrena.- Hitzarmena aldatzea  

Estatutuen 17. artikuluan zehaztutako modalitateen arabera, hitzarmen hau aldatzen bada, 
aldaketa eraginkorra izan dadin, LLETko kide guztiek onartu beharko dute, aho batez, eta 
Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2006ko uztailaren 5eko 1082/2006 (EE) 
erregelamenduak, Lurralde Lankidetzarako Europar Taldeari (LLET) buruzkoak, xedatutakoa 
bete beharko da, batez ere erregelamendu horren 4. artikuluko azken paragrafoak, hor 
aurreikusten baita estatu kideak horretarako baimena ematea horien berariazko araudiaren 
arabera. 
 

Hamaikagarrena.- Desegitea  

Kideek aho batez erabaki ahal izango dute LLETa desegitea, betiere Europar Batasuneko eta 
Frantziako erregelamenduek diotena betez. LLETa desegiteko moduak estatutuetan daude 
jasota.  

 

Hamaikagarrena.- Indarrean jartzea 

LLETak nortasun juridikoa lortzen duen egunean jarriko da indarrean hitzarmena. 
 
LLETak nortasun juridikoa hartuko du Akitaniako Eskualdeko prefetaren Aginduz taldea 
sortzeko erabakia argitaratzen denean, Frantziako zuzenbideak jasotako modalitateen arabera, 
eskualdeetako gizataldeen kode orokorreko L1115-4-2 artikuluan, bereziki. 
 
 
Gasteizen izenpetuta. 
2011ko abenduaaren 12(e)an. 
 
 
Patxi LOPEZ      Alain ROUSSET  
Euskadiko lehendakaria Akitania Eskualdeko Kontseiluaren 

presidentea 
 
 


