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I. GAIAREN NONDIK NORAKOAK

Nazioarteko harremanen arloan, beti izan da zaila Estatuaren jarduera
Estatuaren autonomia egiturarekin egokitzea. Hasieran ulertu zen nazioarteko
edozein jarduera (nahiz eta pribatua eta balio juridikorik gabea izan) Estatuaren
eskumen esklusibokoa zela1. Emaitza irrigarri samarrak ematen zituen
hasierako ikuskera horrek (hala nola, elkarrekin ikerketak egiteko Autonomia
Erkidego bat eta Estatu baten edo beste nazioarteko subjektuaren artean
sinatutako asmo-hitzarmenak egiteko debekua) gutxika bilakatzen joan da,
batetik, azken hamarkadetan mota guztietako nazioarteko trukeak zabaldu
direlako eta, bestetik, Europar Batasunaren garapenagatik. Ez da ahalegin
handirik egin behar orain dela hamar urteko eta egungo nazioarteko
harremanen irismena edo pertsonen eta ondasunen zirkulazio-askatasunak
gogoratzeko, edota arlo horretan izandako bilakaeraren garrantzia ulertu ahal
izateko.
Bilakaera horretara itzultzeko aukera izango dugu, batez ere, jurisprudentzia
konstituzionala ikustean. Nolanahi ere den, lehen autonomia estatutuek argi
islatu zuten nazioarteko harremanak ezin direla ulertu Estatuko egitura politikoa
kontuan izan gabe. Horrela egin ezean, efektu eskizofrenikoa gertatzen zen;
izan ere, hainbat arlotan Estatuak barnean eskumenik ez izanik ere, kanpoan
bazituen. Horiek horrela, beharrezkoa ikusi da nazioarteko harremanen gaineko
Estatu eskumenaren helmena berraztertzera. Ezin da nazioarteko harremanei
buruz hitz egin, Estatu bakoitzeko berezko estatu-egituraren abstrakzioa
eginda.
Estatuko araudi berriak harreman hori onartzen duela badirudi, Tratatuei eta
bestelako nazioarteko hitzarmenei buruzko azaroaren 27ko 25/2004 Legean.
Denbora luzea igaro behar izan da puntu honetara iristeko, eta, araudiak berak
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Espainiako Konstituzioaren 149.1.3 artikuluak nazioarteko harremanen gainean

esklusiboaren interpretazio oso zabalean oinarrituta zegoen jarrera hori.

Estatuak duen eskumen

dituen mugak alde batera utzita, aipatzekoa da Autonomia Erkidegoek
nazioarteko hainbat tratatu- eta hitzarmen-motatan esku har dezaketela.
Araudi berriak «Nazioarteko administrazio-hitzarmenak» deritzonak jasotzen
ditu. Hitzarmen horiek ez dira nazioarteko tratatuak, eta arloaren eskudunak
diren nazioarteko zuzenbideko subjektuaren organoek, organismoek edo
erakundeek egiten dituzte. Legeak dioenez,

hitzarmen horiek aurreikusita

daude garatzen edo zehazten duten itunean. Eduki teknikoa izan ohi dute,
izendapena kontuan izan gabe, eta nazioarteko zuzenbidearen menpe egoten
dira. Hala ere, ez dira nazioarteko hitzarmentzat jotzen, baldin eta nazioarteko
organo edo erakunde horiek eginda izanik, barneko antolamendu juridikoaren
menpe gauzatuko dela aurreikusten bada.
Hitzarmen-mota horrekin batera, «Nazioarteko Hitzarmen ez-normatiboak»
daude. Hitzarmen mota horrek ez du nazioarte tratatuaren, ez administrazioko
nazioarteko hitzarmenaren izaerarik, eta Estatuak, Gobernuak, Estatuko
Administrazio Orokorraren organoek eta erakundeek, Autonomia Erkidegoek
eta Ceuta eta Melillako hiriek, tokiko erakundeek, unibertsitate publikoek eta
horretarako eskumena duten zuzenbide publikoko bestelako subjektuek
gauzatzen dute. Hitzarmen-mota horrek eduki politikoko, teknikoko eta
logistikoko asmo-adierazpenak edo jarduera-konpromisoak jasotzen ditu, baina
ez

dira

nazioarteko

betebeharren

iturri,

eta

ez

daude

nazioarteko

zuzenbidearen menpe. Legeak biltzen dituen xedapen horiek aurrerago
garatzen dira azaltzeko hitzarmen horiek nola jar daitezkeen praktikan.
Normatiboak ez diren nazioarteko hitzarmenak Legearen laugarren Tituluan
arautzen dira. Legearen bosgarren Tituluan, berriz, Autonomia Erkidegoen eta
Tokiko Erakundeen rola edo funtzioa arautzen da nazioarteko harremanetan.
Araudi horretan, lehenengo eta behin, Autonomia Erkidegoek nazioarteko
tratatuen

gauzapenean

parte

hartzeko

aukera

ezartzen

da,

ondoren

administratiboak eta ez normatiboak diren hitzarmenen gauzatze-prozedura
aztertzeko. Euren gauzapenaren zenbait aspektutan, Legearen hirugarren eta
laugarren Tituluetan ezarritakoari daude lotuta.

Aipatzekoa da araudi hori Autonomia Erkidegoen nazioarteko jarduera
arrazionalizatzeko ahalegina dela, baina esperientziak esango du norainoko
esku hartzea uzten dien Autonomia Erkidegoei nazioarteko eremuan. Eremu
horretan existitzen den araudiari buruzko gogoeta labur hori eginda eta
arautzen duen estatutu-araudia ezagututzat jota, komeni da arlo horretan
jurisprudentzia konstituzionalak duen eraginari buruzko gogoeta egitea.
Analisi sakona egin aurretik, aipatzekoa da jurisdikzio konstituzionalaren bidea
ez dela ibilerraza eskumen-gatazkak konpontzeko; izan ere, auzia ebatzi
bitarteko epe luzeek aukera ezin hobea ematen diote Estatuari bere irizpidea
eta jardunbidea hamar urtetik gora inposatzeko; eta halaxe gertatu izan da, hain
zuzen. Baina, gainera, Konstituzio Auzitegia bera ezin da eroso sentitu egoera
horretan; epaien zenbait alderdiri erreparatu baino ez dago, batez ere,
Konstituzio Auzitegiak Konstituzioaren araberako interpretazioa egiten duen
alderdietan2. Epe luze hori igaro ondoren, Konstituzio Auzitegiak eman behar
izan duen epaia agian biribilagoa izango zatekeen beste baldintza batzuetan.
Epaia emateko atzerapenez gain, funtsezko beste elementu edo gai bat ere
badago: Auzitegiak bere funtzio jurisdikzionalaren mugak dituela araudi baten
gainean bestelako aukerak emateko.
Konstituzio Auzitegiak erabakia hartzen duen bitartean, Estatuko legegileek
ezarritakoa da araudi bakarra, izan ere, lege autonomikoa etenda egoten ohi
da. Beraz, Lege autonomikoaren aurkako errekurtsoa baliabide politiko sendoa
da Estatuarentzat, lege autonomikoa etenda dirauen denboran Estatuko
legegileak «politikoki» jarduten baitu. Estatuarentzat oso eraginkorragoa da
errekurtsoa aurkeztea, legearen eragina automatikoki etetea3,
2
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itxarotea eta

80/2012 Epaiak bi Boto Partikular ditu.
Aipatzekoa da jadanik zaharra den lan bat: LASAGABASTER HERRARTE, Iñaki, La potestad legislativa de las

Comunidades Autónomas, IVAP, Oñati, 1982, 107 - 117 orr. Bertan, jadanik adierazten zen arlo-kontzeptuaren
definizioaren problematika; jadanik egiten ziren zenbait gogoeta Italiako doktrinaren inguruan, nagusiki eta, bereziki,
GIZZI, PALADIN eta MAZZIOTI egileen inguruan, besteak beste, arloen eta eskura dauden interpretazio-irizpideen
(irizpide teologikoa, eskumen lotuarena, eduki arauemailearena eta kontzeptuala edo objektiboa) sailkapena egiteko
aukera proposatuta. Zehazki kirolaren arloaren eta eskumen autonomikoen inguruan, ikus ERKOREKA, GERVASIO,
Josu «Deporte y distribución competencial», Revista Vasca de Administración Pública, 2001, 59, 47-188 orr. Bertan,
kirol-arloak eragindako arlo guztiak aztertzen ditu; hala nola, lan-harremanak, osasuna, elkarte-eskubidea, titulu
akademikoak eta lanbidekoak.

ondorio deklaratiboak duen epaia lortzea; izan ere, auzia erabakitzeke dagoen
bitartean, Autonomia Erkidegoek ezin dute – gertatu den moduan esaterako
nazioarteko kirol-arloan- rol ezberdina emango liekeen bestelako araudirik
ezarri.

Konstituzio

Auzitegiaren

aurreko

errekurtsoak

arloa

arautzeko

gainontzeko aukerak geldiarazten ditu, errealitateak kirol arloan erakutsi bezala.
Gogoeta labur hori eginda, jarraian, Estatuaren eta Autonomia Erkidegoaren
arteko gatazka eragiten duten aginduak aztertzen dira.
Konstituzioan eta Estatutuetan jasotako eskumen banaketa eskumenaren gaia
edo esparruaren kontzeptuaren azterketarekin lotuta dago ezinbestean, eta
halaxe landu izan du Konstituzio Auzitegiak.
Zuzenbidearen teoriaren kategoria konplexuenetakoa da eskumenaren gaia
edo esparru kontzeptua, ezezaguna orain dela gutxi arte. Autonomien
Estatuaren

sorrerak

eta,

batez

ere,

Konstituzio

Auzitegiaren

aurrera

eramandako gatazkak eragin zuen eskumen gaiaren gaineko kategorian4
oinarritzea eztabaida teorikoa; izan ere, eskumen gai bakoitzaren irismenari
buruzko eztabaida gatazka horren arrazoi nabarmenetako bat izaten zen.
Monografia nabarmen batek jurisprudentzia konstituzionala aztertu zuen, horren
zailtasuna eta konplexutasun teorikoa nabarmenduta5 eta gaia hasiera batean
azterketa doktrinal sakona izan zuen6, baina indarra galdu du gutxika,
Konstituzio Auzitegiak zilegitasuna galdu duen heinean. Arrazoiak argiak dira:
epaia emateko atzerapena, bai eta bere jurisprudentzian Estatuaren alde
jotzeko joera nabarmena.. Goi-organo jurisdikzionalari zegokion rola nabarmen
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VIVER I PI-SUNYER, Carles, Materias competenciales y Tribunal Constitucional, Ariel, Bartzelona, 1989, in totum.
CARRILLO, Marc, “La noción de <<materia>> y el reparto competencial en la jurisprudencia del Tribunal

Constitucional” Revista Vasca de Administración Pública, 1993, 36 (II), 101-116 orr.
6
Epai horren eskumen-aspektuei dagokienez, ikus LÓPEZ BOFILL, Héctor, «Distribució de cometències i reformes estatutàries. Un estudi
comparat del sistema de distribució de competències en els Estatuts reformats i els efectes de la STC 31/2010, de 28 de juny”, Revista d’Estudis
Autonòmics i Federals, 2011, 14. 186-232 orr. Bertan, arlo bakoitzaren irismena zehazteko irizpideak aipatzen dira, estatutu-aurreikuspen zehatzen
arabera, gainera; ikus 220-224 orr. Halaber, ikus egile beraren «Estatutos y competencias después de la STC 31/2010, de 28 de junio», Revista
Vasca de Administración Pública, 2011, 90, 139-165 orr. Lurraldeari dagokionez, ikus RIÙ FOTUNY, R., «La regulació de l’abast territorial i els
efectes de les competències»; VIVER I PI-SUNYER eta beste batzuk, La distribució de competències en el nou Estatut, Institut d’Estudis
Autonòmics, Bartzelona, 2007, 81-104 orr.

kaltetu da, Kataluniako Autonomia Estatutuari buruzko 30/2010 KAEren
ondorioz7.
Edonola ere, Konstituzio Auzitegiaren doktrinaren bilakaera ezagutzeko
interesgarria da KAEren 31/2010 epaira jotzea eta

horretan ikustea

Generalitateari norainoko irismena onartu dion nazioarteko harremanen arloan8

II. NAZIOARTEKO HARREMANEN ARLOARI BURUZ

Nazioarteko harremanen arloa luze eta zabal agertu da jurisprudentzia
konstituzionalean. Jurisprudentzia horrek bilakaera handia izan du urteak igaro
ahala, eta urte gutxitan ia sinestezina den abiadurarekin bilakatu den
errealitatera egokitu da9. Espainiako Konstituzioa egiterakoan, Espainiako
Estatua ez zen egungo Europar Batasuneko kide. Bestalde, 1980ko
hamarkadatik aurrera eta egungora iritsi arte, bere garapenean bultzada
garrantzitsua izan duen erakundea da Europar Batasuna. Nazioarteko
harremanek ere garapen ikusgarria izan dute; nazioarteko harremanen garai

7
Ikus Kataluniako Autonomia Estatutuaren 193-200 artikuluak; horietan, honako hauen garrantzia nabarmentzen da: Autonomia Erkidegoaren
kanpoko jarduera, kanpoko bulegoen existentzia, lankidetza-hitzarmenak, Autonomia Erkidegoaren rola nazioarteko tratatuetan eta hitzarmenetan,
mugaz haraindiko zein eskualdeen arteko lankidetza eta garapena, nazioarteko organismoetan parte hartzea, kanpoko ekintzen koordinazioa eta
Kataluniako erakundeen nazioarteko ekoizpena.
8
Doktrina Autonomia Erkidegoen kanpo-ekintzaz arduratu da baina, bereziki, Europar Batasunaren inguruan, eta Autonomia Erkidegoen kanpoekintzari buruzko gaiek ez dute, orokorrean, arreta bera jaso. Alde horretatik, aipatzekoa da ALDECOA LUZARRAGA, F., eta MARIÑO
MÉNENDEZ, F. (koord.), La acción exterior y comunitaria de los Länder, Regiones, Cantones y Comunidades Autónomas, IVAP, Oñate, 1987. Lan
horretan, bereziki garrantzitsua da CASANOVA SILAROSA, O., «La acción exterior de las Comunidades Autónomas y su participación en la
celebración de tratados internacionales», 43-64 orr.
9
VIVER I PI-SUNYER, Materias competencialesW, aip., 243 orr.; bertan adierazten du Konstituzio Auzitegiaren lehen jurisprudentziak ez zuela
zehaztu nazioarteko harremanen arloaren barnean sartzen zena, lehen epaiak irratigintzaren arloko tratatuak izanda. Ikus AKS 1/1986 eta 44/1982.
Lehen epaian jadanik erantzundako argudioa erabiltzen da: Estatuak nazioarteko tratatuen gauzapenaren arloko eskumen guztiak bere gain
hartzeko beharra, hain zuzen ere, eremu horren arduraduna baita. Ikus, orain dela gutxi problematika horren inguruan AZPITARTE SÁNCHEZ,
Miguel, «¿Quién ha de pagar el incumplimiento del derecho de la Unión, el Estado o las Comunidades Autónomas? A propósito de algunos
aspectos de interés del Informe del Consejo de Estado español de 15 de diciembre de 2010», Revista d’Estudis Autonòmics i Federals, 2012, 15,
85-122 orr. Aurretik, egile horrek Europako zuzenbidearen gauzapena aztertu zuen azken aldizkari horretan, jarraian adierazitako lanean: «El
Estado autonómico <<unitario>> y el Informe sobre la inserción del derecho europeo en el ordenamiento español», Revista d’Estudis Autonòmics i
Federals, 2009, 9, 129-164 orr. Orain dela gutxi, Europar Batasunari dagokionez eta Autonomia Erkidegoek Europako prozedura legegileetan
izandako partaidetza gero eta handiagotik abiatuta, ikus UGARTEMENDIA EZEIZABARRENA, Juan Ignacio, La participación de las Comunidades
Autónomas en el procedimiento legislativo europeo, Oñate, 2011, in totum.

bipolarra gainditu ostean, harremanok hedatzen ari dira mundu zabalean, eta
ez dakigu bilakaera hori noraino iritsiko den.
Jurisprudentzia konstituzionalaren hasieran10, nazioarteko harremanen arloak
vis hedagarria zuen. Horren bidez, estatu-eskumen bihurtzen zen atzerriko
Administrazioarekiko edo botere publikoarekiko harremana zekarren edozer
jarduera autonomiko, baita ez juridikoak eta ez obligazionalak ere11.
Nazioarteko harremanen arloaren zabalera eta sendotasuna irrigarri samarra
zen; izan ere, nazioarteko harreman bihurtzen zituen garrantzirik, inpaktu
politikorik, ekonomikorik eta bestelakorik gabeko jarduerak. Konstituzio
Auzitegiak arlo horren inguruko epai bereziki garrantzitsua eman arte itxaron
behar izan zen. (KAE 165/1994). Epai horrek

jurisprudentzia laburtu,

nazioarteko harremanen arloaren kontzeptu balekoa ezarri eta ahalbidetu zuen
gai honetako eskumen-gatazken nolabaiteko bideratzea.

Konstituzio

Auzitegiaren ustez, "ezin da «nazioarteko harremanen» arloa kanpo-irismena
edo proiekzioa duten jarduera-mota guztiekin berdindu ; izan ere, "urruna bada
ere, atzerriko herrialdeak edo herritarrak nahasten dituen gaiekiko edozer
harremanak ez du esan nahi berez edo nahitaez eskumena «nazioarteko
harremanen» arauari dagokionik"12. Zehazki, adierazten du «gai baten kanpodimentsioa ezin dela erabili nolabaiteko kanpo eragina duen (urruna bada ere)
edozer neurri EK 149.1.3 artikuluaren estatu-eskumenaren baitan sartzeko ;
izan ere, hala balitz, Estatuaren eta Autonomia Erkidegoen arteko eskumenen
banaketa
konstituzionalaren berrantolaketa gertatuko litzateke»
«Nazioarteko

harremanen»

inguruko

jurisprudentzia

konstituzionalaren

bilakaeran honako hau adieraztera heltzen da: "Arlo juridikoari dagokionez,
«nazioarteko harremanak» ez dira identifikatzen, inola ere, adierazpen horrek
10
Nazioarteko harremanen arloaren definizioan oso murriztailea den Konstituzio Auzitegiaren lehen jurisprudentzia horren aipamena AKS
137/1989 FJ3an dago. Nolanahi ere, urte berean, beranduago, Konstituzio Auzitegiak arlo horren irismenaren kontzepzioaren aldaketaren hasiera
adierazi zuen, AKS 153/1989an, eta behin betiko bihurtu zuen AKS 165/1994rekin. Arlo horren inguruan, interesgarria da RIPOLL CARULLA,
Santiago, «Comentario al artículo 149.1.3ª CE», hauen lanean: CASAS BAAMONDE, María Emilia eta RODRÍGUEZ-PIÑEIRO Y BRAVOFERRER, Miguel (dir.), Comentarios a la Constitución española, Wolters Kluwer, Madril, 2009, 2281-2285 orr.
11
KAE: 165/1994, 5. O.J; 153/1989, 8. O.J. KAEra bidaltzen duena.
12
KAE 165/1994, 5 O.J., 80/1993, O.J. 3 KAEra bidaltzen duena eta, aldi berean 153/1989, 54/1990, 76/1991 eta 100/1991 KAEetara bidaltzen
duena.

zentzu soziologikoan duen eduki zabalagoarekin, ez eta kanpoko beste edozer
jarduerarekin ere. Era berean, argi dago ez dela «kanpo-politikarekin»
identifikatzen, Gobernuaren ekintza politikoari dagokionez. Bestalde, zentzu
positiboan, erreserba horren helburua (orokorrean, esan bezala) Espainiaren
harremanak dira beste Estatu independenteekin eta subiranoekin (harreman
horien

aspektu

tradizionalena),

eta

nazioarteko

gobernu-erakundeekin.

Harreman horiek Espainiako Konstituzioaren (aurrerantzean EK) 96.1 artikuluan
aipatutako «nazioarteko zuzenbide orokorrak» eta Espainiarako indarrean
dauden tratatuak eta hitzarmenak arautzen dituzte. Beraz, Espainiari aplikatzen
zaizkion

nazioarteko

zuzenbide

orokorraren

zein

pribatuaren

arauek

ahalbidetzen dute horien edukiak zehaztea kasu bakoitzean, subjektu bezala.
Beraz, Auzitegiak nazioarteko antolamenduaren arlo esanguratsuak aipatu ahal
izan ditu, EK 149.1.3 artikuluari dagokionez; hala nola, tratatuak egiteari
buruzkoak (ius contrahendi), eta Estatuaren kanpo-ordezkapenari buruzkoak
(ius legationis), bai eta nazioarteko betekizunen sorrerari eta Estatuaren
nazioarteko erantzukizunari buruzkoak ere.
Beraz, laburbilduz, EK 149.1.3 artikuluan jasotako erreserbak helburu dituen
«nazioarteko harremanak» nazioarteko subjektuen arteko harremanak dira,
nazioarteko zuzenbideak araututakoak. Eta horrek ez du uzten autonomia
politikoa duten lurralde-erakundeek «nazioarteko harremanetan» parte hartzea
(ez baitira nazioarteko subjektuak) eta, ondorioz, Estatu subiranoekin eta
nazioarteko gobernu-erakundeekin tratatuak hitzartzea. Halaber, hemen
bereziki garrantzitsua den arloan, ez die uzten aipatutako erakundeei
nazioartean estatutua duten ordezkaritza-organo iraunkorrak ezartzen; izan ere,
horrek aurretiazko hitzarmena behar du Estatu hartzailearekin edo horren
funtzioak gauzatzen dituzten nazioarteko erakundearekin.
Autonomia Erkidegoei irekita gelditzen zaie kanpo-proiekzioa duten jarduerak
gauzatzeko aukera. Nolanahi ere, ulertu behar da ezin dutela «atzerriko botere
publikoen aurreko berehalako eta egungo betebeharren» sorrera eragin. Era
berean,

ezin

dute

Estatuaren

kanpo-politikan

eragin,

ez

eta

horren

erantzukizuna sortu atzerriko Estatuei zein nazioarteko edo nazioaz gaindiko
erakundeei»13.
Azkenik, Konstituzio Auzitegiak adierazi du «ezin dela jarduera horien azalpen
guztiz zehatzik

egin»; beraz, jarduera bat autonomia erkidegoaren kanpo

eskumen autonomikoan sartzeko puntu erabakitzailea izango da autonomia
estatutuko eskumen esparruan sartzeaz batera, lehenago aipatutako estatuerreserbari ez eragitea, hori ez nahastea edo baldintzatzea. Horrek esan nahi
du «Estatuaren eskumen esklusiboaren barnean kokatzen dela Autonomia
Erkidegoen kanpo-proiekzioa duten jarduerak arautuko eta koordinatuko
dituzten neurriak ezartzeko aukera, estatu-agintaritzei soilik dagokien kanpopolitikaren

zuzendaritzaren

eta

gauzatzearen

gaineko

balizko

kalteak

saihesteko edo konpontzeko»14. Konstituzio Auzitegiaren jurisprudentzia hori
mantendu egin izan da denbora luzez gutxi arte. Oraintsuko epaietan esan da,
gainera, kirol-arloko eskumenei dagokienez, kirolaren garapena helburu zuten
nazioarteko erakundeetan Autonomia Erkidegoen partaidetzak ez duela
ekartzen Estatuari gordetako eskumenen jarduera baina, era berean ezin duela
baldintzatu Estatuak duen jarduera askea nazioarteko harremanetarako15. Epai
horietan adierazi du nazioarteko kirol-erakundeetan izandako partaidetzak ez
diela eragiten nazioarteko harremanei; izan ere, organismo horiek pribatuak
dira, eta lehiaketa ofizialetako partaidetzak ez du ekartzen inolako nazioarteko
konpromisorik edo betebeharrik hartzea16.
Horraino iristen da nazioarteko harremanen eskumenaren irismena. Nolanahi
ere, Estatuaren nazioarteko harremanen eskumen horrek muga gisa jardun
dezake autonomia erkidegoko eskumenentzat. Bestela esanda, bi arloen
bereizketari

eragiten

dion

eskumen-gatazkan,

lehenbizi

administrazio

bakoitzaren edukia zein den ezarri beharko da eta demagun autonomia
erkidegoko eskumen esparruko arloan kokatzen dela auzia. Bada, eskumen
autonomiko horren kanpo-proiekzioak Estatuko kanpo-politikari kalte egin
13
KAE: 165/1994, 6. OJ.
14
KAE: 165/1994, 6. OJ.
15
KAE: 80/2012, 80. OJ.
16
KAE: 80/2012, 4. OJ.

diezaiokeen neurrian, Estatuari onartzen zaio kanpo-proiekzioko jarduera
autonomiko horiek arautu eta koordinatu ahal izatea. Beraz, nazioarteko
harremanen arloak eskumen autonomikoaren muga gisa jarduten du17.

Nolanahi ere, nazioarteko harremanen garrantzia ez da hor amaitzen; izan ere,
mugaz gain, Konstituzio Auzitegiak ulertzen du Estatuaren esku-hartzea
justifikatu daitekeela kirolaren arloan, kirolaren nazioarteko dimentsioak eragin
handia izan baitezake Estatuaren kanpo-ekintzan, eta, ondorioz, Estatueskumeneko arloa sortu, hori aurreikusten duen konstituzio-agindurik ez
badago ere18.

Konstituzio Auzitegiak erantzun borobila eman nahi duela dirudi, baina gero
ñabardurak sartzen ditu. Zehazki, Konstituzio Auzitegiak adierazten du kirolaren
arloko nazioarteko ordezkaritza «zaila dela egokitzen Konstituzioaren 149.1.3
artikuluan aurreikusitako nazioarteko harremanen eskumenean», eta zehazten
du auziak ez diela eragiten Estatuen eta bestelako organismo publikoen arteko
harremanei, nazioarteko kirol-egiturak guztiz pribatuak19 baitira eta lehiaketa
ofizialetako parte-hartzeak ez baitu inolaz ere eragiten inolako nazioarteko
konpromisorik edo betebeharrik20. Nolanahi ere, hori esan ondoren, funts
juridiko berean adierazten du «gogoeta horiek ez dutela kanpo uzten kirolaren
nazioarteko dimentsioak eragina izatea Estatuaren kanpo-ekintzan. Eragin
horrek Estatuak arlo horretan parte hartzea justifikatu dezake, kirol-arloan, esan

17
KAEak: 164/1995, 6. O.J; eta 110/2012, 3. O.J.
18
KAEak: 80/2012, 4. O.J; eta 110/2012, 3. O.J.
19
Konstituzio Auzitegiaren arloko zenbait epaietatik ondorioztatzen da nazioarteko kirol-egituren izaera pribatuari eta horren kritikari buruz; ikus
AGIRREAZKUENAGA, Iñaki, La intervención pública en el deporte, Civitas, Madril, 1998, 380 - 401 orr.; LUENGO ALVAREZ-SANTULLANO,
Alfonso, «Acerca del Real Decreto 2075/1982 sobre actividades y representaciones deportivas internacionales», Revista Española de derecho
Deportivo, 1994, 4, 185-193 orr.; eta CASINO RUBIO, Miguel «Comentario al artículo 148.1.18 a)», CASAS BAAMANDE eta RODRIGUEZPIÑEIRO, aip., (12. oharra), 2245 eta 2246 orrietan.
20
KAE: 80/2012, 4. OJ.

bezala, kirol-arloko jarduerek nazioarteko harremanen berezko jarduera
ekartzen ez badute ere»21.

Konstituzio Auzitegiaren gogoeta hori obiter dictum da; izan ere, gaiaren
funtsaren inguruan erabakitzean, aurrerago aztertuko diren beste argudio
batzuetan oinarritzen da, nazioarteko harremanen arloa kontuan izan gabe22.

21
22

KAE: 80/2012, 4. OJ in fine.
Horixe berretsi du ARAGON REYES, FJ1 Magistratuaren VPak; horrek KAk defendatutakoa baino nazioarteko

harremanen arloaren kontzeptu zabalagoa eskatzen du.
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MUGAZ HARAINDIKO LANKIDETZA
EUROPAN: EUROPAKO KONTSEILUAREN
ESPARRUA

LEHEN

KAPITULUA.

MUGAZ

HARAINDIKO

LANKIDETZAREN ESPARRU JURIDIKOA EUROPAKO
KONTSEILUAN
I. MUGAZ HARAINDIKO LANKIDETZAREN ESPARRU JURIDIKOAREN GARAPENAREN AURREKARIAK ETA TESTUINGURUA.

I.1 Aurrekariak: «Herrien Europa» ideia
Europako nazioen arteko elkarbizitza kezka bat izan zen XX. mendean zehar.
Ez zen kezka bat izan soilik, milioika pertsonen heriotza ekarri zuten bi gerra
handiren arrazoietako bat ere izan zen.
XX. mendeko 20. eta 30. hamarkadetan, Frantziako hainbat intelektual estatunazioen egitura gaindituko zuen Europa federalaren ideiari buruz hitz egiten
hasi ziren. Europa federal horretan, pertsonak izango lirateke ardatza eta,
estatu-nazioen

lurralde-mugak

behin

betiko

gaindituta,

Europaren

antolaketarako eremu egokia eskualdeak izango lirateke, eta ez estatu-nazioak
(CACIAGLI, 2006:255)23. Jaques Maritain eta Emanuel Mounier izan ziren ideia
hori formulatu zuten egileetako batzuk. Ideia bera adierazi zuen Austriako
Richard N. Coudehove-Kalergi, Pan-Europa lan aurrendarian24.
Geroago ere, 70. hamarkadan, Denis de Rougemont-en ustez, beharrezkoa
zen estatu-nazioak desagertzea Europa Batua gauzatu ahal izateko.
Nolanahi ere, II. Mundu Gerraren ondoren sortutako gobernuen arteko
erakundeek ez zituzten jaso hasierako helburu horiek. Europako Kontseiluan,
zein ESLEn eta Europako Erkidegoa sortzeko Tratatuan (1957), estatu nazioak
izan ziren protagonistak, bai eta eragile nagusiak eta bakarrak ere. Europako
Erkidegoa sortu zenetik orain arte, indarra galdu ordez (eta, areago, desagertu
ordez),

estatu-nazioak

sustatu

eta

sendotu

ditu

Europako

erakunde-

arkitekturak. Nolanahi ere, Europako herrien aldarrikapenak indarrean jarraitzen
dute, eta, gainera, hainbat herri banatuta daude estatu ezberdinen artean,
23
MARIO CACIAGLIren liburuan (2006) irakur daiteke ( 256 orr.) Denis de Rougemontek pentsatzen zuela eskualdeak izan behar zirela egokiena
Europar Batasuna egituratzeko; izan ere, estatu-nazioak txikiegiak bihurtu dira behar ekonomikoei eta militarrei aurre egiteko baina, aldi berean,
handiegiak dira herritarren partaidetza bideratzeko
24
COUDENHOVE-KALERGI, RICHARD: Pan-Europa, Madril : Topaketa, 2010, Europako Ikasketen Unibertsitate Institutua, San Pablo
Unibertsitatea eta Paneuropean Union-en anagrama

Euskal Herriaren kasuan bezala, horrek egituratzeko eta garatzeko ekartzen
dituen arazo guztiekin. Estaturik gabeko herrien gaia kezkabidea izan da,
zalantzarik gabe, II. Mundu Gerraren ondoren Europan sortutako gobernuen
arteko erakundeentzat. Kezka hori mugaz haraindiko lankidetzako eremuaren
bidez bideratu nahi izan da Europako Kontseiluaren barnean, bai eta eskualdezein kohesio-politiken bidez, Europar Batasunaren barnean.
Esan bezala, lurralde-erakundeen arteko mugaz haraindiko lankidetzaren lehen
urratsak Europako Kontseiluan egiten direnez, komeni da gogoratzea erakunde
horren jatorria eta betebeharrak.
I.2. Europako Kontseilua

Europako Kontseilua Europaren integrazioaz arduratzen den erakunde
zaharrena da. 1949an sortu zen, Londreseko Itunaren bidez.
1945ean, Bigarren Mundu Gerra amaitzean, Europa suntsituta zegoen.
Aipatutako gerrak eragindako hondamendiari aurre egiteko eta hainbat politikari
famaturen ekimenez (hor dugu Winston Churchill, adibidez), indarra hartzen
hasi zen Europako herriak integratzeko proposamena. Churchillek Zurichen
1948an emandako hitzaldian egindako proposamenaren arabera, hainbat
politikari, estatuburu eta gizarte zibileko ordezkari bildu ziren Hagan (horien
artean, Agirre lehendakaria25), balizko Europako Kontseiluaren xehetasunak
eztabaidatzeko. Bi erakunde-eredu proposatzen dira: gobernuen arteko
erakunde klasikoaren eredua (gobernuetako ordezkariak elkartzen dituena), eta
parlamentarien batzar politikoaren eredua (parlamentuetako ordezkariak
elkartzen dituena). Azkenik, 1949 maiatzaren 5ean, Londresen sortu zen
Europako Kontseilua, bi ereduak konbinatzen dituena.

25 Euskadiko hainbat pertsona ospetsu joan ziren Hagara 81948ko maiatza): José Antonio Aguirre (Eusko Jaurlaritzako lehendakaria erbestean),
Indalecio Prieto (PSOE), Francisco Javier de Landaburu (PNV), Juan Carlos Basterra (ANV) eta Lezo de Urreztieta (jagi-jagi sektorea). Begirale
gisa joan ziren, baina, ekintza diplomatiko handia egin ondoren eta hainbat mugimendu federalisten lankidetzarekin, euren kategoria handitu zuten,
eskubide osoko ordezkarien mailara, Bruselan, 1948ko urriaren 25ean eratutako Europako Mugimenduaren kofundatzaile bihurtuta. Ohorezko
presidenteak Winston Churchill, Léon Blum, Paul-Henri Spaak eta Alcide De Gasperi izan ziren. Aurrerago, maila bera eman zieten honako hauei:
Robert Schuman, Konrad Adenauer, Richard Coudenhove-Kalergi eta Harold MacMillan. Bibliografia-iturria: EUROBASK

1950ean, Giza Eskubideak eta Funtsezko Askatasunak babesteko Europako
Kontseiluaren adierazpena sinatu zuten Erroman, Giza Eskubideen Europako
Hitzarmena ere deritzona. Itun hori Europan onartutako giza eskubideak
defendatzeko estatu gaindiko lehen tresna juridikoa izan zen, eta, nagusiki,
banakako eskubideen babes-sistema lantzen du. Nolanahi ere, eskubide horien
artean, 11. artikuluan, biltzeko eta elkartzeko askatasuna arautzen da, eta
eskubide hori da lurralde-lankidetzaren oinarria eta ardatza, aurrerago ikus
bezala.
Giza

Eskubideen

Europako

Hitzarmena

osatuz,

1959

irailaren

18an,

Estrasburgon sortu zen Giza Eskubideen Auzitegia, estatu sinatzaileek
hitzarmenean jasotako giza eskubideak hausten ez dituztela ziurtatzeaz
arduratzen dena.
Egun, Europako 46 estatuk osatzen dute Europako Kontseilua eta, II. Mundu
Gerraren

ondoko

babes-sisteman,

Europako

barne-egituretan

lurralde-

erakunde azpiestatalak aitortzen lehena izan zen (PETSCHEN, 2003:29)26.
Hasiera batean, erakunde berriak bi sail nagusi zituen: Ministroen Kontseilua
eta Parlamentu Biltzarra. (Eredu hori jarraitu zuten, ondoren, Europako
Erkidegoek). Egun, lau sail ditu:
- Ministroen Kontseilua
- Parlamentu Biltzarra
- Toki eta Eskualde Botereen Biltzarra. Toki- eta eskualde-agintariek berezko
biltzarra dute, bakoitzak.27
- Idazkaritza Nagusia
- Giza Eskubideen Europako Auzitegia (GEEA-ECHR)
Estrasburgon, Europa Jauregian du egoitza, Frantziaren eta Alemaniaren
arteko mugan.

26
Petschen Verdaguer (koord.):El papel de las regiones en Europa, Madril, Biblioteca Nueva, 2003.
27
Hasieran, tokiko agintarien biltzar soila zen baina, 1994ko erreformatik aurrera, eskualdeak ere ordezkatzen ditu. Erakunde horren sorrerari
buruz gehiago jakiteko, ikus MUÑOA, 1999, 51-58.

Nolanahi ere, Europako Kontseilua ezin da nahastu antzeko izena duten beste
erakunde batzuekin; hala nola, Europar Batasuneko Kontseiluarekin eta
Europako Batzordearekin, horiek Europar Batasuneko erakundeak baitira.
Europako Kontseilua Europar Batasunetik (aurrerantzean, EB) kanpo dago,
EBren sinboloak bereganatu baditu ere (himnoa eta bandera) eta Europar
Batasunean sartzeko, lehenik, kide guztiei Europako Kontseiluan sartzeko
eskatzen bazaie ere.
Europako Kontseiluko Estatutuek erakutsi bezala, kideen artean gero eta
batasun handiagoa lortzea da erakundearen helburua, euren ondarea osatzen
duten printzipioak eta ideiak babestuta eta beteta, eta garapen ekonomikoa eta
soziala gauzatuta.
Bestalde, Europako Kontseiluaren barnean, estatuz gaindiko hainbat itun
sustatu dira herritarren kultura-eskubideak eta eskubide nazionalak babesteko
eta estatuen arteko mugaz haraindiko harremanak ahalbidetzeko . Hortxe
ditugu, besteak beste, Erkidegoen edo Lurralde Agintaritzen arteko Mugaz
Haraindiko

Lankidetzari

buruzko

Esparru

Hitzarmena

(Madril,

1980ko

maiatzaren 21a) eta bere Protokolo gehigarriak (1995, 1998 eta 2009); Tokiko
Autonomiaren Europako Gutuna (Estrasburgo, 1985eko urriak 15); Tokiko
Gutxiengoak babesteko Esparru Hitzarmena (1995) eta Eskualdeetako edo
Gutxiengoen Hizkuntzen Europako Gutuna (1992).
Aipatzekoa da Espainiak hiru hitzarmenak sinatu eta berretsi dituela, 1980ko
Mugaz Haraindiko hiru Protokoloak sinatu ez baditu ere. Aldiz, Frantziak
1980koa sinatu du (haren hiru protokoloak barne), bai eta 1992koa ere, azken
hori berretsi ez badu ere. 1995ekoari dagokionez, Frantziak ez du onartzen
gutxiengo nazionalak daudenik bere estatuaren barnean; horregatik ez du
sinatu.
Europako Kontseiluak mugaz haraindiko eskualdeen aintzatespena lortzeko lan
egiten du, eta bere kezketako bat eskualde mugakideen babes juridikoa lortzea
izan da.

I.3. Toki eta Eskualde Botereen Biltzarra-(TEBL)

Europako Kontseiluaren barnean, Tokiko Agintaritzen Biltzar Iraunkorra sortu
zen 1957an. 1994tik aurrera, Toki eta Eskualde Agintaritzen Biltzar gisa
ezagutzen da (CPLRE). Biltzar horietan udaletako eta eskualdeetako ordezkari
politikoak biltzen dira.
Europako Kontseiluko Parlamentu Biltzarrarekin batera, erakunde horrek da
bultzatu du gehien Europako mugaz haraindiko lankidetza. Bere lanari esker,
gutxieneko araudia dugu egun, Europan. (CLOTET i MIRO, 1992:259-266).
Toki eta Eskualde Agintaritzen Biltzarrak kezka berezia azaldu du estatu
mugakideen egoeraren eta beharren aurrean, eta hainbat erabaki hartu ditu
horren inguruan. Erabaki horiek gomendio moduan zuzendu dizkie Estatuetako
eta Europar Batasuneko agintariei, gaia publiko bihurtuta, eta agenda politikoan
sartuta.
CPLREk laburki nabarmendu ditu eremu hauek: mugaz haraindiko lurraldeerakundearen sorrera sustatu du; estatu azpiko kultura eta nortasunak
babesteko lan egiten du; ingurumena babesteaz arduratzen da; mugaz
haraindiko langileen arazoak konpontzen ditu, eta babes zibila lantzen du.
Nolanahi ere, bere ekarpen nagusia 1980ko maiatzaren 20an Madrilen
sinatutako Lurralde Erkidegoen edo Agintaritzen arteko Mugaz Haraindiko
Lankidetzari buruzko Esparru Hitzarmena eta haren hiru Protokoloak bultzatzea
izan da.
Gainera, demokraziaren eta eskualdeen garapenari buruzko gogoetan
sakontzeko egindako lanari esker, estatu kideek hainbat itun garrantzitsu
sinatzea lortu du; hala nola, Gutxiengoen Hizkuntzen Europako Gutuna (1992),
Tokiko

Autonomiaren

Hitzarmena28

(2000)

Europako
etab.

Gutuna

Azken

(1985),

gomendioen

Paisaiaren
artean,

Europako
Eskualdeen

Demokraziaren aldeko Europako Hitzarmena sinatzeko proposamena dago
(2008). 2014an, Maila Anitzeko Gobernantza Gutuna onartu da; bertan, hori
28
Paisaiaren Europako Hitzarmena

inspiratu behar duten printzipioekin batera, organo politikoen eta administrazio
publikoen arteko sareak ezartzeko konpromisoa ezartzen da, nazioz gaindiko
lankidetza sendotzeko.

II.- MUGAZ HARAINDIKO LANKIDETZAKO LURRALDE ERAKUNDEEN ARAU ESPARRUA EUROPAKO KONTSEILUAN

Mugaz haraindiko lankidetzaren arau-eskema honako hau da:
•

Europako Kontseiluaren barnean garatutako Mugaz Haraindiko Ituna eta
Protokolo Gehigarriak:
- 1980an Madrilen sinatutako eta 1990eko uztailaren 10ean
Espainiako Erreinuan indarrean sartutako Lurralde Erkidegoen
edo Agintaritzen arteko Mugaz Haraindiko Lankidetzari buruzko
Europako

Esparru

Hitzarmena

(aurrerantzean,

MHLEEH).

Bestalde, Frantziak 1982an sinatu zuen Hitzarmena, eta 1984an
berretsi.
- 1995eko protokoloa
- 1998ko protokoloa
- 2009ko protokoloa.
•

Frantziaren,

Espainiaren

eta

Andorraren

artean

sinatutako

hitzarmenak.29
- Baionako

Ituna,

Espainiako

Erresumaren

eta

Frantziako

Errepublikaren artean sinatua, lurralde-erakundeen arteko mugaz
haraindiko lankidetzari buruzkoa (Baiona, 1995eko martxoak 10).
-

Baionako Ituna zuzentzeko eta Andorrako Printzerria bertan
sartzeko Protokoloa (2010).

•

Baionako Itunetik ondorioztatutako hitzarmenak, EAEren eremuan:
- Pirinioetako Lan Komunitatearen Partzuergoa (PLK) (2005)
- Bidasoa-Txingudi Mugaz Gaindiko Partzuergoa (1998)30

•

Espainiako Estatuko barne araudia:
- Estatuko Administrazio Orokorraren aurreko jakinarazpenari
buruzko abuztuaren 1eko 1317/1997 Errege Dekretua, eta
Autonomia Erkidegoek eta Toki Erakundeek atzerriko Lurralde

29
Espainiak Portugalekin sinatu du Valentziako Ituna, 2002ko urriaren 30ean.
30 Bidasoa –Txingudi Mugaz Gaindiko Partzuergoa

Erakundeekin

sinatutako

mugaz

hitzarmenen argitalpen ofiziala.

haraindiko

lankidetza-

III LURRALDE ERKIDEGOEN EDO AGINTARITZEN ARTEKO MUGAZ HARAINDIKO LANKIDETZARI BURUZKO EUROPAKO
ESPARRU HITZARMENA (MHLEEH)

III.1. MHLEEH Esparru Hitzarmena

Esparru Hitzarmen hori Madrilen sinatu zuten 1980an, eta hamar urte
beranduago sartu zen indarrean Espainiako Erresuman, zehazki, 1990eko
uztailaren 10ean. Bestalde, Frantziak 1982an sinatu zuen hitzarmena, eta
1984an berretsi zuen.

Esparru Hitzarmenean jasotako aipamen zehatzen zerrendaren aurreko gai
gisa, Esparru Hitzarmena Berresteko Tresnan egindako bi adierazpen aipatu
behar ditugu.

Lehenik eta behin, Espainiak adierazten du horren aplikazio eraginkorra
eragindako beste Alderdi Kontratatzailearekin egindako estatuen arteko
hitzarmenen menpe uzten duela; hau da, nazioarteko beste hitzarmen bat
behar duela, Esparru Hitzarmen hori martxan jartzeko (3, 2 artikulua)

31

.

Ondoko hitzarmen horiek Baionako Itunaren (Espainia/Frantzia) eta Valentziako
Itunaren (Espainia/Portugal) bidez gauzatuko dira.

Bestalde, adierazten du, ondorengo hitzarmenik ez balego, erakunde
mugakideek sinatutako hitzarmenetan inplikatutako alderdien Gobernuen
adostasun zehatza beharko dela.

III.1.A.- MHLEEH Esparru Hitzarmenaren deskribapena

MHLEEH Esparru Hitzarmenaren bidez, estatu sinatzaileek estatu kideen
barnean existitzen diren lurralde-erkidegoen edo agintaritzen arteko mugaz
haraindiko lankidetza errazteko eta sustatzeko konpromisoa hartzen dute,
31
Esparru Hitzarmena. 2, 3 artikulua.– «Alderdi Kontratatzaileek estatuen arteko hitzarmenak amaitzea beharrezkotzat joz gero, horiek mugaz
haraindiko lankidetzan interesa duten lurralde-erkidegoek eta agintaritzek jarduteko esparrua, modua eta mugak adierazi ahal izango dituzte,
zehazki. Era berean, hitzarmen bakoitzak aplikatzen den komunitateak edo organismoak adierazi ditzake».

horien artean hitzarmenak sinatzea sustatuta, eta estatu sinatzaileen xedapen
konstituzionalak errespetatu behar izanda. Horien funtsezko elementuak
honako hauek lirateke:
-Mugaz haraindiko lankidetza da (2.1 artikulua)32 "bi Alderdi Kontratatzaileetako
edo gehiagoko lurralde-erkidegoen edo agintaritzen arteko auzotasunharremanak sendotzera eta garatzera zuzendutako adostutako ekintza, bai eta
horretarako beharrezkoak diren «hitzarmenen eta konponketen» ondorioa ere".

Ingelesezko jatorrizko testuak «agreement and arrangement» dio. Frantsesezko
jatorrizko bertsioan «accords et des arrangements» agertzen da eta,
gaztelerazko itzulpenean «acuerdo y arreglos» erabiltzen da, baina ez da
homologatutako terminologia. IATEren datu-basea kontsultatu ondoren33, biak
sinonimoak izan daitezke, baina horrek ez du logikarik; izan ere, testu
juridikoetan, hitz bakoitzak bere esanahia du. Beraz, termino bakoitzari bere
esanahia eman behar zaiola-eta, pentsatu liteke «Agremente/accords»
estatuen arteko Hitzarmen-itun terminoarekin itzuli litekeela eta, aldiz,
«arrangement» xedapen terminoarekin edo, bestela esanda, lankidetza
garatuko duten estatu azpiko agintaritzek onartutako arau edo hitzarmen
esakunearekin. Guk interpretazio hori hautatuko dugu; horren arabera,
MHLEEH Esparru Hitzarmenaren terminologian, lurralde-lankidetzako eremuak
sortzeko lurralde-erakundeek hartutako hitzarmenak «konponketak» izango
lirateke (horretarako aukeretako bat, pertsonalitate juridiko publikoa duen
mugaz haraindiko lankidetzako erakundea sortzeko elkartzea da). Beraz,
interpretazio horren arabera, MHLEEH erakunde azpiestatalek pertsonalitate

32 MHLEEHren 2. artikulua: 1. Hitzarmen honen arabera, mugaz haraindiko lankidetza da bi Alderdi Kontratatzaileetako edo gehiagoko lurraldeerkidegoen edo agintaritzen arteko auzotasun-harremanak sendotzera eta garatzera zuzendutako adostutako ekintza, bai eta horretarako
beharrezkoak diren hitzarmenen eta konponketen ondorioa ere. Mugaz haraindiko lankidetza lurralde-erkidegoen edo agintaritzen eskumenen
esparruan gauzatuko da, eskumen horiek barne zuzenbidean zehaztu bezala. Hitzarmen honek ez die eragingo eskumen horien zabalerari eta
izaerari.
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juridikoa duten edo ez duten mugaz haraindiko lankidetzako eremuak euren
kabuz eratzeko aukera aurreikusten arituko litzateke. Horren froga da
MHLEEHk lurralde-erkidegoen eta agintaritzen arteko lurralde-lankidetzarako
zenbait eredu proposatzen dituela.
Lurralde-erakunde bakoitzak bere eskumenen eremuaren barnean jardungo du.
Alde horretatik, aipatutako 2.1. artikuluak zehazki adierazten du «mugaz
haraindiko

lankidetza

lurralde-erkidegoen

edo

agintaritzen

eskumenen

esparruan gauzatuko dela, eskumen horiek barne zuzenbidean zehaztu bezala.
Hitzarmen honek ez die eragingo eskumen horien zabalerari eta izaerari».
Beraz, esparru-hitzarmen horrek ez ditu bertan parte hartu dezaketen lurraldeerkidegoen edo agintaritzen eskumenak aldatzen. Lurralde-erkidego edo
agintaritza horien eskumenak barne-zuzenbidean zehaztutakoak dira.
2. artikuluaren bigarren atalean, esparru-hitzarmenaren estatu sinatzaileek
hitzarmen hau aplikatuko duten komunitateak, agintaritzak edo organismoak
izendatu ahal izango dituztela xedatzen da; era berean, sinatzeko garaian,
aplikazio-eremuaren barnean sartutako materiak eta formak zehaztu ahal
izango dituzte; hau da, Estatuak kanpo utzi ahal izango ditu (zehazki edo
inplizituki) esparru-hitzarmen honetan aplikatzen diren zenbait materia. Beraz,
Estatuak sartu ez dituen edo zehazki kanpo utzi dituen aspektuekin zerikusia
duen hitzarmenen baten sinadurak hitzarmenaren baliozkotasun-arazoa edo
ezeztapena eragingo du.
3. artikuluaren laugarren atalak adierazten du «hitzarmenak eta konponketak
Alderdi Kontratatzaile bakoitzaren barne zuzenbideak nazioarteko harremanen
eta orientazio politiko orokorren arloan aurreikusitako eskumenak errespetatuz
amaituko direla». «Konponketen» eskualde- edo toki-eragileek nazioarteko
harremanen arloko barne zuzenbidearen inguruan bakarrik sinatzea 149.1.3 EE
ex

artikuluko

nazioarteko

harremanen

arloko

Estatuaren

eskumen

esklusiboaren ingurukotzat ulertu beharko da, doktrina konstituzionalak
ezarritako terminoetan. Horrek interferentziarik eza edo «estatu-agintaritzei
soilik dagokien kanpo-politikaren zuzendaritzaren zein martxan jartzearen

gaineko balizko kalteak» saihestea aipatzen du (maiatzaren 26ko 165/94, O.J.
6 AKS), EE 97. artikuluaren arabera.
Bestalde, MHLEEHren xedapenek ez dute mugaz haraindiko lankidetzako
beste forma batzuetara jotzeko mugarik ezartzen (4. artikulua)34.
-Lurralde-erkidegoak edo agintaritzak (2.2 artikulua)35: Estatukoak ez diren
lurralde-erakundeak dira, eta tokiko edo eskualdeko funtzioak betetzen dituzten
eta,

Estatu

bakoitzaren

barne-zuzenbidean

halakotzat

jo

daitezkeen

agintaritzak edo organismoak izan ahal izanda.

Estatuek komunitate, agintaritza edo organismo horiek izendatu ditzake
Hitzarmena sinatzerakoan edo Europako Kontseiluko idazkari nagusiari
ondoren bidalitako jakinarazpenaren bidez.
III.1.B Estatu kideen konpromisoak eta betebeharrak.

-Estatu kideen konpromisoa (3. artikulua): Estatuek tokiko eta eskualdeko
ekimenak laguntzeko konpromisoa hartzen dute, lurralde-erkidegoen eta
agintaritzen arteko lankidetza errazteko. MHLEEHk Hitzarmenak prestatzeko
hainbat eredu jartzen ditu estatuen eskura; batzuk lurralde-erakundeen
ingurukoak (lurralde-erakundeen arteko konponketak), eta beste batzuk
estatuen arteko hitzarmenak prestatzeko (estatuen arteko hitzarmenak).
Hitzarmen horiek ez dute kanpoan uzten estatuen artean edo lurralde-erkidego

34
4.3. artikulua: Aurreko xedapenek ez dute mugaz haraindiko lankidetzako beste forma batzuetara jotzeko Alderdi Kontratatzaileen gaitasuna
kaltetzen; era berean, Hitzarmen honetako xedapenak ezingo dira, inola ere, jadanik existitzen diren lankidetza-hitzarmenen baliogabetzaile gisa
interpretatu.
35
2. artikulua:
1. Hitzarmen honetarako, mugaz haraindiko lankidetzatzat joko da...

Hitzarmen honetarako, «lurralde-erkidegoak edo agintaritzak» dira tokiko edo
eskualdeko funtzioak betetzen dituzten eta, Estatu bakoitzaren barne-zuzenbidean
halakotzat jo daitezkeen agintaritzak edo organismoak izan ahal izanda. Nolanahi ere, Hitzarmen

2.

hau sinatzerakoan edo Europako Kontseiluko idazkari nagusiari ondoren bidalitako jakinarazpenaren bidez, Alderdi Kontratatzaile bakoitzak
Hitzarmenaren aplikazio-eremua mugatu edo bertatik kanpo utzi nahi dituen komunitateak, agintaritzak edo organismoak, materiak eta formak
izendatu ahal izango ditu.

edo -agintaritzen artean onartuta egon daitezkeen beste lankidetza-mota batzuk
egiteko aukera.

Estatu kideei bermatzen zaie hitzarmenei euren barne-zuzenbidea aplikatuko
zaiela eta, era berean, lurralde-erakundeen arteko lankidetzaren kontrola eta
zaintza egin ahal izango dutela.

3.2 artikuluak idazki honen hasiera azaldutako aukera bat aurreikusten du:
«Alderdi Kontratatzaileek (estatu sinatzaileek) estatuen arteko hitzarmenak
amaitzea beharrezkotzat joz gero, horiek mugaz haraindiko lankidetzan interesa
duten lurralde-erkidegoek eta agintaritzek jarduteko esparrua, modua eta
mugak adierazi ahal izango dituzte, zehazki».

Hitzarmena sinatzerakoan, Espainiako estatuak adierazi zuen estatuen arteko
hitzarmenen menpe egongo zela aplikazioa; hori Frantziarekin eta Portugalekin
sinatutako Baionako eta Valentziako Itunen bidez gauzatu zen. Horrek esan
nahi du itun horiek sinatu arte inplikatutako estatuetako gobernuen adostasun
zehatza

beharko

litzatekeela

lurralde-erakunde

mugakideek

sinatutako

lankidetza-hitzarmenen eraginkortasuna bermatzeko 36.

-Estatu kideen betebeharrak (4. eta 5. artikuluak): Estatuek hainbat konpromiso
hartzen dituzte mugaz haraindiko lankidetza laguntzeko kontzeptuaren
barnean:

36
Declaration made at the time of signature, on 1 October 1986 and renewed at the time of deposit of the instrument of ratification on 24 August
1990 - Or. Sp.
The Kingdom of Spain, in accordance with Article 3, paragraph 2 of the Convention, declares that its application shall be subject to the previous
conclusion of inter-state agreements with the other Party concerned.
Failing that, the effectiveness of transfrontier collaboration Agreements signed by territorial authorities or bodies will require the express consent of
the Governments of the Parties concerned (This paragraph was added at the time of ratification).

a) Mugaz haraindiko lankidetza zaildu dezaketen oztopo guztiak konpontzeko
konpromisoa hartzen dute (juridikoak, administratiboak edo teknikoak) (4.
artikulua)37.
b) Lankidetza barne-mailan gauzatuz gero emango liratekeen erraztasun berak
aplikatuko dira lurralde-erkidego edo agintaritzen arteko lankidetzan (5.
artikulua)38.
c) Estatuek MHLEEHk eskaintzen dizkien aukerak izateko behar dituzten
informazioak emango dizkiete lurralde-erkidegoei eta agintaritzei (7. artikulua)39.

-Estatu kideek ezarri ditzaketen mugak eta kontrolak:
a) Estatuek informazioa jasotzea eskatu dezakete.
b) Estatuek kontrola- eta zaintza-tresnak ezarri ditzakete. Izan ere, 1985eko
urriaren 1ean onartutako bere berrespen-tresnan, Espainiak adierazi zuen
Kanpo Gaietarako Ministerioa eta Herri Administrazioen Ministerioa izango
direla Esparru Hitzarmenak eragindako lurralde-erakundeen eta agintaritzen
kontrola edo ikuskapena gauzatzeko agintaritza eskudunak.

-Europako Kontseiluko Idazkaritza Nagusiaren betebeharrak (8. artikulua):
a) Estatu kideek euren lurraldean gauzatutako mugaz haraindiko jardueren berri
emango diote Idazkaritza Nagusiari.
b) Estatu kideek Hitzarmena edo ereduak osatzeko edo garatzeko egindako
proposamenen

berri

emango

diote

Idazkaritza

Nagusiari,

Ministroen

Kontseiluak berri izan dezan eta neurri egokiak har ditzan.
c) Idazkaritza Nagusiak erregistro-funtzioak gauzatzen ditu.

III.1.C MHLEEHren eranskina

37
4. artikulua: (...) mugaz haraindiko lankidetzaren garapena eta funtzionamendu egokia zaildu dezaketen ordena juridikoko, administratiboko edo
teknikoko zailtasunak konpontzen saiatuko da, eta interesa duten Alderdi Kontratatzaile(ar)ekin kontsultatuko du behar den guztietan.
38
5. artikulua: Hitzarmen honen xedapenen arabera hasitako mugaz haraindiko lankidetzaren kasuan, Alderdi Kontratatzaileek aintzat hartuko
dute bertan parte hartzen duten lurralde-erkidegoei edo agintaritzei lankidetza barne-mailan izanez gero emango litzaizkieken erraztasunak
ematearen egokitasuna.
39
7. artikulua: Alderdi Kontratatzaile bakoitza eragindako lurralde-erkidegoei edo agintaritzei Hitzarmenak eskaintzen dizkien ekintza-baliabideen
berri emateaz arduratuko da.

MHLEEHk

estatuen

arteko

itunen

eta

erakunde

azpiestatalen

arteko

hitzarmenen eredu gisa baliagarriak izan daitezkeen Eranskina dakar,
orientazio gisa eta Esparru Itunaren edukia osatu gabe. Hitzarmenaren
Eranskinean bi zati desberdintzen dira: batetik, mugaz haraindiko lankidetza
errazteko Estatuek ezar ditzaketen hitzarmen-ereduak jasotzen dira; bestetik,
tokiko zein eskualdeetako erakundeen artean sinatu daitezkeen hitzarmenen,
estatutuen eta kontratuen eskemak.

a)

Estatuen

arteko

hitzarmenen

ereduak:

Estatuen

arteko

hitzarmen

guztietarako, MHLEEHk xedapenen hainbat eredu orokor aurreikusten ditu.
Estatuek horiek erabil ditzakete lankidetzaren subjektu eragileen lankidetzako
estatu-esparrua ezartzeko, euren beharretara eta egokitasunetara moldatuta
(tokiko eta eskualdeetako agintaritzen edo goi agintaritzen definizioak; beste
lankidetza-modu batzuei kalterik ez egiteko xedapena; estatu barneko
erakunde-eskeman ez eragiteko xedapena; lurralde-eremu jakin batzuk
lankidetza-esparrutik ateratzeko aukera; informazioa Europako Kontseiluaren
Idazkaritzara bidaltzea; hitzarmenen aurreikuspen-izapideak saihesteko oharrak
trukatzeko tresna erabiltzeko aukera; hitzarmenaren eta luzapenen indarraldia;
Estatuek

hitzarmena

eteteko

edo

batzordeek

jarduera

geldiarazteko

eskubidearen erreserba-xedapena).

Gainera, eredu ezberdinak jasotzen ditu, horietako batzuk eskualdeen arteko
lankidetza ahalbidetzeko (1.1 eta 1.2 ereduak), eta beste batzuk tokierakundeen arteko lankidetzara mugatuta (1.3, 1.4 eta 1.5 ereduak). Estatuek
guztien arteko eredu bakar bat hautatu edo euren artean osatu ditzakete,
mugaz haraindiko lankidetzari eman nahi zaizkion edukien eta irismenen
arabera. Horrela, eskualdeen arteko lankidetza toki-erakundeen arteko
lankidetzarekin konbinatu daiteke; adibidez, geure kasuan, posible litzateke
EAEko lurralde-erakundeek, NFEko lurralde-erakundeek eta Iparraldeko udalek
eratutako lankidetza-eremua sortzea. Lankidetza-eremu horrek berariazko
nortasun juridikoa izan dezake, eta horretarako erakunde zehatza sortu liteke

edo, aldiz, nortasun juridikorik ez izan eta lankidetza-hitzarmen soil bat besterik
ez izan.

Izan ere, aurrerago zehatzago ikusiko dugun bezala, zenbait estatuk mugaz
haraindiko erakundeen arteko euren politikak koordinatzeko aukera irekitzen
du; aldiz, beste estatu batzuei zerbitzu ezberdinak batera kudeatzeko aukera
soilik eskaintzen die. 40
b) Estatu azpiko lurralde-lankidetzarako eskemak:41
Hasieran toki-erakundeei mugatuta bazegoen ere, 1995eko MHLEEHren 1.
Protokoloaren sinadurarekin, lankidetza hori jadanik zabaldu da beste lurraldeerakunde mota batzuetara; hala nola, lurralde-erkidegoak eta agintaritzak.

Lurralde-lankidetza

azpiestatalerako

eskema

horiek

pertsonifikaziorik

inplikatzen ez duten ekintza horietan taldekatu daitezke; hala nola, tokiko
agintaritzen artean adostutako ekintza-taldeak (2.1 eskema), tokiko gai
publikoen koordinazioa (2.2 eskema), zuzenbide pribatuko kontratuak (2.4
eskema) edo zerbitzu publikokoak (2.5 eskema), zerbitzuak emateko. Era
berean, toki-erakundeen arteko (2.6 eskema) eta eskualde-erakundeen arteko
40
Ereduak:
1.1. Mugaz haraindiko lankidetza sustatzeko eredua
1.2. Mugaz haraindiko eskualde-ekintza adostuak gauzatzeko eredua
1.3. Mugaz haraindiko toki-erakundeen ekintza adostuak gauzatzeko eredua
1.4. Tokiko agintaritzen arteko mugaz haraindiko lankidetza kontraktualerako eredua
1.5. Tokiko erakundeen arteko mugaz haraindiko erakundeak sortzeko eredua

41
Estatu azpiko lurralde-lankidetzarako eskemak.
2.1. Tokiko erakundeen arteko ekintza adostuko taldeak ezartzeko eskema
2.2. Tokiko gai publikoen kudeaketa koordinatzeko eskema
2.3. Zuzenbide pribatuko mugaz haraindiko elkarteak ezartzeko eskema
2.4. Eremu mugakideetako tokiko agintaritzen arteko kontratuaren eskema, zerbitzuak emateko («zuzenbide pribatua»)
2.5. Eremu mugakideetako tokiko agintaritzen arteko kontratuaren eskema, zerbitzuak emateko («zuzenbide publikoa»)
2.6. Tokiko erakundeen arteko mugaz haraindiko lankidetzako organismoak ezartzeko eskema.

mugaz haraindiko lankidetzako organismoak ezartzeko aukera dago, 1995eko
1. Protokoloa sinatu ondoren.

III.2 Protokoloak

MHLEEHk 3 Protokolo ditu. Espainiako Estatuak ez du bat ere ez sinatu. Aldiz,
Frantziak denak sinatu eta berretsi ditu42.

Protokoloen beharra estatu kideek mugaz haraindiko lankidetzaren aurka
aurkeztu dituzten zalantzen eta oztopoen ondorioz sortzen da; izan ere, beldur
dira ez ote duten tresna horiek euren subiranotasuna kaltetuko. Nolanahi ere,
beste estatu batzuen ikuspegia askoz zabalagoa da, eta mugaz haraindiko
lankidetza eta, orokorrean, lurralde-lankidetza garapenerako tresna gisa
ulertzen dute. Horri esker, lurralde-lankidetzarako eremua eta jokoa Europako
Kontseiluan zabaltzen joan da. Bilakaera hori hiru Protokoloetan ikus daiteke.

III.2.A. MHLEEHren 1995eko 1. Protokoloak MHLEEHk bi eremutan
xedatutakoa sakontzen du:

Estatu sinatzaileek Protokolo honetan hartutako konpromisoak ez du mugaz
haraindiko lankidetza «erraztea eta sustatzea» bakarrik ekartzen, MHLEEHk
aurreikusi bezala. Gainera, «komunitateek eta agintaritzek mugaz haraindiko
hitzarmenak

sinatzeko

duten

eskubidea

aitortzera

eta

errespetatzera»

behartzen ditu estatuak.

1995eko Protokoloak toki-erakundeetara zein lurralde-erkidegoetara eta
agintaritzetara zabaltzen du mugaz haraindiko erakundeak sortzeko aukera
42
Protokoloen sinadura eta berrespena, Frantziaren aldetik
1995eko Protokoloa 1995/11/9an sinatu zuten, 1999/10/4an berretsi zuten eta 2000/1/5ean sartu zen indarrean
1998ko Protokoloa 1998/5/20an sinatu zuten, 2007/5/7an berretsi zuten eta 2007/8/8an sartu zen indarrean
2009ko Protokoloa 2009/11/16an sinatu zuten, 2013/1/29an berretsi zuten eta 2013/5/1ean sartu zen indarrean

(nortasun juridikoa duten zuzenbide publikoko zein pribatuko erakundeak).
Gainera,

aipatutako

lankidetza-erakundeetan

erakunde-maila

ezberdinek

eratutako erakundeak elkartu daitezke.

III.2.B. MHLEEHren 1998ko 2. Protokoloak mugakideak ez diren lurraldeerkidegoen edo agintaritzen arteko lankidetzarako bidea irekitzen du.

III.2.C. MHLEEHren 2009ko 3. Protokoloak lurralde-erkidegoak eta agintaritzak
elkartzeko modu jakin bat arautzen du: «Euroeskualdeen Lankidetzako
Elkarteak» (aurrerantzean, ELE).

- ELEren helburua (1. artikulua) bere kideen arteko lankidetza edo mugaz
haraindiko lankidetza sustatzea, laguntzea eta garatzea da euren biztanleen
onurarako, euren eskumeneko eremu komunetan eta Estatuen zuzenbideak
aitortzen dien eskumen-eremuan. Berezko nortasun juridikoa izango du.
- Erakundeak bere nortasun juridikoa lortuko du, egoitza duen Estatuaren
zuzenbidearen arabera.
- Kideak (1. artikulua) lurralde-erkidegoak edo agintaritzak izan daitezke;
ondorioz, autonomia-erkidegoa bezalako erakundeak edo udal zein foruerakundeak izan daitezke. Estatu kideek ere elkarte horietan parte hartu
dezakete, bai eta irabazi asmorik gabeko pertsona juridikoek ere (3. artikulua),
bertan eragile sozialek parte hartzea ahalbidetuta. Nolanahi ere, botoen
gehiengoa lurralde-erkidegoek edo agintariek eduki behar dute.
Hiru Protokolo horien analisian ikus daitekeen bezala, lurralde-lankidetzarako
eremua zabaltzen joan da gutxika, Estatuek ezar ditzaketen mugen eta
kontrolen ahalmen-maila murrizten joan den bitartean, muga eta kontrol horiek
oraindik zabalak badira ere.

III.3.

Baionako

Errepublikaren

Ituna,
artean

Espainiako
sinatua,

Erresumaren

lurralde-erakundeen

eta

Frantziako

arteko

mugaz

haraindiko lankidetzari buruzkoa (Baiona, 1995eko martxoak 10, 1997an
indarrean sartutakoa)

Baionako Itunaren lehen artikuluak honakoak jasotzen ditu horrek helburu duen
jardueraren gai generiko gisa:
- Lehenik eta behin, mugaz haraindiko lankidetza bi Estatuen «barne
zuzenbidea eta nazioarteko konpromisoak errespetatuta» erraztu eta sustatu
nahi dituela dio.
-

Bigarren,

barne

zuzenbideak

lurralde-erakundeei

aitortzen

dizkien

eskumenekiko errespetua eskatzen du.

Itunaren hirugarren artikulua are zehatzagoa da lurralde-erakundeen jardueraesparruari

dagokionez;

izan

ere,

lankidetzaren

helburua

«bi

lurralde-

erakundeen eskumen-eremukoa» izan behar dela dio, guzti hori «alderdi
kontratatzaile bakoitzaren barne zuzenbideari jarraiki». Horrek esan nahi du
ezin izango dutela egin eskumen-eremu horren barnean sartzen ez diren
aspektuei buruzko ekintzarik; horrek bere baliogabetasuna eragingo luke.
Nolanahi ere, ez da Esparru Hitzarmenaren 2.2 artikuluan jasotako aukera
gauzatu, aplikazio-eremuaren barnean sartutako materiak mugatzeari buruzkoa
(materien zerrenda itxia edota horietako zenbaiten bazterketa).

3. artikuluak berak eskatzen du lurralde-erakundeek hitzarmenak amaitzeko,
Estatuen «barne zuzenbideak ezarritako prozeduraren arabera». Prozedura
hori abuztuaren 1eko 1317/1997 Errege Dekretuan dago jasota. Horrek
arautzen

ditu

Estatuko

Administrazio

Orokorrarentzako

aldez

aurreko

jakinarazpenaren (ez baimena) prozedura eta mugaz haraindiko lankidetzako
hitzarmenen argitalpen ofiziala. Estatuari jakinarazteko erregimen horrek
isiltasun positiboko erregimena aurreikusten du. Ondorioz, proiektua jaso eta
hurrengo hilabetean bidaltzen duen Autonomia Erkidegoak edo Tokiko
Erakundeak jakinarazpenik jaso ezean, Estatuko Administrazio Orokorrak
bidalitako hitzarmen-proiektuaren aurkako oztoporik ez duela ulertuko da.

3. artikuluaren bosgarren paragrafoak jasotzen du ezin izango direla hitzartu
lurralde-erakundeek Estatuak eskuordetutako eskumenari jarraiki gauzatzen
dituzten araudi- zein kontrol-botereak. Zalantzarik gabe, mugaketa horrek ez
die eragiten Autonomia Erkidegoaren estatutu-eskumenei.

4. artikuluak adierazten du Estatuak ez direla konprometituta geldituko lurraldeerakundeen

artean

amaitutako

ondorioengatik

(nazioarteko

kontzeptuaren

ezaugarrietako

hitzarmenetan

betebeharrak,
bat

bezala);

jasotako

betebeharren

«nazioarteko

harremanen»

beraz,

izango

ezin

zaio

erantzukizunik ezarri Estatuari.

8. artikuluan xedatzen da kontratu horiek Estatu aplikagarriaren zuzenbidearen
arabera gauzatuko direla; beraz, horiek hausteak bertan jasotako ondorioak
ekarriko ditu.

10. artikuluak hitzarmenen baliozkotasun edo baliogabetasun juridikoko
xedapen orokorra du, «Itun honen aurkako Hitzarmenak baliogabeak direla
ezarrita. Aipatutako baliogabetasuna aplikagarria den Alderdiaren barne
zuzenbidearen arabera adieraziko da».

Azkenik, 12. artikuluak ezartzen du, aldi baterako (1317/97 Errege Dekretua
onartu arte), prozedura aplikagarria izan arte, hitzarmenen eraginkortasunak
Espainiako Gobernuaren adostasun zehatza beharko duela.

III.4. Karlsruheko hitzarmena (1996/01/23)

Karlsruheko

hitzarmena

Frantziaren,

Alemaniaren,

Luxenburgoren

eta

Suitzaren artean egin zuten. Baionako Itunaren baliokidea den eta MHLEEH
garatzen duen estatuen arteko hitzarmena da; izan ere, boterearen lurraldeegitura ezberdinak dituzten Estatuak elkartzen ditu.

Karlsruheko Hitzarmena izaera juridiko oso ezberdineko lurralde-kolektiboei eta
tokiko erakunde publikoei aplikatzen zaie. Estatu bakoitzaren arabera, honako
zerrenda hau egin liteke:

- Alemaniako Errepublika Federalean, zenbait Länder-i, udali, udalen elkarteri,
eskualderi eta bestelako tokiko organismori aplikatzen zaio, länd bakoitzaren
araudiaren arabera.

- Frantziako Errepublikan, Alsaziako eta Lorenako eskualdeari: eskualde horien
lurralde-eremuaren barnean hartutako udalei, Departamenduei eta udal- eta
antzeko elkarteei.

- Luxenburgon, tokiko erakundeen menpeko udalei, elkarteei eta bestelako
establezimendu publikoei.

- Suitzako Konfederazioan, kantoiei eta udalei edo kantoi horietako bakoitzean
existitzen diren distrituei, euren araudi espezifikoaren arabera.

Erakunde guzti horien artean har daitezkeen hitzarmenez gain, Länder-ek eta
kantoiek euren arteko erabakiak hartu ahal izango dituztela aurreikusten da.
Horiek ez dira nazioarteko zuzenbideko arauak izango, eta mugaz haraindiko
lankidetzako proiektuei buruzkoak izango dira. Länder-ek aitortuta dute euren
eskumenak mugaz haraindiko lankidetzako organoei eskuordetzeko gaitasuna,
Bonn-eko Funtsezko Legearen 24. artikuluaren aurreikuspen konstituzionalari
esker.

Frantziaren kasuan adierazten da Estatuko ordezkariek (hau da, prefektuek)
Frantziako lurralde-kolektiboen eta aurreko atalean aipatutako Länder-en eta
kantoien arteko ekimenak errazteko baliabideak «aztertzeko» gaitasuna izango
dute parte hartzen duten Departamenduetan, betiere, horrek lurraldekolektiboen eskumenen erabilera askea kaltetzen ez duenean.

Hitzarmen horren eremua beste lurralde-kolektibo batzuetara zabaldu ahal
izango da.

BIGARREN

KAPITULUA.-

LANKIDETZAKO

MUGAZ

SUBJEKTUAK

HARAINDIKO
EUROPAKO

KONTSEILUAREN BARNEAN(EK)

I. LURRALDE ERKIDEGOEN EDO AGINTARITZEN ARTEKO MUGAZ HARAINDIKO LANKIDETZARI BURUZKO EUROPAKO
ESPARRU HITZARMENA (MHLEEH)

Epigrafe honen helburura esku hartzen duten subjektuak eta bakoitzak mugaz
haraindiko lankidetzaren eremu ezberdinetan duen rola aztertzea da, MHLren
azken hartzaileak herritarrak direnaren ideiatik abiatuta.
Horretarako,

subjektuen

analisitik

abiatuko

dira,

Madrilgo

Esparru

Hitzarmenaren (1980) arabera; hau da, Europar Kontseiluaren babespean
egindako mugaz haraindiko lankidetzaren Europako esparruan, mugaz
haraindiko lankidetzan esku hartu dezaketen subjektuak, bai eta nortzuk diren
subjektu horiek eta bakoitzak zer rol duen egun Baionako Itunaren (1995)
arabera egituratutako eta Madrilgo Esparru Hitzarmenaren esparru orokorrak
eta bere Protokoloek eskaintzen dituzten aukerak zehazten dituzten lankidetzaeremuetan.
I.1 Mugaz Haraindiko Lankidetzako Europako Esparru Hitzarmenaren Estatu
sinatzaileak.

Egun, 36 dira Mugaz Haraindiko Lankidetzako Europako Esparru Hitzarmena
sinatu eta berretsi duten Europako Estatuak. Itun hori sinatu eta berretsi duten
estatu kideek lotura handiagoa lortu nahi dute Europako Kontseiluko kideen
artean, bai eta elkarrekiko lankidetza sustatu ere. Horretarako, estatu azpiko
lurralde-erakundeek lan horretan duten garrantzia ezagutzen dute, eta badakite
eskualde mugakideen aurrerapen ekonomikoak eta sozialak helburu hori
lortzen laguntzen duela. Ondorioz, Hitzarmenaren Hitzaurrean, honako hau
adierazten dute estatu kideek:

a) beharrezkoa dela Europako lurralde-erkidegoen edo agintaritzen partaidetza
ziurtatzea lehenago azaldutako helburuan.
b) estatu azpiko lurralde-erakundeek helburu hori lortzen laguntzen dutela
elkarrekin lan egiten dutenean eskualde-, hiri- eta landa- garapenean,
ingurumenaren babesean, herritarrei eskainitako azpiegituren eta zerbitzuen
hobekuntzan eta elkarrekiko laguntzan, ezbeharraren kasuan.
Estatu kideek honako konpromisoak hartzen dituzte:
a) Lurralde-erkidegoen edo agintaritzen arteko mugaz haraindiko lankidetza
«errazteko eta sustatzeko» konpromisoa hartzen dute (MHLEEHren 1. art.).
Esparru Hitzarmenaren 1. Protokoloa (1995) sinatu duten Estatuek (Espainia ez
dago horien artean, baina bai Frantzia) beste pauso bat eman dute, eta euren
jurisdikzioko komunitateek edo agintaritzek duten «lankidetzako mugaz
haraindiko hitzarmenak amaitzeko eskubidea aitortzeko eta errespetatzeko
beharra» onartzen dute. Estatu azpiko erakundeen eta agintaritzen arteko
lankidetza-eskubide hori 2. Protokoloan ere ezartzen da (1998), muga komuna
ez duten Estatuetako erakundeen arteko lurralde arteko lankidetza ahalbidetzen
denean.
b) Esparru Hitzarmenean parte hartzen duten Estatuek onartutako beste
konpromiso

bat

da

Europako

Kontseiluaren

barnean

prestatutako

«konponketen eskemak aintzat hartzen dituzten lurralde-erkidegoen eta
agintaritzen ekimenak lagunduko» dituztela, mugaz haraindiko lankidetza
errazteko. Hortik ondorioztatzen da Estatuek ezin izango diotela oztoporik jarri
estatu

azpiko

lurralde-erakundeek

lankidetzako

hitzarmenak

Eranskinetan

agertzen

sinatzeko

diren

hartzen

dituzten

ekimenari,

mugaz

betiere

lankidetza-tresnetako

bat

haraindiko

Hitzarmenaren
edo

Europako

Kontseiluak sustatutako besteren bat erabiliz gero.
c) Aldi berean, Estatuek ordena juridikoko, administratiboko edo teknikoko
zailtasunak konpontzeko ahalegina egin beharko dute, zailtasun horiek mugaz
bestaldeko

lankidetzaren

garapena

eta

funtzionamendu

egokia

zaildu

dezaketen heinean (MHLEEHren 4. art.). Fede onez konpondu behar diren gai

teknikoen gaineko borondate politikoaren garrantzia nabarmentzen du xedapen
horrek.
d) Estatuek lankidetza barne-mailan gertatuz gero emango lizkiekeen
erraztasun

berak

eman

beharko

dizkiete

estatu

azpiko

erakundeei

(MHLEHHren 5. art.)
e) Era berean, elkarri eman beharko diote beharrezko informazioa, bakoitzari
dagozkion betebeharren gauzapena errazteko. (6 art., MHLEEH)
Estatuek honako eskumen hauek gordeko dituzte:
a) Mugaz haraindiko eremu zehatza artikulatzeko sinatutako hitzarmenek eta
konponketek eragindako Estatuen xedapen konstituzionalak errespetatu behar
dituzte (MHLEEHren 1. art. in fine). Halaber, barne zuzenbideak estatu azpiko
erakundeei nazioarteko harremanen eta politika orokorreko orientazioaren
arloan ematen dizkien eskumenak eta estatu azpiko erakundeek jarraitu
beharreko

kontrol-

edo

tutoretza-arauak

errespetatu

beharko

dituzte

(MHLEEHren 3.4 art.).
b) Estatuen arteko hitzarmenek estatu azpiko erakundeek jarduteko esparrua,
moduak eta mugak adierazi ahal izango dituzte, bai eta aplikatutako
komunitateak

edo

organismoak

zehaztu

ere

(MHLEEHren

3.2

art.).

Horretarako, Estatuek kontrol edo tutoretza hori izango duten agintaritzak
adierazi ditzakete, Europako Kontseiluko idazkari nagusiari jakinarazita.
Halaber, zehazki baztertu ditzakete lurralde-erakunde jakin batzuk mugaz
haraindiko lankidetzako hitzarmenen aplikazio-eremutik.
c) 3. Protokoloa (2009) sinatuta duten Estatuek zuzenean parte hartu ahal
izango dute Euroeskualdeko Lankidetza Elkarteko kide gisa (3. Protokoloaren
3. art.).

II.2. Mugaz haraindiko lankidetzaren subjektu eragileak: Lurralde-erkidegoak
edo agintaritzak, eta horien menpeko erakundeak.

II.2.A MHLEEHn, eta 2. eta 3. Protokoloetan.
-MHLEEHk 2.2 artikuluan zehazten du zein diren mugaz haraindiko lankidetzan
horren eragile aktibo gisa parte hartu dezaketen estatu azpiko erakundeak; hau
da, horren protagonistak: «Tokiko edo eskualdeko funtzioak betetzen dituzten
eta

Estatu

bakoitzaren

barne-zuzenbidean

halakotzat

jo

daitezkeen

komunitateak, agintaritzak edo organismoak».
Ikus dezakegu Hitzarmenak estatu kide bakoitzaren barne-araudira jotzen duela
zehazteko, kasu bakoitzean, zeintzuk diren mugaz haraindiko lankidetzako
eremua ezar dezaketen «tokiko edo eskualdeko funtzioak gauzatzen dituzten
komunitateak, agintaritzak eta organismoak».
- Nolanahi ere, MHLEEHren 3. Protokoloak (2009) oso aurreikuspen
interesgarria jasotzen du 16.2 artikuluan, «Euroeskualdeko Lankidetza
Elkartearen» (ELE) irudia eratzen duen hitzarmenaren aplikazio-eremua
arautzen duenean; izan ere, honako hau adierazten du: «Estatuaren barneantolamenduan berariazko botere legegilea duten autonomia-erkidegoak edo
agintaritza publikoak «lurralde-erkidegotzat edo agintaritzatzat» joko dira.
Ondorioz, horiek euren kabuz esku hartu ahal izango dute ELEren eraketahitzarmenaren aplikazio-eremuaren zehaztapenean, Estatuak 16. artikuluaren
1. atalean aurreikusitako bazterketako boterea horiengan erabili ezinda.
Nolanahi ere, ezin da ahaztu, itunen sinatzaileak izateaz gain, Estatuak
lankidetzako eragileak izateko aukera aurreikusten duela. Horregatik, aldi
berean, Estatuko Administrazio Orokorrak kontsiderazio bera izan dezake 3.
Protokoloa sinatuz gero.
Aldi berean, MHLEEHko 3. Protokoloak «industriakoak edo merkataritzakoak ez
diren interes orokorreko beharrak asetzeko helburu zehatzarekin eratutako
pertsona juridikoen» parte-hartzea aurreikusten du (3. art.), betiere jarraian
adierazitako irizpide zehatzetako bat betetzen dutenean:
a) Euren jarduera Estatuak, lurralde-erkidego batek edo tokiko zein eskualdeko
agintaritzak edo horren organismoek nagusiki finantzatzen dutenean.

b) Kudeaketa organismo horiek kontrolatzea; hau da, organismo publikoen
jardueraren tutoretza publikoa existitzea.
c) Administrazio-, zuzendaritza- edo zaintza-organoko kideen erdia baino
gehiago

Estatuak,

lurralde-erakundeek

edo

agintaritzek

edo

horien

organismoek izendatu izana.
Nolanahi ere, lurralde-erakundeek edo tokiko eta eskualdeetako agintaritzek
botoen gehiengo izan behar dute Euroeskualdeko Lankidetza Elkartearen
batzarrean.
-Bestalde, MHLEEHko 2. Protokoloak eremu subjektiboa zabaldu zuen,
lurraldeen arteko lankidetzari bide emanez; hau da, ez elkarren alboko
Estatuetako estatu azpiko erakundeen eta agintaritzen arteko lankidetza
bakarrik, baizik eta MHLEEH osatzen duten Estatuetako estatu azpiko lurraldeerakundeen eta agintaritzen arteko lankidetza, muga komuna ez badute ere.

II.2.B Espainiako Estatuaren antolamendu juridikoan
Espainiako Estatuaren eta Euskadiren kasuan, mugaz haraindiko lankidetzaren
eremu jakin bateko eragile gisa parte hartu dezaketen «komunitateak,
agintaritzak eta organismoak» zeintzuk diren zehazteko, kontuan izan beharko
ditugu Espainiako Konstituzioa, Autonomia Estatutuak, Lurralde Historikoen
Legeak eta toki-erregimeneko estatu-, autonomia- eta foru-araudia, bai eta
azaroaren 26ko 30/1992 Legea ere, tokiko eta eskualdeetako funtzioak
gauzatzeko autonomia eta gaitasuna duten lurralde-erakunde ezberdinei
eskumenak ematen dizkietelako. Tokiko erregimenaren legeriari dagokionez,
Espainiako kasuan, indarrean dauden legeak honako hauek dira:
- 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki-Araubidearen Oinarriak arautzen dituena.
- 6/1990 Foru Legea, uztailaren 2koa, Nafarroako Herri Administraziori
buruzkoa.

- Euskal Autonomia Erkidegoak ez du toki-araubideko berariazko araurik baina,
egun, prestakuntza-fasean dagoen proiektu bat dago
- Hiru lurralde historikoek berariazko araudia dute euren foru-erakundeen
antolakuntzaren arloan, bai eta udalez gaindiko erakundeen, toki-erakunde
txikiek eta toki-ogasunen arloan ere.
-Zeintzuk dira mugaz haraindiko lankidetza-eremuko eragile gisa parte har
dezaketen «komunitateak»?
Espainiako Estatuko araudiaren arabera, Euskadiren eremuan, «tokiko eta
eskualdeetako funtzioak gauzatzen dituzten komunitateen» ezaugarria dute
hurrengo lurralde-erakundeek: Euskal Autonomia Erkidegoak, Nafarroako Foru
Erkidegoak, Bizkaiko, Gipuzkoako eta Arabako Lurralde Historikoek eta udalek.
Halaber, «komunitateen» kontzeptuaren barnean sar daitezke lurraldeerakunde

ezberdinen

arteko

lankidetza-hitzarmenen

ondorioz

sortutako

pertsona juridiko-publikoak; horien artean nabarmentzekoak dira udalerrien
mankomunitateak, bai eta partzuergoak ere.
Partzuergoei dagokienez, beharrezkoa da horren izaera zehaztea; izan ere,
Espainiako legeriak tokiko erakundeek bakarrik parte hartutako zerbitzu
publikoen kudeaketarako tokikoen (Toki Araubidearen Testu Bateginaren 110.
artikulua) eta euren kudeaketak erakunde orokorra sortzea behar duten
Administrazioen arteko lankidetza-hitzarmenen (30/1992 Legearen 6.5 art.)
ondoriozko administratiboen artean bereizten du. Bi kasuetan, administrazio
publiko ezberdinen partaidetzarekin eratzen diren eta, tokiko Partzuergoen
kasuan, pertsona juridiko pribatuen partaidetza onartzen duten pertsona
juridikoak dira (LRBRLren 87. art.).
-Zeintzuk dira mugaz haraindiko lankidetza-eremuko eragile gisa parte har
dezaketen «agintaritzak»?
MHLEEHren esparruan «tokiko eta eskualdeetako funtzioak gauzatzen dituzten
agintaritzak» aipatzen direnean, agintaritzaren kontzeptuaren interpretazio
murriztailea egin badaiteke ere, «komunitatetzat» jotako lurralde-erakundeen
hautatutako kideak ere jo daitezke «agintaritzatzat».

-Azkenik, zeintzuk dira mugaz haraindiko lankidetza-eremuko eragile gisa parte
har dezaketen «organismoak»?
«Tokiko edo eskualdeetako funtzioak gauzatzen dituzten organismoen»
kontzeptuaren barnean funtzio-mota hori gauzatzen duten organismo publikoak
eta pribatuak sar daitezke; izan ere, Esparru Hitzarmenak ez du inolako
mugaketarik ezartzen, horren izaera publikoari edo pribatuari dagokionez.
Estatuko Administrazio Orokorraren Antolakuntzari eta Funtzionamenduari
buruzko apirilaren 14ko 6/1997 Legeak (EAOAFL) honela definitzen ditu
organismo publikoak, 41. artikuluan: «Organismo publikoak dira Estatuko
Administrazio Orokorraren menpe edo hari lotuta sortutakoak, 2. artikuluaren 3.
atalean aurreikusitako edozer jarduera gauzatzeko, betiere, horren ezaugarriek
euren antolakuntza eta garapena deszentralizazio funtzionaleko erregimenean
justifikatzen dutenean».
Estatuko Administrazio Orokorraren kasuan, organismo publikoek honako
forma juridikoak har ditzakete: organismo publikoak edo enpresa-erakundeak.
Horien parekotzat har daitezke, halaber, zerbitzu publikoak hobetzeko estatuagentziak.
Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioaren kasuan, berriz, erakunde
autonomoak, zuzenbide pribatuko erakunde publikoak, sozietate publikoak,
fundazio publikoak eta partzuergoak har daitezke horien parekotzat.

II.2.C Frantziako Estatuaren antolamendu juridikoa
Frantziako Estatuaren antolamendu juridikoan, honako hauek izan daitezke
mugaz haraindiko lankidetzako parte-hartzaileak:
- Komunitateak:
Frantziako estatuaren kasuan, eskualdeek, Departamenduek, distrituek eta
komunek (udalek) dute «tokiko edo eskualdeetako funtzioak gauzatzen dituzten

komunitateen»

ezaugarria;

izan

ere,

Frantziako

antolakuntzak

botere

publikoaren jarduera legitimoa aitortzen dien lurralde-erakundetzat jo daitezke.
Halaber, «komunitateen» kontzeptuaren barnean sar daitezke udalen arteko
lankidetzako

egiturak

(mankomunitateak).

Egun,

elkartu

egin

daitezke

komunak, euren eskumenak gauzatzeko, udalen arteko lankidetzako egituren
hiru kategoriatan:
- Komunen komunitatea: mugakideak diren eta gunerik ez duten hainbat
komuna elkartzen ditu, espazioa garatzeko eta antolatzeko proiektu komuna
prestatzeko.
- Aglomerazioaren komunitatea: 15.000 biztanleko hiri nagusiaren inguruan
kokatutako 50.000 biztanle gutxienez ordezkatzen dituzten hainbat komuna
elkartzen ditu. Komunitatearen perimetroak kontsekutiboa eta gunerik gabekoa
izan behar du, elkarrekin batera prestatzeko eta zuzentzeko hiri-garapeneko eta
lurralde-antolakuntzako proiektu partekatua.
- Hiri-komunitatea: gunerik gabeko hainbat komuna mugakide elkartzen ditu,
500.000 biztanletik gorako multzoa osatuta, eta elkartasun-eremu bat eratzen
dute, elkarrekin batera prestatzeko eta zuzentzeko hiri-garapeneko eta lurraldeantolakuntzako proiektu partekatua (Ipar Euskal Herrian ez dago halako
egiturarik; izan ere, 288.922 pertsonako populazioa du).
- Agintaritzak:
«Tokiko edo eskualdeetako funtzioak gauzatzen dituzten agintaritzen»
ezaugarriari dagokionez, aurreko paragrafoetan azaldutakora joko dugu.
- Organismoak:
Azkenik, «tokiko edo eskualdeetako funtzioak gauzatzen dituzten organismoei»
dagokienez, Frantziako Errepublikako lurralde- eta toki-kolektiboen Kode
Orokorrera jo behar da; bertan arautzen dira udalen arteko lankidetzako
establezimendu publikoak eta sindikatu mistoak.

II. BAIONAKO ITUNEKO SUBJEKTUAK (1995ean sinatua, 1997tik aurrera sartu zen indarrean Espainian).

II.1 Estatu sinatzaileak.
Baionako Ituna hiru estatuk sinatu dute: Espainiako Erresumak, Frantziako
Errepublikak eta Andorrako Printzerriak; azken hori 2010ek otsailaren 16an
atxiki zitzaion itunari, Ituna zuzentzeko eta Andorrako Printzerria atxikitzeko
Protokoloaren bitartez.
Baionako Itunaren jarraipena egiteko, Frantziako eta Espainiako Batzordea
sortu zute estatu sinatzaileek, eta, gehienez, sei ordezkarik osatzen dute
batzordea (11. art.). Urtean lau aldiz biltzea du aurreikusia, eta honako
funtzioak hauek ditu:
a) Informazioa trukatzea
b)

Itunarekin

zerikusia

duten

arazoak

aztertzea,

eta

konpontzeko

proposamenak formulatzea
c) Hobekuntza-proposamenak egitea
d) Estatuek Itunaren eremuan ematen dioten beste edozein funtzio

II.2 Lankidetzaren subjektu eragileak
Baionako Itunak (2. art.) ezartzen du hurrengo lurralde-erakundeak izango
direla euren eremuaren barnean lurralde-lankidetzako ekintzak gauzatu
ditzaketen

subjektuak.

Andorraren

kasuan,

zuzentzeko

eta

atxikitzeko

Protokoloaren 2. artikuluak (2010) Andorraren partaidetza artikulatzen du,
horren tradizio historikoak eta kokapen geografikoa direla-eta, Andorrako
agintaritzek ad hoc sortutako organismoaren bidez. Horrek Espainian eta
Frantzian inplikatutako lurralde-erakundeen baldintza berarekin jardungo du.
Zehazki, hurrengo erakundeek gauzatu ahal izango dituzte lankidetza-ekintzak:
Espainiako Estatuan:
- Euskadiko, Nafarroako, Aragoiko eta Kataluniako autonomia-erkidegoak
- Lurralde Historikoak
- Probintziak

- Aipatutako lau autonomia-erkidegoetako udalerriak
- Udalerriak elkartzen dituzten eskualdeak edo beste erakunde batzuk
- Metropoli-areak
- Udalerrien mankomunitateak

Frantziako Estatuan:
- Akitaniako, Midi-Pyréneeseko eta Languedoc-Rousilloneko eskualdeak.
- Departamenduak
- Udalerriak
- Eskualde horien lurraldean sartutako udal-elkarteak.

Andorrako Estatuan:
Mugaz Haraindiko Lankidetzako Andorrako Organismoa

HIRUGARREN

KAPITULUA:

MUGAZ

HARAINDIKO

LANKIDETZAKO TRESNAK
I. LURRALDE ERKIDEGOEN EDO AGINTARITZEN ARTEKO MUGAZ HARAINDIKO LANKIDETZARI BURUZKO EUROPAKO
ESPARRU HITZARMENEAN (MHLEEH)

MHLEEHk bi tresna-mota aurreikusten ditu lurralde-erkidego edo agintaritza
mugakideen arteko lankidetza artikulatzeko. Batetik, mugaz haraindiko
lankidetzako espazioa artikulatzea ahalbidetzen duten Estatuek sinatutako
tresnak edo estatuen arteko «hitzarmenak» aurreikusten ditu eta, bestetik,
lurralde-erakundeek

edo

agintaritzek

sinatzen

dituzten

beste

tresnak,

«konponketak» edo hitzarmenak deritzenak.

Bere Eranskinean, MHLEEHk zenbait eredu ezartzen ditu, «hitzarmen» eta
«konponketa» horien prestaketa errazteko eta sustatzeko:

1. Estatuen arteko Hitzarmenen ereduak:
1.1 Mugaz haraindiko lankidetza sustatzeko hitzarmena
1.2 Eskualdeko mugaz haraindiko lankidetza adostuaren gaineko
hitzarmena
1.3 Tokiko mugaz haraindiko lankidetza adostuaren gaineko
hitzarmena
1.4 Tokiko agintaritzen arteko mugaz haraindiko lankidetza
kontraktualaren gaineko hitzarmena
1.5 Tokiko erakundeen arteko mugaz haraindiko lankidetzako
organismoen gaineko hitzarmena

2. Konponketen, Estatutuen eta Kontratuen ereduak, tokiko agintaritzen
artean
2.1 Tokiko erakundeen arteko ekintza adostuko taldearen
ezarpenari buruzko konponketak
2.2 Tokiko gai publikoen kudeaketaren koordinazioaren gaineko
konponketak

2.3 Zuzenbide pribatuko mugaz haraindiko elkarteen ezarpenaren
gaineko konponketak
2.4 Eremu mugakideetako tokiko agintaritzen arteko kontratua,
zerbitzuak emateko (zuzenbide pribatua)
2.5 Eremu mugakideetako tokiko agintaritzen arteko kontratua,
zerbitzuak emateko (zuzenbide publikoa)
2.6 Tokiko erakundeen arteko mugaz haraindiko lankidetzako
organismoaren ezarpenari buruzko konponketa.

MHLEEHko 3.2 artikuluaren arabera, hitzarmenen eta konponketen eredu eta
eskema horiek adierazleak dira, baina ez dute itun-balioa.
I.1. Estatuen arteko Hitzarmenen ereduak:
Atal honetan, mugaz haraindiko lankidetzaren esparrua zehazten duten
estatuen arteko hitzarmenak landuko ditugu.
MHLEEHk marjina handia ematen die estatuei, estatuen arteko hitzarmenetan,
estatu azpiko lurralde-erkidegoek eta agintaritzek jarduteko dituzten esparrua,
moduak eta mugak ezartzeko. Estatuek aplikatzen den komunitateak edo
organismoak adierazi ditzakete.
Aurretik esan bezala, estatuen arteko hitzarmenak eta estatu azpiko
erakundeen arteko konponketek Alderdi Kontratatzaile bakoitzaren barnezuzenbidean

aurreikusitako

eskumenak

errespetatu

beharko

dituzte

nazioarteko harremanen eta orientazio politiko orokorreko harremanen arloan
(MHLEEHren 3.4 art.), bai eta bertan parte hartzen duten lurralde-erkidegoei
edo agintaritzei lankidetza barne-mailan izanez gero emango lizkieten
erraztasun berak eman ere 8MHLEEHren 5. art.).
I.1.A Mugaz haraindiko lankidetzaren garapenari buruzko estatuen arteko
hitzarmenaren eredua (1.1 eredua)
Mugaz haraindiko lankidetzaren garapenari buruzko estatuen arteko Hitzarmen
Ereduan (1.1 eredua) aurreikusten da (6. art.) estatu sinatzaileen arteko
gatazkak konpontzeko mekanismo estrajudizialak sartzeko aukera, adierazita
«mugaz

haraindiko

lankidetzako

ekintzen

eraginkortasunerako

aurretik

konpondu beharreko tokiko gatazkak konpontzeko ahalegina egingo dutela,
arbitrajearen edota bestelako baliabideen bidez».
I.1.B Mugaz haraindiko adostutako eskualde-ekintzari buruzko estatuen arteko
hitzarmenaren eredua (1.2 eredua)
Mugaz haraindiko adostutako eskualde-ekintzari buruzko estatuen arteko
Hitzarmen Ereduak (1.2 eredua) 1. artikuluan aurreikusten du mugaz haraindiko
adostutako ekintza sustatzeko estatuen arteko komisioa sortzea eta eskualdebatzorde bat edo gehiago sortzeko aukera, mugaz haraindiko koordinazioari
buruzko gaiak konpontzeko. 8.1 artikuluaren arabera, batzorde horien funtzio
nagusia da 6. artikuluan zerrendatutako arloetan proposatutako arazoak
aztertzea (mugaz haraindiko ekintza adostuak) eta dagozkien proposamenak
eta gomendioak formulatzea. Sortutako arazoak Komisioak (mugaz haraindiko
adostutako ekintza sustatzeaz arduratzen den estatuen arteko organoa, 1. art.)
aurkeztu ahal izango dizkie Batzordeei, Alderdi Kontratatzaileen agintaritza
zentralei edo tokikoei eta zuzenbide publikoko zein pribatuko erakundeei,
elkarteei edo bestelako organismoei. Nolanahi ere, Batzordeek euren barnean
proposatu eta aztertu ahal izango dituzte euren ekimenez (8.1 art.).

9. artikulua aplikatuz, Batzordeei aztertutako gaien eta ateratako ondorioen
berri emango diote Komisioari. Ondorioek Komisioaren edo dagozkien
gobernuen erabakiak eskatuz gero, Batzordeek gomendioak emango dizkiote
Komisioari.

Komisioak

eta

Batzordeek

interes

komuneko

gaiak

kideen

arteko

adostasunarekin konpontzeko gaitasuna izango dute, betiere kideek beharrezko
gaitasuna dutenean, Alderdi Kontratatzaileen legeriaren arabera (10.1 art.).
I.1.C Mugaz haraindiko adostutako toki-ekintzari buruzko estatuen arteko
hitzarmenaren eredua (1.3 eredua)
Mugaz haraindiko tokiko ekintza adostuari buruzko estatuen arteko Hitzarmen
Ereduaren (1.3 eredua) 2. artikuluak zehazten du ekintza adostuko taldeen
prozedura-ereduak kideen arteko hitzarmenaren bidez ezarriko direla eta goi-

agintaritzek prozedura horietan parte hartuko dutela edo horien berri izango
dutela.

Estatuen arteko hitzarmenaren 4. artikuluak adierazten du tokiko agintaritzek
euren lankidetzaren esparru juridikoa eratuko duten elkarteak ezarri ahal izango
dituztela ekintza adostuko taldeen jarduera errazteko. Elkarte horiek estatu
interesdunetako baten zuzenbide zibilaren edo merkataritzako zuzenbidearen
arabera eratuko dira. Elkarte horietako kideen herritartasuna aipatzen duten
baldintzak, formaltasunak edo baimenak baztertuko dira.
I.1.D Tokiko agintaritzen arteko mugaz haraindiko lankidetzako Organismoei
buruzko Estatuen Arteko Hitzarmen Eredua (1.5 eredua)
MHLEEHk estatuen arteko Hitzarmen Eredua (1.5 eredua) aurreikusten du,
mugaz haraindiko lankidetza garatzeko nortasun juridikoa duten organismoak
eratzea baimentzen duena. Horrela, ekintza adostuko taldeen jarduera
errazteko, tokiko agintaritza eskudunek euren kabuz lankidetzako esparru
juridikoa eratuko duten elkarteak ezarri ahal izango dituzte, euren barne
legeriak emango dizkien eskuduntzen mugen barnean.

Estatuen arteko hitzarmen-eredu horren 1. artikuluak bermatzen du tokiko
agintaritzek eta zuzenbide publikoko beste erakunde batzuk beste alderdi
kontratatzaile baten lurraldean eratutako tokiko agintaritzen elkarteetan edo
partzuergoetan parte hartu ahal izango dutela, azken alderdi horren barne
zuzenbidearen arabera.

Elkarte

horiek

estatu

interesdunetako

baten

zuzenbide

zibilaren

edo

merkataritzako zuzenbidearen arabera eratuko dira. Hautatutako araubide
juridikoa aplikatzeko, elkarte horietako kideen herritartasuna aipatzen duten
baldintzak, formaltasunak edo baimen bereziak baztertuko dira (1.3 ereduko 4.
artikulua, 1.5 ereduan ere sar daitekeena).

Aipatutako elkarteek edo partzuergoek euren gizarte-helburuari dagozkien
jarduerak garatzeko gaitasuna izango dute, alderdi interesdun bakoitzaren

lurraldean. Jarduera horietan, garatzen diren Estatuak ezarritako arauen menpe
egongo dira, Estatu horrek ahalbidetzen dituen salbuespenetan izan ezik (2.
art.).

Elkarte horiek dagozkien konstituzio-aktaren bidez eratuko dira, eta euren
estatutuak onartu beharko dira. Horietan, elkartearen harreman juridikoak
zehaztuko dira, bai eta euren funtzionamendu araubidea ere. Estatutuek
elkartearen edo partzuergoaren harreman juridikoak zehaztuko dituzte, honako
hauek aipatuta: xedea, kideak, helburuak, funtzioak, euren kudeaketa-organoak
izendatzeko modalitatea, hartutako konpromisoen eremua, Batzar Orokorraren
eraketa eta eztabaida-modalitateak, desegiteko moduak, likidazioa eta
aurrekontuen arauak, eta kontabilitatea (4. art.). Toki-erakundeen ordezkari bat
egongo da.

Elkartearen edo partzuergoaren konstituzio-akta eta dagozkion estatutuak, bai
eta aipatutako tresnen aldaketak ere, parte hartzen duten tokiko erakunde
guztien goi-agintaritzek onartu beharko dituzte (3. art.).

Barne-legeriaren arabera, elkarteak edo partzuergoak ezin baditu tokiko
erakundeen onurarako euren xedea betetzeko beharrezkoak diren gaitasun,
eskubide edo abantaila jakin batzuk gauzatu, Estatu baten lurraldean, horiek
elkartearen edo partzuergoaren izenean jarduteko eskubidea eta betebeharra
izango dute, aipatutako gaitasunak, eskubideak edo abantailak gauzatzeko edo
lortzeko (6. art.).

Elkartearen edo partzuergoaren gaineko ikuskapen- edo kontrol-gaitasunak
egoitza kokatutako herrialdearen agintaritza eskudunenak izango dira, barnezuzenbidearen arabera. Era berean, aipatutako agintaritzek beste herrialde
batzuetako tokiko erakundeen interesak zainduko dituzte (7.1 art.). Beste
herrialde horietako agintaritzek elkartearen edo partzuergoaren jardueren eta
kontrol-jarduera guztien berri izango dute. Oharrak formulatu ahal izango

dituzte, bai eta euren tokiko erakundeek elkartea edo partzuergoa osatzen
jarraitzeari uko egin ere, oposizio horrek bazterketa eragingo du.

Zerbitzuak eta hornidurak elkartearen edo partzuergoaren arduraren pean
gauzatzen dira, baina hirugarrengoek errekurtsoa aurkeztu ahal izango dute
zerbitzuak emandako tokiko agintaritzen aurrean (8. art.).

Auziak elkarteak edo partzuergoak egoitza duen Estatuko agintaritza
administratiboen eta judizialen aurrean konponduko dira. Halaber, eztabaidak
arbitrajeko organoaren pean ezartzeko aukera aurreikusten da (9. art.).
I.1.E Tokiko agintaritzen arteko mugaz haraindiko lankidetza kontraktualei
buruzko Estatuen Arteko Hitzarmen Eredua (1.4 eredua)
Alderdiek legeria aplikagarria zehaztuko dute, MHLEEHren estatu kide baten
zuzenbide kontraktuala (publikoa eta pribatua) aipatuta, bai eta, kasua izanez
gero, halabeharrezkoak ez diren xedapen juridikoetan aplikatu ahal izango
diren salbuespenak ere (3. artikuluaren lehen paragrafoa).

Kontratuan xedapen zehatza izan ezean, aplikatu beharreko zuzenbidea
adostutakoaren arabera zerbitzu nagusia emateaz arduratzen den tokiko
agintaritzaren edo, bestela, finantza-partaidetza handiena duen agintaritzaren
Estatuarena izango da (3. artikuluaren bigarren paragrafoa).

Kontratuak amaitzeko edo aldatzeko proposamenak goi-agintaritzen eskuhartzeari buruzko arau arrunten menpe egongo dira Estatu bakoitzean. Mugaz
haraindiko

lankidetzako

kontratuaren

amaiera

edo

aplikazioa

saihestu

dezakeen edo horren deuseztapena eragin dezakeen goi-agintaritza baten
edozer erabaki hartzeko, gainontzeko Estatu interesdunei dagozkien goiagintaritzei kontsultatu beharko zaie aurretik (4. art.).

Eztabaida izanez gero, legeria aplikagarriak erabakiko du zein den agintaritza
judizial eskuduna. Nolanahi ere, mugaz haraindiko lankidetzako kontratuetan
arbitrajezko klausulak sartu ahal izango dira (5. art.).

Hitzarmen honi jarraiki sinatutako kontratuek indarrean jarraituko dute, baita
Hitzarmena salatu ondoren ere (6. art.).

Elkarteen edo partzuergo horien bidez garatutako jarduerak (1. art.) garatzen
diren Estatuak ezarritako arauen menpe egongo dira, Estatu horrek
ahalbidetzen dituen salbuespenetan izan ezik (2. art.).

I.2. Estatu azpiko erakundeen arteko hitzarmenak

MHLEEHren 3. artikuluak eta estatuen arteko hitzarmen-ereduek (I. Eranskina)
estatu azpiko erakundeek eta agintaritzek euren artean adostu ditzaketen
konponketen eskema edo hitzarmen batzuk aurreikusten ditu II. Eranskinean.
Eredu eta eskema horiek hitzarmenei, estatutuei eta kontratuei buruzkoak dira
eta, estatuen arteko hitzarmenetan bezala, horiek ere ez dute tratatu-baliorik.

II. Eranskin horretan garatzen diren hitzarmenen, estatutuen eta kontratuen
eskemak berehala aplikatu behar dira, edo estatuen arteko hitzarmenaren aldez
aurreko onarpenaren menpe egon daitezke. Hitzarmen horren amaierak tokiko
erakundeek hitzarmen horiek adosteko baldintzak zehazten lagundu dezake.
Ezinbestekoa da aldez aurreko adostasuna, 2.6 punturako (mugaz haraindiko
elkarteak).

I.2.A Tokiko agintaritzen arteko mugaz haraindiko ekintza adostuko taldea
sortzeko hitzarmen- edo konponketa-eskema. (2.1 eskema)
2.1 hitzarmen- edo konponketa-eskeman, tokiko agintaritzen arteko mugaz
haraindiko ekintza adostuko taldearen sorrera arautzen da. Jarduerak
koordinatzeko taldeak dira.

I.2.B Mugaz haraindiko tokiko gai publikoen kudeaketa koordinatzeko
hitzarmen-eskema (2.2 eskema)
2.2 hitzarmen- edo konponketa-eskeman, mugaz haraindiko tokiko gai
publikoen kudeaketa koordinatzeko hitzarmen-eredua garatzen da. Hasiera
batean, aurretiazko estatuen arteko hitzarmena behar du, hitzarmen-mota
horren aplikazio baldintzekin, baina ohartarazten du, Estatu jakin batzuetan,
berehala amaitzeko aukera dagoela.

I.2.C Zuzenbide pribatuko mugaz haraindiko elkarteak ezartzeko hitzarmeneskema (2.3 eskema)
2.3 hitzarmen- edo konponketa-eskeman zehazten da zuzenbide pribatuko
mugaz haraindiko elkarteak ezartzeko eskema. Nazioarteko hitzarmenaren
bidez, Estatuek euren tokiko erakundeek beste estatu batzeko zuzenbide
pribatuko elkartean parte hartzea ahalbidetzea behar du, aipatutako tokiko
erakundeak bere Estatuko zuzenbide pribatuko elkartean parte hartzeko
baldintza eta arau berekin. Elkarteak egoitza duen tokiko legezko arauek
arautuko dute elkartea.

I.2.D Mugaz haraindiko tokiko erakundeen artean zerbitzuak hornitzeko edo
emateko kontratu-eskema garatzen duen hitzarmen-eskema. (2.4 eta 2.5
eskemak)
2.4 hitzarmen- edo konponketa-eskeman, mugaz haraindiko tokiko erakundeen
arteko zerbitzuak hornitzeko edo emateko kontratu-eskema garatzen da.
Kontratuak zuzenbide pribatukoak badira, baldintza-mota horretara egokitzen
dira. Kontratuak zuzenbide publikokoak badira eskumen publikoak dituen tokierakundearen esku-hartzea dakartelako, kontuan izan behar da 2.5 puntuan
zehaztutako zerbitzu publikoaren mota; izan ere, horrek kontratu-mota horiek
aztertzen ditu baina, tokiko erakundeek eskumen publikoak gauzatzen
dituztenean,

kontratuen

xedea

zerbitzu

publikoko

emakidak

edo

lan

publikoetako kontratuak baitira. Estatuen arteko hitzarmena aldez aurretik
sinatzea behar izan daiteke.

I.2.E Agintaritzen arteko mugaz haraindiko lankidetzako organismoak sortzeko
eskema garatzen duen hitzarmen-eskema. (2.6 eskema)

2.6 hitzarmen- edo konponketa-eskema agintaritzen arteko mugaz haraindiko
lankidetzako organismoak sortzeko eskema da. Gure ustez, eredu hori da
interesgarriena; izan ere, tokiko hainbat agintaritzak nortasun juridikoa duen
organismoa batera eratzeko aukera eskatzen du, instalazio edo zerbitzu publiko
bat sortzeko, edo ustiatzeko. Normalean, lankidetza-mota hori baimentzen duen
aldez aurreko estatuen arteko hitzarmena beharko da. Lege aplikagarrian
aurreikusita ez daudenean, estatutuetan sartu beharreko klausulak honako
hauei buruzkoak izango dira: kide fundatzaileen nortasuna, izena, egoitza,
elkartearen forma juridikoa, xedea, baliabideak, kapital soziala eratzeko modua,
konpromisoen irismena, izendapenak eta kargu-uzteak, elkartearen eta kideen,
hirugarrengoen eta goi-agintaritzen arteko harremanak, esku-hartzea eta
kontrol teknikoa zein finantzarioa, estatutuen aldaketa eta elkartea desegitea,
langileei eta hizkuntzen erabilerari buruzko arauak.
II. LANKIDETZA TRESNAK MHLEEH-REN PROTOKOLOETAN

II.1. MHLEEHren 1. Protokoloa, 1995ekoa.
2. artikuluak zehazten du mugaz haraindiko lankidetzako hitzarmenari jarraiki
batera hartutako erabakiak lurralde-erkidegoek eta agintaritzek gauzatuko
dituztela euren antolamendu juridiko nazionalaren barnean, euren legeria
nazionalaren arabera. Erabaki horiek euren antolamendu juridiko nazionaleko
komunitateek edo agintaritzek hartutako lege-indar eta eragin berak dituzte.

3. artikuluak lurralde-erkidegoek edo agintaritzek egindako mugaz haraindiko
lankidetzako hitzarmenak mugaz haraindiko lankidetzako organismoa sortzea
ahalbidetzen du (zehazki, Lankidetzako Lurralde Organismoei buruz ari da
(LLO); horiek nortasun juridikoa izan dezakete ala ez eta, eragiten dien estatuaraudiaren arabera, zuzenbide publikoko edo pribatuko erakundetzat jo ahal
izango dira.)

Mugaz haraindiko lankidetzako organismoak nortasun juridikoa duenean,
egoitza kokatutako Alde Kontratatzailearen legeriak zehaztuko du nortasun hor
(4. art., lehen paragrafoa).

Mugaz haraindiko lankidetzako organismoaren ekintza bere estatutuek eta
egoitza kokatutako Estatuaren legeak arautzen dute (4. art., bigarren
paragrafoa), lurralde-erkidegoek esleitutako gaitasunak hartuta, pertsonen
eskubideei eta askatasunei eragingo dieten neurri orokorrak hartu ahal izan
gabe. Ez dute zergarik jartzeko gaitasunik.

Euren legeria nazionalak baimenduz gero, Alderdi Kontratatzaileek mugaz
haraindiko lankidetzako organismoa zuzenbide publikoko erakundea izatea
erabaki ahal izango dute, bai eta hartutako edozer neurrik indar juridiko eta
eragin berak izatea ere, hitzarmena sinatutako lurralde-erkidegoek edo
agintaritzek hartu izan balituzte bezala (5. art).

5. artikulua zuzenbide publikoko LLOei buruzkoa da; horiek halakoak izango
dira, Estatuen aurretiazko hitzarmenak hala aurreikusten duenean. Era berean,
organismoaren ekintzen aplikazio-eremua eta horien indar loteslea aurreikusiko
du.

Mugaz haraindiko lankidetzako hitzarmenari jarraiki lurralde-erkidegoek edo
agintaritzek hartutako neurriek Alderdi Kontratatzaile bakoitzeko legeriak
hitzarmenaren azken lurralde-erkidegoek edo agintaritzek hartutako edozer
neurriren inguruan agindutako ikuskapen bera izango dute (6. art.).

LLOen kontrola egoitzaren zuzenbideak agindutakoa izango da (6. art.).

Mugaz haraindiko jardueren ondorioz sortutako edozer liskar auzitegi
eskudunen menpe egongo da, barne-zuzenbideari nazioarteko hitzarmen bati
jarraiki (7. art.).

II.2. MHLEEHren 2. Protokoloa, 1998koa
Alderdi Kontratatzaile bakoitzak euren jurisdikzioko lurralde-erkidegoen edo
agintaritzen zuzenbidea aitortu eta errespetatu beharko du, mugaz haraindiko
lankidetzari buruzko Esparru Hitzarmenaren 1. eta 2. artikuluei dagokienez,
eztabaidetan parte hartzeko eta lurraldeen arteko lankidetza-hitzarmenak
prestatzeko, euren estatutuetan ezarritako prozeduren arabera.

II.3 MHLEEHren 2009ko Euroeskualdeko Lankidetzarako Elkarteei (ELE)
buruzko 3. Protokoloa.
Protokolo honetan aurreikusitako Euroeskualdeko lankidetzako elkarteak (ELE)
egoitza kokatutako Alde Kontratatzailearen legeriak araututako pertsona
juridikoak izan behar dira (2.1 art.). ELEak Estatu horretako zuzenbidean
pertsona juridikoei aitortutako gaitasun juridikoa handiena izango du (2.2 art.).

ELErako hautatutako pertsona juridikoaren motari aplikatu beharreko legea
ELEaren eraketa-hitzarmenean xedatzen da, Protokolo honetan xedatutakoari
kalterik egin gabe (2.3 art.). ELEak berezko aurrekontua izateko eta
betearazteko eskubidea du (2.4 art.). ELEak hainbat gauza egin ditzake; hala
nola, kontratuak egin, langileak kontratatu, ondasun higigarriak eta higiezinak
erosi eta ekintza judizialak hasi (2.5 art.).
Lurralde-erkidegoez gain, Estatuak eta irabazi asmorik gabeko pertsonak
integratu daitezke; nolanahi ere, lehenengoek botoen gehiengoa izan behar
dute.

Eskumenak

eskumen-multzoaren

lurralde-erkidegoek
arabera,

emandakoak

gaitasun

izango

arauemailerik,

dira,

zergazkorik

euren
eta

zigortzailerik ez badute ere. Berariazko aurrekontua dute, eta euren zorrengatik
erantzuten dute hirugarrenen aurrean.

Lurralde-erkidegoek duten kontrol beraren menpe daude. Elkarteen eta horien
kideen arteko gatazkak ebazteko, egoitza duen Estatuko auzitegiak izango dira
eskudunak. Elkarteen eta hirugarrenen arteko gatazketarako, hirugarrengoaren
egoitzaren Auzitegiak izango dira eskudunak.

. LANKIDETZA TRESNAK BAIONAKO ITUNEAN.

III

Andorraren kasua berezia da; izan ere, rol balioaniztuna hartuko du Baionako
Itunaren pean artikulatutako lankidetzaren esparruan: batetik, Ituna sinatzen
duen Estatu bezala parte hartzen du eta, bestetik, zuzenean parte hartuko du,
mugaz haraindiko lankidetzako lurralde-erakunde gisa, gainontzeko estatu
azpiko erakundeen baldintza berarekin, horretarako sortutako organismo
zehatzaren bidez43.

Baionako Itunak mugaz haraindiko lankidetzako ekintza hastea ahalbidetzen
die

adierazitako

lurralde-erakundeei,

bere

eskumenen

eremuan

eta,

horretarako, ekipamenduak edo zerbitzu publikoak sortzea eta kudeatzea eta
horien erabakiak koordinatzea; ekintza horiek nortasun juridikorik gabeko
tresnek (berezko nortasunik gabeko organismo arruntak) zein berezko izaera
juridikoa duten lankidetzako organismoek gauzatu ditzakete.

III.1. Nortasun juridikorik gabeko tresnak.
Adierazi bezala, Itunak lankidetza aurreikusten du nortasun juridikorik gabeko
organo arrunten eraketaren bidez (7. art.). Organo horien bidez, elkarrekiko
interesa duten gaiak aztertu ahal izango dira, bai eta horiek integratzen dituzten
lurralde-erakundeei lankidetzako proposamenak formulatu ere. Halaber, horiek
aurreikusitako konponbideak praktikan jartzeko beharrezko neurriak hartzea
bultzatu

ahal

izango

dute.

Ezin

dituzte

euren

kideentzako

zein

hirugarrengoentzako derrigorrezko ebazpenak hartu; hau da, borondatezko
lankidetza-eremua da.

Beste aldetik, zehazki debekatzen du lankidetza-hitzarmenen xedea gaitasun
arauemaileen eta kontroleko gaitasunen jarduera izatea, lurralde-erakundeen
aldetik. Halaber, ezin dira hitzarmenen xedea izan «lurralde-erakundeek
gauzatzen dituzten eskuduntzak Estatuko eragileei dagokienez, Frantziako
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zatiaren kasuan, edo Estatuak eskuordetutako eskumenari jarraiki, Espainiako
zatiaren kasuan».

Itun horren esparruan, lurralde-erakundeen artean sinatutako hitzarmenek
euren barnean jasotako betebeharrei aplikatu beharreko zuzenbidea zehaztuko
dute. Zuzenbide aplikagarria Alderdi Kontratatzaile batena izango da.
Betebehar horien betearazpenaren inguruko liskarraren kasuan, jurisdikzio
eskuduna hautatutako zuzenbidearen alderdi kontratatzailearena izango da (2.
art.).
Hitzarmenen gauzapenean, lurralde-erakundeak erantzuleak izango dira euren
finantza-partaidetzaren mugaren barnean edo, bestela, lankidetzan lortutako
onurengatik (9.1 art.).

Hitzarmenek hamar urteko iraupena izango dute gehienez, ekipamendu bat
sortzea edo kudeatzea helburu dutenak izan ezik; horiek ekipamenduaren
erabileraren iraupen bera izan ahal izango dute (9.2 art.).

Jarraian, pertsonifikazio juridikoak eragin ez dituzten lankidetza-hitzarmenen
adibide batzuk zerrendatu dira:
Udal elkarteek mugaz haraindiko lankidetzako hitzarmenak dituzte sinatuta;
adibidez, Txingudiko zerbitzuen udalen arteko partzuergoaren eta Hendaiako
udalaren artean sinatutako mugaz haraindiko lankidetza-hitzarmena, etxeko
hondakinak eta asimilagarriak balioztatzeko instalazioa elkarrekin erabiltzeari
buruzkoa (2003); Nafarroako Foru Erkidegoko eta Garazi-Baigorriko udalen
Partzuergoko hainbat udalen eta bailara-batzordeen eta Baigorriko eta
Garaziko

bailaretako

Sindikatu

Batzordeen

arteko

Pirinioetako

mugaz

haraindiko lankidetza-hitzarmena, interes orokorreko ekintza gauzatzeko
harreman instituzionalak ezartzeko (datarik gabe, ez da EAOn argitaratu);
Irungo, Hondarribiko eta Hendaiako udalen arteko mugaz haraindiko lankidetzahitzarmena, Bidasoa-Txingudi Eurobarrutia eratzeko (1993/01/15).

Lurralde historikoek ere mugaz haraindiko lankidetzako hitzarmenak sinatu
dituzte; hala nola, Baiona-Angelu-Biarritz barrutiaren eta Gipuzkoako Foru
Aldundiaren arteko mugaz haraindiko lankidetza-hitzarmena (1993/01/18) edo
EAEren, Gipuzkoako lurralde historikoaren, Akitaniako eskualdearen eta Pirinio
Atlantikoetako

Frantziako

Departamenduaren

arteko

mugaz

haraindiko

lankidetza-hitzarmena, «Euroeskualdeko Biltzarra» sortzeko (2010/03/01).

Halaber, hitzarmenak sinatu dira izaera ezberdineko lurralde-erakundeen
artean; hori egitura mistoa deituko litzateke. Adibidez, Nafarroako Foru
Erkidegoaren eta Hego Lapurdiko Hirigunearen arteko mugaz haraindiko
lankidetza-hitzarmena,

Dantzarineako

saneamendu-sistema

berriaren

eraikuntzari eta ustiapenari buruzkoa.

Eskualde-mailako lankidetzaren beste hiru adibide dira Nafarroako Foru
Erkidegoaren eta Akitaniako Frantziako Eskualdearen arteko mugaz haraindiko
lankidetzako Hitzarmena, lankidetzako esparru orokorra ezartzen duena (2000);
edo Foru Erkidego berak Pirinio Atlantikoetako Frantziako Departamenduarekin
sinatutakoa (2001); NFEren eta Pirinio Atlantikoetako Departamenduaren
Kontseilu Nagusiaren arteko mugaz haraindiko lankidetzako Hitzarmena,
gaitasun handiko Nafarroako eta Frantziako garraio-ardatza ezartzearen
egokitasunaren azterketa kontratatzeko (1998/02/03); Nafarroako Gobernuaren
eta Pirinio Atlantikoetako Departamenduaren Kontseilu Nagusiaren arteko
mugaz haraindiko lankidetzako hitzarmena, Nafarroaren eta Pirinio Atlantikoen
arteko

konexioaren

informazio-azterketa

kontratatzeko

eta

garatzeko

(2003/03/12); Midi-Pyrinéeseko Eskualdearen eta EAEren arteko lankidetzaprotokoloa (1996/12/12); Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailaren eta ikaskuntza
publikoko Frantziako Lurralde Kolektibitateen arteko lankidetza-protokoloa,
hizkuntza-politikaren arloan (2003/09/03)

III.2. Nortasun juridikoa duten tresnak.

Jarraian, erakunde orokorra sortzea beharrezkotzat joz gero, sortutako
lankidetza-espazioari berezko izaera juridikoa emateko MHLEEHk eskaintzen
dizkigun aukera ezberdinak gelditzen zaizkigu aztertzeko.

2.6

hitzarmen-ereduak

tokiko

agintaritzen

artean

mugaz

haraindiko

lankidetzako organismoak sortzeko aukera aurreikusten du. 1995eko 1.
Protokoloak lurralde-erkidego eta agintaritza guztietara zabaltzen du aukera
hori,

eta

horren

sorrera

arautzen

du.

Egoitza

kokatutako

Alde

Kontratatzailearen legeriak eta horren Estatutuek arautzen dute. Organismo
horrek zuzenbide publikoko erakundea forma hartu dezake. 2009ko 3.
Protokoloan arautzen da Euroeskualdeko Lankidetza Elkartearen irudi zehatza
arautzen da

Baionako Itunaren 5. artikuluak adierazten du Espainiako Estatuko lurraldeerakundeek Frantziako zuzenbideko pertsona juridiko jakin batzuetan parte
hartu dezaketela eta alderantziz.

Espainiako Estatuko lurralde-erakundeek

mugaz haraindiko lankidetzako interes publikoko elkarteetan zein Frantziako
antolamendu juridikoaren tokiko ekonomia mistoko sozietateen kapitalean parte
hartu ahal izango dute, Frantziako lurralde-erakundeek eratutako interes
komuneko zerbitzu publikoak ustiatzeko. Bestalde, Frantziako lurraldeerakundeek Espainiako lurralde-erakundeek eratutako partzuergoetan parte
hartu ahal izango dute. Espainiako eta Frantziako lurralde-erakundeek mugaz
haraindiko lankidetzako interes publikoko elkarteak edo interes komuneko
zerbitzu publikoak ustiatzea helburu duten tokiko ekonomia mistoko sozietateak
sor ditzakete batera Frantzian, eta partzuergoak, Espainian. Nolanahi ere,
Baionako Ituna Espainiako zein Frantziako zuzenbideak atzerriko erakundeei
irekitako beste lankidetza-organismo batzuetara aplikatu daiteke (5. art.).

Lurralde-lankidetzako organismoaren Estatutuek (Baionako Itunaren 6. art.)
honako hauek jasoko dituzte: izendapen, egoitza, iraupena eta zuzenbide
aplikagarriak; lurralde-eremua; xede zehatza eta eskumenak; erabaki- eta
zuzendaritza-organoen eraketa, ordezkarien izendapena; organismoaren eta

erakunde parte-hartzaileen arteko harremanen erregimena; funtzionamendu-,
aurrekontu- eta kontabilitateko arauak, finantzaketa, aldaketa eta desegitea.

Zuzenbide aplikagarria egoitzaren Estatuaren eta organismo-motaren berezkoa
izango da.

Organismoaren finantzaketari dagokionez, hori kideen ekarpenek hornituko
dute, bai eta zerbitzuak ematearen ondoriozko diru-sarrerek ere. Zergaahalmena gauzatzea debekatuta dauka.

Esan bezala, Espainiako Estatuko lurralde-erakundeek Frantziako zuzenbideko
hurrengo irudi juridikoren batean parte hartu dezakete:

a) Nortasun juridikoa duten Frantziako zuzenbideko erakundeak

-Mugaz haraindiko lankidetzako interes publikoko elkarteak («groupements
d’intérêt public decoopération transfronteraliére»; aurrerantzean, GIP)44.
Zuzenbide publikoko pertsona juridikoa da, administrazio- eta finantzaautonomia duena. GIP eratuko duten lurralde-erakundeen arteko hitzarmenaren
bidez eratzen da (Estatua, edo zuzenbide publikoko erakunde juridiko
ezberdinen artean, edo zuzenbide publikoko erakunde juridiko bat edo
gehiagoren eta zuzenbide pribatuko pertsona juridiko bat edo gehiagoren
artean), eta interes orokorreko jarduera guztien gauzapena du helburu (98.
artikulua).

Bere jarduera-eremuak honako hauek dira: osasuna, turismoa, ingurumena,
tokiko zerbitzuen kudeaketa, ikerkuntza, trebakuntza.

Egun, legeriaren kalitatea sinplifikatzeko eta hobetzeko 2011ko maiatzaren
17ko 2011-525 Legearen II. Kapituluak arautzen du; horrek GIP ezberdinen
inguruan existitzen ziren arauen aniztasuna bateratu zuen.
44
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Prefektuaren irudiaren bidez, bere jardueraren kontrol zorrotza gauzatu nahi da.
- Tokiko ekonomia mistoko sozietatea («societes d’economie mixte locales»,
aurrerantzean SEML)45.
Lurralde Kolektibitateen Kode Orokorreko (LKKO) L. 1521-1 artikuluan eta
hurrengoetan zehaztu bezala, tokiko ekonomia mistoko enpresak (TEME)
tokiko agintaritzen esku-hartzeko tresna historikoak dira eta, publikoak badira
ere, zuzenbide pribatuak arautzen ditu.

Udalaren partaidetza enpresa horietan bi mugen menpe dago: lehenengo,
udalak kapitalaren % 51 eta % 85 artean izan behar du; izan ere, kapitalaren %
15 gutxienez erabilgarri egon behar da zuzenbide pribatuko pertsona juridikoak
izan daitezkeen beste akziodunentzat; eta bigarren, udalak ordezkari bat eta
Administrazio Kontseiluaren botoen erdia izan behar du, gutxienez.

TEMEk zerbitzu publikoen kudeaketa-, eraikuntza- edo funtzionamendujarduerak gauzatu ditzake, bai eta industria-, merkataritza- edo interes
orokorreko bestelako jarduerak garatu ere. Osasuneko edo gizarteko
instalazioen eta zerbitzuen diseinu-, ekoizpen-, kudeaketa-, mantentze- eta
finantzaketa-eragiketak gauzatu ditzakete. Lehia askea ez eraldatzea du muga.
Bere gobernu-organoak honako hauek dira: kide guztiek parte hartutako
batzarra,

administrazio-kontseilua

eta

presidentea.

Langileak

laneko

zuzenbidearen menpe daude.

Azkenik, kontrol publikoko eta pribatuko mekanismoen menpe dago. Kontrol
publikoa Prefektuak eta Kontuen Kontrolerako Eskualdeko Ganbera du; azken
horrek administrazio- eta jurisdikzio-kontrola du. Kontrol pribatua bere kideek
eta barne-organoek gauzatzen dute, bai eta Jurisdikzio Zibileko Auzitegiak ere.

45
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Bestalde, Frantziako Estatuko lurralde-erakundeek Espainiako zuzenbideko
partzuergoetan parte hartu dezakete:
b) Nortasun juridikoa duten Espainiako zuzenbideko erakundeak: Partzuergoak.
Partzuergoak

zuzenbide

publikoko

erakundeak

dira.

Bere

kideak

partzuergotutako administrazio publikoak dira eta, tokiko partzuergoetan,
erakunde pribatuen partaidetza baimenduta dago.

Funtsean, bere jarduera

zerbitzu publikoen eta azpiegituren kudeaketa da; nolanahi ere, horrek ez du
saihesten, barnean, politika publikoekin erlazionatutako funtzioak gauzatzea
ere; hala nola, beharren ebaluazioa edo litezkeen konponbideei buruzko
gogoeta, hau da, funtzio estrategikoagoak.

Jarraian, Baionako Itunaren esparruan, mugaz haraindiko lankidetzarako
sortutako partzuergo zehatzak aztertzen dira.

Pirinioetako Lan Komunitatearen Partzuergoa (PLK) (2005)
Pirinioetako Lan Komunitatea (PLK) 1983an sortu zen, Arku Alpinoaren
Batzarrean

inspiratuta,

Europako

Kontseiluak

bultzatutako

prozesuaren

ondoren, «Pirinioetan, Europako beste muga batzuetan existitzen diren mugaz
haraindiko lankidetzako egituren antzekoak sortzeko». Prozesuak hiru urte
iraun zituen eta, azkenean, 1983ko apirilaren 15ean Bordelen sinatutako
lankidetza-hitzarmenaren

sinadurarekin burutu

zen

(CONDE ALVAREZ,

2012:188-18946). Nolanahi ere, hasiera batean, hitzarmen horrek ez zion
nortasun juridikorik ematen PLKri. 1997tik aurrera sortu zen, bere barnean,
nortasun juridikoa emateko formula egokia bilatzera zuzendutako lantaldea eta,
azkenean, 2005ean sinatu zuten kideek Pirinioetako Lan Komunitatearen
Partzuergoa sortzeko mugaz haraindiko lankidetzako administrazioen arteko
Hitzarmena (2005eko azaroaren 10eko ebazpena, Lurralde Lankidetzako
Estatu Idazkaritzarena, 2005eko abenduaren 22ko EAO).
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Hitzarmenak 10 urteko iraupena du, eta aldi bererako berritu daiteke.
Partzuergoak Espainiako zein Frantziako erakunde publikoekin zein pribatuekin
egin dezake lan, hitzarmenen edo kontratuen bidez.

PLKko kideak dira hurrengo lurralde-erakundeak (1.2 art.):
a) Akitaniako eskualdea
b) Midi-Pyrénees eskualdea
c) Languedoc-Roussillon eskualdea
d) Aragoiko Autonomia Erkidegoa.
c) Kataluniako Autonomia Erkidegoa.
f) Euskal Autonomia Erkidegoa.
g) Nafarroako Foru Erkidegoa.
h) Andorrako mugaz haraindiko lankidetzarako Organismoa

Hitzarmenak partzuergoan erakunde berriak sartzeko aukera aurreikusten du;
horretarako, prozedura zehatza aurreikusten du 24. artikuluan. Kide berrien
sarrera dagokion atxikimendu-hitzarmenaren bidez formalizatuko da; horrek
Partzuergoaren estatutuen aldaketa ekarriko du eta mugaz haraindiko
lankidetza-hitzarmenaren

izaera

izango

du,

Espainiako

eta

Frantziako

zuzenbidearen aurrean. Ondorioz, abuztuaren 1eko 1317/1997 Errege
Dekretuaren baldintzen menpe dago, Espainiako antolamenduaren kasuan (1.3
art.).
Hitzarmenak partzuergoko kide baten borondatezko dimisioaren aukera
aurreikusten du, baina dimisio horrek ez dio eragingo partzuergoaren izaerari,
mugaz haraindiko lankidetzako erakunde gisa. Dimisioa martxan dagoen
aurrekontu-ekitaldiaren amaieran izango da eraginkorra (24.3 art.).

KLPk honako organo hauek ditu:
a) Batzorde exekutiboa: partzuergoaren gobernu- eta kudeaketa-organoa da.
Partzuergoa eratzen duten erakunde bakoitzeko ordezkari batek (titularra eta
ordezkoa) eratzen du. Batzorde exekutiboak Batzordeko berezko kidea izango
den idazkari nagusia izango du, ahotsarekin baina boto-eskubiderik gabe.

b) Presidentea: Partzuergoa legalki ordezkatuko duen organoa izango da, eta
txandaka egokituko zaio Pirinioetako Lan Komunitatearen presidentetza
duenari.

Legezko

ordezkaritzarren

funtzioez

gain,

partzuergoaren

zuzendaritzaren berezko beste funtzio batzuk garatuko ditu; hala nola, Batzorde
Exekutiboaren bilerak zuzentzea, bilerak deitzea, urteko jardueren programa
proposatzea, urteko txostena egitea eta aurkeztea, larrialdiko funtzioak
gauzatzea, etab.
c) Zuzendaria: kargu hori Batzorde Exekutiboak izendatzen du, eta bere
funtzioak erakundearen kudeaketa administratiboarenak dira ( 6-12 art.).

Batzorde Exekutiboaren estatutuak, barne-erregimenaren araubidea eta bileren
aktak partzuergoa eratzen duten kideen hizkuntza ofizialetan idatzi beharko dira
(18.6 art.).

Partzuergoa Espainiako zuzenbideak eta horren estatutuek arautzen dute,
Baionako Itunean ezarritakoa errespetatuta eta sortzeko hitzarmenaren
terminoetan (5. art.). Beraz, zuzenbide aplikagarria Espainiako zuzenbide
publikoarena da; izan ere, egoitza Jakan dago, eta aplikatu beharreko
jurisdikzioa Espainiako Administrazioarekiko Auziena da.

Administrazio-gaitasunen

jarduera

ekartzen

duten

jarduera-aspektuetan,

Partzuergoak Administrazio Publikoen eta prozedura administratiboaren
araubide juridikoari buruzko Espainiako legerian ezarritakora egokituko du bere
jarduera (18.1 art.).
Partzuergoaren helburua hori eratzen duten erakundeen eskumen-eremuaren
barnean ekintza komunak gauzatzea da. Bereziki, garraioak, energia,
nekazaritza, turismoa, ingurumenaren babesa, lurralde-antolamendua eta
hirigintza, eskualde- eta landa-garapena, kultura-ondarea eta trebakuntza eta
berrikuntza. Era berean, laguntzen lorpena kudeatu dezake EBren aurrean.
Aurkakoak, hau da, lurralde-erakundeen eskumenak ez diren ekintzez
arduratzeak, hitzartutakoaren baliogabetasuna ekarriko du.

Ahalak: Administrazio-ekintzak gauzatzea, betebeharrak hartzea, diru-laguntzak
lortzea, langileak, lanak, zerbitzuak eta hornidurak kontratatzea. Administrazioahalen jarduera ekartzen duten bere jardueraren aspektuetan, administrazio
publikoen araubide juridikoaren Espainiako legeriak ezarritakora egokituko du
bere

jarduera,

kontratuak

administrazio

publikoen

kontratuei

buruzko

araudiaren menpe daude, ondarezko erantzukizunaren arloan bezala.

Partzuergoak langile-izaera izango duten berezko langileak izan ahal izango
ditu. Kontratuak eta lan-harremanak Espainiako zuzenbideak arautuko ditu
(18.3 art.).

Ondarezko erantzukizunaren arloan, Administrazio Publikoen ondarezko
erantzukizunari buruzko Espainiako legeria aplikatuko zaio partzuergoari (18.4
art.).

Partzuergoaren jardueraren inguruan proposatutako liskarrak Espainiako
Epaitegien eta Auzitegien eskumenekoak izango dira, jurisdikzio-ordena
eskudunari aplikatzen zaion legeriaren arabera (18.5 art.).

Finantzaketa: funtzionamendu-gastuak erdibana ordaintzen dira. Inbertsiogastuei dagokienez, Partzuergoan hartutako irizpideen arabera banatuko dira.
Bidasoa-Txingudi Mugaz Gaindiko Partzuergoa (1998)47
Partzuergoa 1998an eratu zen48 eta 2008an berritu zuten Hendaiako,
Hondarribiko eta Irungo udalek, baterako lankidetza eta jarduera bultzatzeko,
bere Estatutuek garatutako izaera publikoko nortasun juridikoa duten tokiko
erakundeen elkarte-erakunde gisa.
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Irungo, Hondarribiko eta Hendaiako udalen artean sinatutako mugaz haraindiko lankidetza-hitzarmena, Bidasoa-Txingudi Partzuergoa sortzeko.
1998ko abenduaren 23an sinatu zuten (1999ko martxoaren 26ko EAO) eta 2008ko abenduaren 23an berritu zuten (2009ko urriaren 13ko EAO)

Honako eremu hauetan garatzen du bere jarduera: turismoa49, kultura50,
gizartea51 eta garapen ekonomikoa52.
Bere antolamendua Kontseilu Nagusiak, Zuzendaritza Batzordeak53 eta sei lanbatzordek eratzen dute (kultura, kirola, gizarte-ongizatea, euskara, turismoa eta
ondarea-hezkuntza).

Partzuergoa eratzen duten hiru udalen inplikazioari buruzko datu interesgarri
bat

da,

Partzuergoaren

gasturako

finantza-ekarpenaren

proportzioak

desberdinak badira ere (Irungo Udala % 50, Hondarribiko eta Hendaiako
Udalak % 25), erabakietarako boto-eskubidea paritarioa da.
Era berean, EAEren eta Akitaniako Eskualdearen arteko mugaz haraindiko
lankidetza-hitzarmena aipatuko dugu, Interes Ekonomikoko Europako Elkartea
eratzeko (IEEE): «Akitania-Euskadi Plataforma Logistikoa 2003» (2004/11/17)

IV. LANKIDETZA TRESNAK 1996/01/23KO KALSRUHEKO ITUNEAN
Kalsruheko Ituna Alemaniako, Frantziako, Suitzako eta Luxenburgoko Estatuek
sinatu zuten. Bere helburua bertan aipatutako lurralde-erakundeen eta
kolektibitateen arteko lankidetza da54.
49
Turismoaren eremuan: hiru udalen turismo-eskaintzaren liburu zuriaren prestaketa; turismo-eskaintzaren baterako politika zehaztera
zuzendutako ikerketen prestaketa; turismo-produktuen sustapena: publizitatea, azokak, mintegiak, hitzaldiak...; Bidasoa-Txingudiko Turismo
Ekimenen Zentroa izeneko zerbitzuaren sorrera PARTZUERGOAREN barnean, turismoaren garapeneko baterako ekintzak gauzatzeko. hiru
udalen arteko oinezkoentzako eta bizikletentzako loturaren sorrera; hiru udalen arteko turismo-ibilbidearen sorrera; turismo-bokazioko baterako
zerbitzuaren sorrera
50
Kulturaren arloan: hizkuntzen ikaskuntza, hobekuntza eta garapena ahalbidetuko duten egitura pedagogikoen sorrera eta kudeaketa;
trebakuntza kualifikatzaileko ikastaroak gauzatzea; hiru udalen datu historikoak eta kulturalak jasotzea eta erregistratzea; interes historikoko,
kulturaleko eta arkeologikoko puntuen eta tokien errolda egitea eta balioztatzea; baterako aldarrikapen kulturalak, jaialdiak eta kirolekoak egitea;
interes kulturaleko beste ikerketa batzuk egitea.
51
Gizartearen arloan: bi herrialdeen gizarte- eta osasun-legeriei buruzko informazioa jasotzea, profesionalei eta herritarrei aholkua emateko;
zailtasunak dituzten kolektibo emigratzaileei harrera emateko baterako zerbitzua ezartzea; gizarte-informazioko bulegoa ezartzea.
52
Garapen ekonomikoaren eremuan: hiru udaletako enpresen proiektuak bultzatzeko eta laguntzeko informazio-, aholkularitza- eta trebakuntzazelula sortzea. Existitzen diren enpresen arteko harremana sustatzea; bidaiarien mugaz haraindiko garraio erregularren antolakuntza; plataforma
intermodalaren ezarpena laguntzea eta horren kudeaketan parte hartzea; lankidetzara zuzendutako ikerketa gauzatzea, gizartearen, ekonomiaren
eta kulturaren arloan; hiru udalen arteko lankidetza antolatzeko, Partzuergoak bere zerbitzu administratiboen eta teknikoen sare informatikoarekiko
konexioa sustatuko du.
53
Zuzendaritza Batzordea presidenteak (udal-ordezkaria), 2 presidenteordek (udal-ordezkariak) Hendaiako Udaleko idazkariak, Partzuergoko
idazkariak, Partzuergoko ikuskatzailea, Bidasoa Activak osatzen dute.

Baionako Itunean bezala, lurralde-erakundeen eta kolektibitateen mugaz
haraindiko lankidetzako esparrua ezartzen duen estatuen arteko hitzarmena
denez, interesgarritzat jo da elementu konparatibo gisa aztertzea.

Kalsruheko Itunaren eremuan, «lankidetza-hitzarmenak» egin ahal izango dira
aurreko zenbakian aipatutako kolektibitateen artean, bai eta tokiko organismo
publikoekin ere. Lankidetza-hitzarmen horiek euren aurreikuspenak kudeatzeko
pertsona juridikoak sortu ditzakete ala ez.

Hitzarmen horiek gauzatzeko barne-prozedurak errespetatu beharko dira,
konpromisoaren aurretik, bai horietatik sortutako kontrolak ere. Era berean,
lurralde-kolektibitate edo udal-organismo zein organismo publiko bakoitzak
lankidetza-hitzarmen martxan jartzeko hartutako ekintzak aplikatu beharreko
barne-zuzenbidean aurreikusitako prozeduren eta kontrolen menpe egon
beharko dira. Argi dago arau guzti horiek barne-eremuan, zehazki Frantzian,
prefektuak gauzatzen dituen kontroletan pentsatzen ari direla.
Lurralde-erakundeek eta organismo publikoek mugaz haraindiko lankidetzahitzarmenak egin ditzakete euren artean, euren eskumeneko eremuetan.

Lankidetza-hitzarmenak

helburua

kideei

euren

erabakiak

koordinatzea

ahalbidetzea da, bai eta tokiko interes komuneko talde edo zerbitzu publikoak
elkarrekin gauzatzea eta administratzea ere.

Lankidetza-hitzarmenak bere indarraldia beharko du. Era berean, lankidetza
amaitzeko bete beharreko baldintzei buruzko xedapena jasoko du.

Lankidetza-hitzarmenaren emaitza ezin da izan eratzen duten lurraldekolektibitateen zein tokiko organismo publikoen estatutua edota eskumenak
aldatzea.
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Kalsruheko Itunaren 2. art.

Lankidetza-hitzarmenek jasotzen dituzten betebeharrei aplikatu beharreko
zuzenbidea zehazten dute. Zuzenbide aplikagarria Alderdi batena da.
Betebehar horien errespetuaren inguruko liskarraren kasuan, jurisdikzio
eskuduna hautatutako zuzenbidearen alderdiarena izango da.

Lankidetza-hitzarmen horiek nortasun juridikoa duten ala ez duten lankidetzaorganoen sorrera aurreikusi dezakete horretarako, Alderdi bakoitzaren barnezuzenbidearen arabera.

Nortasun juridikorik edota aurrekontu-autonomiarik gabeko organismoak egon
daitezke; hala nola, biltzarrak, lantaldeak, ikerketa- eta gogoeta-taldeak,
koordinazio-batzordeak, etab. Organismo horiek ezin dute erabaki loteslerik
hartu. Eta organismo horiek aurreikusten dituzten lankidetza-hitzarmenek
jardungo duten eremuak, eta organismoaren iraupena zein lan egiteko moduak
adierazi behar dituzte.

Bestalde, lankidetza zuzenbide publikoko pertsona juridikoaren sorreraren
bidez aurreikusten da; Mugaz Haraindiko Lankidetzako Tokiko Elkarteak
deritzenak (Itunaren 11. art.). Mota horretako organismoa sortzeko, barneagintaritza eskudunaren aldez aurretiko baimena behar da, bere barne
zuzenbidearen arabera. Alemaniako Errepublika Federalari dagokionez, kasu
berezietan, Länderek mugaz haraindiko lankidetzako erakundeei eman
diezaiekete subiranotasunaren eskumena, Bonneko Funtsezko Legearen 24.
artikuluaren 1a paragrafoan aurreikusitakoaren arabera.

Halaber adierazten da, Estatu bakoitzean kontrolaz arduratzen den agintaritzak
errespetatu beharreko xedapenen eta agintaritzak gauzatutako kontrolen
emaitzaren berri eman beharko diela gainontzeko alderdi kontratatzaileen
agintaritza eskudunei, horrek guztiak lankidetzan eragin dezakeen heinean.

Nortasun juridikoa duten organismoak bat etorri beharko dira egoitza kokatuko
den

alderdiaren

barne-zuzenbidean

gaitutako

organismoekin.

Zehazki

aurreikusten da mugaz haraindiko lankidetzako tokiko elkarteen existentzia,
lurralde-kolektibitateek eta tokiko organismo publikoek sortutakoak. Mugaz
haraindiko lankidetzako tokiko elkartea aurrekontu-autonomia duen zuzenbide
publikoko pertsona juridikoa da.

Lurralde-kolektibitateek edo tokiko organismo publikoek mugaz haraindiko
lankidetzako tokiko elkartearen estatusa adosten dute. Estatutuetan, honako
hauek agertu behar dira: eratzen duten organoak, euren helburua, izendapena,
organoen eskumenak, kideen deialdirako prozedurak, quoruma modalitateak
eta deliberazioetan behar diren gehiengoak, funtzionamenduaren modalitateak,
kideek finantza- zein aurrekontu-beharretan laguntzeko irizpideak, estatusa
aldatzeko baldintzak, iraupena eta desegiteko baldintza, eta likidazioaren
baldintzak, desegin ondoren.

Mugaz

haraindiko

lankidetzako

tokiko

elkartearen

organoak

Batzarra,

presidentea eta presidenteorde bat edo gehiago dira.

Bere estatutuek ezartzen dituzte, eta organo gehigarriak ere ikus daitezke,
alderdi kontratatzaile bakoitzaren barne zuzenbidea errespetatuta.

Lurralde-kolektibitateen eta organismo publikoen ordezkarien izendapena eta
agintaldia mugaz haraindiko lankidetzako tokiko elkartearen batzarrean alderdi
kontratatzaile bakoitzaren barne zuzenbidearen bidez gauzatzen dira.

Presidenteak ordezkatzen du mugaz haraindiko lankidetzako tokiko elkartea
arlo juridikoan, baita batzarraren erabakiak betetzen direla ziurtatu ere.

Tokiko elkartea bere kideek ekarpenek finantzatzen dute, eta zorpetu ere egin
daiteke. Elkartearen batzarrak bozkatutako urteko aurrekontua ezartzen du;
bertan, eratzen duten lurralde-kolektibitateetako edo organismo publikoetako
aditu independenteek ziurtatutako emaitzen kontuaren balantzea egin behar du.

Jarraian, desegiteko arrazoiak adierazten dira, bai eta xedapen iragankorrei,
indarrean sartzeari eta Kalsruheko Hitzarmenaren irismenari zein salaketari
buruzko zenbait artikulu ere.

LAUGARREN

KAPITULUA:

MUGAZ

HARAINDIKO

LANKIDETZAKO EREMUA FORMALIZATZEKO BARNE
ZUZENBIDEKO PROZEDURAK.
I. MUGAZ HARAINDIKO LANKIDETZAKO TRESNAK FORMALIZATZEKO ESPAINIAKO BARNE ZUZENBIDEKO PROZEDURA:
ABUZTUAREN 1EKO 1317/1997 ERREGE DEKRETUA.

Abuztuaren 1eko 1317/1997 Errege

Dekretuak Estatuko Administrazio

Orokorraren aurreko jakinarazpena eta Autonomia Erkidegoek eta Toki
Erakundeek atzerriko Lurralde Erakundeekin sinatutako mugaz haraindiko
lankidetza-hitzarmenen argitalpen ofiziala arautzen ditu

Aurretik aipatu bezala, MHLEEH berresteko tresnan, Espainiako Estatuak
proposatu zuen, estatuen arteko hitzarmenik ez zegoen bitartean, esparruhitzarmena martxan ez jartzea, hitzarmenen eraginkortasunerako, Estatuko
Gobernuaren adostasun zehatza sinatu behar izanda. Adierazitako baldintza
1995eko martxoaren 10eko Baionako Itunaren bidez gauzatu zen (1997ko
otsailaren 24ean sartu zen indarrean); itun horrek Gobernuaren adostasun
zehatzaren ordezko prozedura ezartzeko beharra planeatzen du.

Arrazoien azalpenean zehazki adierazi bezala, Errege Dekretu hori «kanpoan
garrantzia duten autonomia erkidegoen jarduerak antolatzeko eta koordinatzeko
estatu-erakundeak gaitzen dituen nazioarteko harremanen arloko estatugaitasunean justifikatzen da, kanpoko politikaren zuzendaritza baldintzatu edo
kaltetu

ez

dezaten,

Estatuaren

eskumen

esklusiboa

baita»,

bai

eta

administrazio publikoen araubide juridikoaren oinarriak emateko eskumen
esklusiboa duen 149.1.18 EE artikuluaren eskumen-tituluaren arabera.
EDk

honako

hauek

arautzen

ditu

mugaz

haraindiko

lankidetzaren

prozedurarako funtsezko elementu gisa: (i) lurralde-kolektibitateek eta tokierakundeek Estatuari mugaz haraindiko lankidetzako hitzarmen-proiektuen berri
aldez aurretik ematea (Baionako Ituna sinatu aurretik, Estatuaren «adostasun
zehatza» eskatzen zen), eta (ii) hitzarmenen argitalpena EAOn.

Estatuko Administrazio
jakinaraztea

horiek

Orokorrari hitzarmenen sinadura aldez aurretik

Espainian

eragina

izateko

horien

eraginkortasuna

baldintzatzen duen baldintza da eta, horrekin, antolamendu juridikora egokitzen
diren hitzarmenak kontrolatu nahi dira; hori Madrilgo Esparru Hitzarmenak eta
Estatuak aplikatzeko sinatutako Itunek (ikerketa honetan, Baionako Ituna)
integratu zuten; hau da, objekzioen oinarria proiektuak tresna horietan
ezarritako mugak errespetatzen ez dituela izan behar da.

Errege Dekretuaren 1. artikuluaren 3. atalak xedatzen du «aldez aurreko
jakinarazpenaren baldintza bete duten sinatutako hitzarmenek eraginkortasun
juridikoa izango dutela lurralde-erakunde esku-hartzaileen artean, sinatzen
diren unetik aurrera, horietan bestelakorik ezarri ezean».

Bestalde, prozedurak Estatu Idazkaritzak aldez aurreko jakinarazpena jaso
izanaren adierazpena bidaltzea jasotzen du , bai eta hilabeteko epea ere,
aurkeztutako unetik aurrera isiltasun positibo gisa; hau da, hilabeteko epean
objekziorik aurkeztu ezean, halakorik ez dagoela ulertuko da.

Muga juridikoak urratzen direla ulertuz gero, Estatuak bere objekzioak
jakinarazten

ditu,

eta

lankidetza-prozedura

irekitzen

da,

objekzioak

konpontzeko.

Errege Dekretuak xedatzen du, sinatutako hitzarmena aurretik jakinarazi ez
denean edo Europako Esparru Hitzarmenean eta, kasu horretan, Espainiako
Erresumak bere aplikaziorako egindako Nazioarteko Itunetan ezarritako mugak
urratzen dituenean, Estatuko Administrazio Orokorrak sinatutako hitzarmenari
uko egitea balioaraziko du, antolamendu juridikoak Autonomia Erkidegoekin eta
tokiko erakundeekin dituen liskarrak konpontzeko bere eskura jartzen dituen
baliabideak erabilita.

Aldi berean, hitzarmenak negoziatu ziren Autonomia Erkidegoekin eta Toki
Erakundeekin eta, horietan, 1317/1997 EDrekin, Europako Komunitateekin
erlazionatutako gaietarako Biltzarrean lortutako hitzarmenekin (1996/12/2) eta
Toki Administrazioaren Batzorde Nazionalaren Hitzarmenarekin (1997/1/30)
betetzeko prozedurazko arauak zehazten dira (biak 1997/12/12 EAOn):

Aurretiazko komunikazioari dagokionez, hitzartutako aspektuek proiektuaren
bidalketa zehazten dute Autonomia Erkidego parte-hartzailearen aldetik
(hainbat izanez gero, horietako bakar batek), Estatuko izapidea (berehalako
ikerketa eta proiektua Europako Esparru Hitzarmenean eta Espainiak bere
aplikaziorako gauzatutako nazioarteko itunetan ezarritakora egokitzeari buruzko
erabakia), prozeduraren emaitza (objekziorik existitzen denaren edo ez denaren
jakinarazpena eta hilabete 1 ezer adierazi gabe igarotzeak objekziorik ez
dagoela esan nahi du. Objekziorik izanez gero, bilera deitzen da parte hartzen
duten Autonomia Erkidegoekin, desadostasunak konpontzen ez diren bitartean
hitzarmena ez sinatzeko objekzioak eta konpromisoa elkarrekin aztertzeko).

Era berean, 1317/97 Errege Dekretuan ezarritakoa betetzeko prozedurari
buruzko Europako Erkidegoekin Erlazionatutako Gaietarako Biltzarraren
hitzarmenak

(1997ko

abenduaren

12ko

EAO)

jasotzen

du,

Estatuko

Administrazio Orokorrak hitzarmen-proiektuari objekziorik jarriz gero, hilabeteko
epean, objekzioak batera aztertzeko bilera egiteko proposamena jakinaraziko
dela. Hitzarmenak adierazten du, aipatutako bilera egiteak «hitzarmena irauten
duen

bitartean

nahastutako

Autonomia

Erkidegoak/ek55

ez

sinatzeko

konpromisoa ekarriko du».

Azkenik, hitzarmenek sinatzen diren unetik aurrera lurralde-erakundeen artean
eraginkortasun juridikoa izango dutela erabaki ondoren (1.3 artikulua), Errege
Dekretuaren 2. artikuluak adierazten du, Espainian eragin juridikoak izateko
lurralde-erakunde sinatzaileetako subjektu ezberdinen aurrean, hitzarmenak
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Era berean, Tokiko Erakundeei aplikatzen zaio.

Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu beharko direla, autonomietako edo
tokiko beste aldizkari ofizialetan argitaratzen diren kontuan izan gabe.

Europako Erkidegoekin erlazionatutako gaietarako Biltzarraren Hitzarmena
EAO

argitaratzeari

Estatuaren

organo

dagokionez,
baten

Autonomia

bidez

EAO

Erkidego

zuzenean

sinatzaileak

argitaratzeko

edo

aukera

aurreikusten du.

II. FRANTZIAKO FORMALIZAZIO ERREGIMENA

Frantzian kokatutako EK sistemaren lankidetza-organismoen sorrera Frantziako
tokiko erregimenaren araudiak arautzen du eta, bereziki, Code Général des
Collectivités Territoriales kodeak, zenbait hutsune baditu ere. Prefektuak horren
sorrera baimendu behar du.
Frantziako

toki-erregimenaren

araudiak

tokietako

eta

eskualdeetako

erakundeen kanpo ekintzari buruz xedatzen du V. kapituluan; bertan, berezko
izaera juridikoa duten organismoen prozedura arautzen da.
Berezko izaera juridikoa duten tresnen artikulaziorik gabeko lurralde-lankidetza
ez dago Espainiako antzekoaren formalizazio-prozeduraren menpe; izan ere,
1995eko 1. Protokoloaren babespean dago eta, Frantziako tokiko araudian ez
dirudi baimentzeko prozedura berezirik ezartzen duenik.

BOSGARREN KAPITULUA: MUGAZ HARAINDIKO
LANKIDETZAKO EUROPAKO BESTE ESPARRU
BATZUK

I.

ALPEETAKO KONBENTZIOA

1991ko azaroaren 7an Salzburgon sinatuko «Alpeak babesteko Konbentzioak»
(Alpeetako Konbentzioa) 8 Estatu integratzen ditu (Austria, Frantzia, Alemania,
Italia, Liechtenstein, Eslovenia, Suitza eta Monakoko Printzerria), bai eta
Europar Batasuna ere, 83 eskualderi eta 5.800 udali eraginda. Labur esanda,
Alpeen garapen iraunkorrerako nazioarteko lurralde-ituna da.
Alpeak babesteko Hitzarmenak honako funtsezko bi organo hauek ezartzen
ditu: 1) Alpeetako Biltzarra eta 2) Batzorde Iraunkorra.
Alpeetako Biltzarra edo alderdi kontratatzaileen biltzarra bi urtean behin
gauzatzen da, presidentetza duen alderdi kontratatzailearen lurraldean eta
saioak arruntak dira. Presidentetzak gai-zerrenda proposatzen du eta alderdi
kontratatzaileek

Biltzarrari

jakinarazten

dizkiote

Hitzarmena

aplikatzeko

hartutako neurriak, bai eta alderdi bakoitzak sinatutako Protokoloak ere (ikus,
beherago, Hitzarmenaren xedea eta Protokoloen irismena). Ohiz kanpoko
saioak egin ahal izango dira, Biltzarrak halaxe erabakitzen duenean.
Erabakiak guztien adostasunarekin hartuko dira. Zenbait eremutan, adostasuna
lortzeko aukera guztiak agortu ondoren, eta presidenteak zehazki erabakiz
gero, saioan bertan dauden eta euren botoa ematen duten alderdi
kontratatzaileen

hiru laurdeneko

gehiengoarekin

lortu

ahal izango

da

adostasuna. Alderdi kontratatzaile bakoitzak boto bat du, Europar Batasunak
izan ezik; izan ere, horrek ordezkatutako Estatu bakoitzeko boto bat izango du,
betiere, bere izenean jarduten duenean.
Hiru laurdeneko gehiengoa eskatzen da barne-araudia hartzeko, informazio
zientifikoen ebaluazioa gogoan hartzeko, eta ingurumenaren ikerkuntzara,

behaketa sistematikora eta arlo juridikoko, zientifikoko, ekonomikoko eta
teknikoko lankidetzara zuzendutako neurriak hartzeko edo gomendatzeko.
I.1 Batzorde Iraunkorra
Batzorde

Iraunkorra

Biltzarraren

organo

exekutiboa

da,

eta

alderdi

kontratatzaileetako ordezkariek eratzen dute. Batzorde Iraunkorrak bere barnearaubidea hartzen du, eta bere funtsezko lanak honako hauek dira:
informazioaren azterketa, Hitzarmena aplikatzeko dokumentuak jasotzea eta
prestatzea, Alpeetako Biltzarrari bere erabakien aplikazioaren berri ematea,
Biltzarraren saioen edukia prestatzea, Protokoloak eta gomendioak prestatzeko
lantaldeak sortzea, Protokolo-proiektuen edukia aztertzea eta bateratzea, eta
Biltzarraren helburuak martxan jartzeko neurriak eta gomendioak proposatzea.
I.2 Xedea
Alpeak gordetzeko eta babesteko politika globala nahi da. Helburu hori lortzeko,
funtsezko elementuetako bat mugaz haraindiko lankidetza da. Babes-helburu
hori lortzeko, beharrezko neurriak hartzeko konpromisoa hartzen dute
alderdiek, hurrengo eremuetan:
a) populazioa eta kultura
b) lurralde-antolamendua
c) airearen kutsadura prebenitzea
d) zoruaren babesa
e) erregimen hidrikoa
f) ingurumenaren babesa eta paisaiaren zainketa
g) mendiko nekazaritza
h) mendiko basoak
i) turismoa eta aisialdiko jarduerak
j) garraioa
k) energia
l) hondakinen kudeaketa

Helburu horiek gauzatzeko, alderdi kontratatzaileek Hitzarmena atal bakoitzean
aplikatzearen inguruko xehetasunak ezartzeko Protokoloak hitzartuko dituzte.
I.3 Protokoloen baliotasuna eta eraginkortasuna, eta horien aplikazioa
Estatuetan
Protokoloak Alpeetako Biltzarrak onartzen ditu, eta Batzorde Iraunkorrari
dagokio

Protokoloak

eta

gomendioak

prestatzea;

horretarako,

aurretik

aipatutako eremuetarako lantalde bat sortuko da.
Alpeetako Biltzarrean Protokoloa bat onartzeko, horren proiektua sei hilabete
lehenago bidali behar da, saioaren hasieran. Alpeetako Biltzarrak onartutako
Protokoloak horren saio batean edo beranduago, gordailuzainaren aurrean,
sinatuko dira.
Protokoloak ez dira indarrean sartze Biltzarrak onartzen dituelako; alderdi
kontratatzaileek berretsi, onartu edo baimendu egin behar dituzte. Behin
berretsita, onartuta edo baimenduta, indarrean eraginkorki sartzeak hiru zatiren
existentzia behar du, berrespen, onarpen edo baimen horretan. Horien
gordailuzaina Austriako Errepublika da.
Protokoloen, gomendioen, txostenen edo Alpeetako Biltzarraren eremuan har
daitezkeen bestelako erabakien betearazpen Batzorde Iraunkorrak kontrolatuko
du; ondoren, horrek dagozkion txostenak Alpeetako Biltzarrari jakinaraziko
dizkio, aurretik adierazitako eremu bakoitzean hartu diren erabakien ezagutza
izan dezan.

II. ISSELBURG- EUREGIO ITUNA

EUREGIO 130 hiri inguruko komunitatea da Alemaniaren eta Herbehereen
artean. 1958an sortu zen, lehen euroeskualdeetako bat izanda. Ondoren,
Isselburgeko Ituna sinatu zuten Bonnen, 1993ko apirilaren 20an.
EUREGIO izenak Europako eskualdea esan nahi du. Holandako eta
Alemaniako muga-eremuko atal bat geografikoki aipatzeko erabiltzen da; horrek

Holandako Gelderland, Overijssel eta Drenthe probintzien zatiak hartzen ditu
barnean, bai eta Alemaniako Ipar Renania-Westfaliako eta Saxonia Behereko
Estatu federalen zatiak ere. Eskualdeak 13.000 kilometro karratu inguru hartzen
ditu barnean, 3,37 milioi biztanle ingururekin.
Antolaketa.
EUREGIOren barnean, Holandako eta Alemaniako 129 udalek, herrik eta
administrazio-barrutik lan egiten dute elkarrekin, mugaren bidez. EUREGIOk 50
urte baino gehiago eman ditu mugaz haraindiko egiturak garatzen eta
sendotzen, ekonomiaren, gizartearen, kulturaren eta bestelako arloetan. Parte
hartzen duten udal, hiri eta administrazio-barruti guztiak Elkartearen Batzarrean
daude ordezkatuta. Udal kideek ere ordezkariak bidaltzen dituzte EUREGIO
Kontseilua izeneko mugaz haraindiko eskualdeko parlamentura.
Deigarriak dira eratzen duten organoen berezitasuna eta bere izaera juridikoa;
izan ere, zuzenbide pribatuko elkartearen forma juridikoa hartzen duen sareko
eraketa paregabea duen erakundea da.
Euregioren organoak hiru dira: Batzarra, Kontseilua eta Presidentetza.
-Batzarra partaidetzara gehien irekita dagoen organoa da; bertan udalerrietako
ordezkari jakin batzuk ezartzen dira, populazioaren arabera. Ordezkari horien
izendapena udalei dagokie, euren barne-araudiaren arabera eta, aldiz,
batzarrean parte hartzeko eskubidea Euregio osatzen duten udal, elkarte eta
bestelako guztiei dagokie. Batzarraren funtzioak honako hauek dira: kideak
onartzea eta kanporatzea, estatutuak eta aurrekontuak onartzea, kontseiluko
kideak hautatzea (berezitasunak dituzten Holandakoak bakarrik) eta EuregioKontseilua desegitea.
Euregioren Hitzarmenaren arabera, izaera horretako tokiko erakundeek edo
elkarteek har dezakete parte.
-Kontseilua Holandako EUREGIOko 41 kidek eta Alemania ordezkatzen duten
41 kidek osatzen dute. EUREGIO Batzordeak erakundearen batzorde
exekutiboa eratzen du. Gizarte-talde eta erakunde mota guztietako ordezkariek

elkarrekin egiten dute lan EUREGIOren hainbat lantaldetan, mugaz haraindiko
ideien eta proiektuen garapenean (inplementatzen duen gobernantza-eredua
berresten du). EUREGIOk rol berezia du kirolaren, artearen, kulturaren eta
antzeko arloetan mugaz haraindiko proiektuei hainbat motatako laguntza
eskaintzen duten gizarte- eta kultura-esparruetan.
Nabarmentzekoa da, Kontseiluan, presente bezala baino botorik gabe onar
daitezkeela Europako Parlamentuko kideak, parlamentari federalak, Länderetako parlamentariak, Holandako probintzietako ordezkariak eta bestelakoak.
Kontseilua koordinazio-organoa da, eta politikoki erantzuten du batzarraren
aurrean. 82 kidek osatzen dute, Holandako 41 eta Alemaniako 41. Holandako
eta Alemaniako kideak desberdindu egin daitezke jatorriaren arabera (Länderak edo eskualdeak eta udalerriak), eta hautatzeko irizpideak ere hainbat izan
daitezke.
Kontseiluaren funtzioak dira kontseiluaren presidentetzaren hautaketa, horren
barnean sortutako batzordeak, zuzendaritzaren-biltzarraren kontrola, finantzaplana, kontuen onarpena, etab.
-Presidentetza: elkartearen organo exekutiboa da. Kontseiluak hautatutako
presidenteak eta 10 ordezkarik (Alemaniako 5 eta Holandako 5) osatzen dute.
Kontseiluak hautatzen ditu 10 horiek. Gero, kudeatzaile bat ere egongo da.
Halaber, frakzioetako ordezkariak onar daitezke; hau da, euren definizio
politikoaren arabera, kontseilua antolatu daitekeen taldeetakoak.

EUREGIOk mugaz haraindiko lankidetza bultzatzen eta errazten du, lan-eremu
ezberdinetan:
• Gizarte- eta kultura-lankidetza (mugaren bi aldeetan elkar ezagutzea,
lankidetza saihesten duten elkarrekiko aurreiritziak gainditzeko lan egitea).
Urtero, hainbat bilera egiten dira eskoletarako, gazteentzako, zaharrentzako eta
kirolean zein musikan interesa dutenentzako programa berezien esparruan.

• Gizarte- eta ekonomia-garapena mugaz haraindikoa gizarte- eta ekonomiaegituraren hobekuntzaren bidez. INTERREG - IIIA komunitate-programen
barnean, EUREGIO euroeskualdeak 48 milioi €tik gorako kopurua jasotzen du,
egitura ekonomiko iraunkorrak zein eskualdeko lan-merkatuak ezagutzera eta
sendotzera zuzendutako diru-laguntza gisa (batez ere, enpresa txikiak eta
ertainak). EUREGIO diru-laguntzak kudeatzen ditu, eta aplikazioez arduratzen
da, hasieratik amaierara. Horretarako, honako hauekin egiten dute lan:
Herbeheretako eta Alemaniako Ekonomia Gaietarako ministerioak, Ipar
Renania

-

Westfallia

eta

Saxoia

Beherea

estatu

federalak,

«Bezirksregierungen» (barrutiko administrazioak) eta Münster Wesser - Ems,
bai eta Gelderland eta Overijssel Holandako probintziak ere.
• Udalen arteko lankidetza, honako hauek erraztera zuzendutakoa: hirien
senidetzea, suhiltzaileen eta salbamendu zein bestelako zerbitzuen lankidetza,
irismen handiko sinergia eragiten duten mugaz haraindiko egitura iraunkorrak.
Mugaren bi aldeetako erakundeek badakite elkar aurkitzen; izan ere, batzuetan,
orientazio nazionala baino naturalagoa da. EUREGIOk hori bultzatu nahi du.
Adibidez, ezagutzen konbinazioaren eta hori proiektu berezietan garatzearen
bidez.
EUREGIOk beti sustatu ditu hainbat gizarte-gairi buruzko eztabaidak eta
trukeak, politikan, negozioetan eta gizartean. Nazioarteko egiturazko lantaldeek
zenbait gairen inguruan egin dute lan; hala nola, osasuna eta hezkuntza. •
Aholkularitza-zerbitzuak

(herritarrentzako

eta

enpresentzako

informazioa

bizitzaren, lanaren eta negozioen inguruan, mugaren beste aldean). Askotan,
mugaren inguruan bizitzeak herritarren eguneroko arazo asko ekartzen ditu.
Egoera horretan, EUREGIOk informazioa eskaintzen die herritarrei, eta lanmerkatuari buruzko informazio- eta aholkularitza-zerbitzua du.
• Eskualdeen arteko Lankidetza. Mugako beste eskualde batzuekin izandako
ideien eta esperientzien trukeak tradizio luzea du Euroeskualdean. EUREGIO
Europako Muga Eskualdeen Elkarteko kide sortzaileetako bat da (EMEE);
horren idazkaritza nagusia EUREGIOn dago kokatuta oraindik, Gronau /
Enscheden. Urtero, Europa osoko eskualde mugakideetako ordezkariek eta

langileek EUREGIO egoitza bisitatzen dute, mugaz haraindiko lankidetzaren
inguruan gehiago ikasteko.

HIRUGARREN ZATIA

LURRALDE LANKIDETZA EUROPAR
BATASUNEAN: BEREZIKI, LURRALDE
LANKIDETZAKO EUROPAKO ELKARTEA

LEHEN KAPITULUA. IZAERA JURIDIKOA, ZUZENBIDE
APLIKAGARRIA ETA KIDEAK
I. LURRALDE LANKIDETZAKO EUROPAKO ELKARTEA (LLEE): IZAERA
JURIDIKOA, ZUZENBIDE APLIKAGARRIA ETA KIDEAK
I.1 Lurralde Lankidetzarako Europako Taldeen (LLET) aurrekariak eta
komunitate-esparrua

Europar Batasunak (EB) Batasun osoaren garapen orekatua sustatzeko
eskumena du eta, horretarako, bere ekonomia-, gizarte- eta lurralde-kohesioa
sendotzeko ekintzak garatu ditzake. Bere kohesio-politikaren bidez, zehazki,
hainbat eskualderen arteko garapen-desberdintasunak murriztea eta gutxien
faboratutako eskualdeen atzerapena gainditzea du helburu (174. art. EBFT).
Mugaz haraindiko eta mediko eskualdeek arreta berezia dute eskualdepolitiketan, EBren aldetik.
Nolanahi ere, 2006 urtera arte, erkidegoko araudiak ez zuen tresna juridiko
zehatzik lurralde-lankidetza babesteko eta arautzeko. Ordura arte, lurraldelankidetza gizarte- eta ekonomia-kohesioko politiken barnean lantzen zen, eta
Nazioarteko Itun zehatzen edo Europako Kontseiluak eskaintzen dituen tresnen
bidez arautzen zen, Estatu kideen araubideek osatuta eta lurralde-eremu
bakoitzak bere lankidetza-erregimena araututa, euren estatutuen onarpenaren
bidez.

Lisboako Itunean (2009) sartu zen lurralde-kohesioaren kontzeptua

EBko jatorrizko zuzenbidean, erkidegoko itunetan jadanik jasota zeuden
gizarte-

eta

ekonomia-kohesiokoekin

batera,

EBko

eskualde-politikaren

helburuen barnean.
Hain zuzen ere, Europar Batasuneko erakundeek hainbat urtez nabaritu dituzte
kohesio-politika eraginkorra garatzeko oztopoak eta, batez ere, existitzen den
aniztasuna mugatu gabe, erkidegoko erakundeei lankidetza- eta kudeaketaesparrua eskainiko zien tresna orokorra bilatzeko beharra nabaritzen ari ziren.
Bestalde, Estatuen legerien eta barne-prozeduren aniztasunak lankidetzaeraginkorra zailtzen zuen Europar Batasunaren eta eskualdeen artean.

Beraz, 2006an, 2007-2013 kohesio-politikaren barnean, Lurralde Lankidetzako
Europako Taldeari buruzko (LLET)1082/2006 Erregelamendua onartu zuten,
Estatu ezberdinetako eskualdeen (horien lankidetza-eremuak euroeskualdeak
deitzen dira generikoki) arteko lurralde-lankidetza eta Europar Batasunaren
araudiaren barnean nolabaiteko egitura juridiko komuna eskaintzeko, nolabait,
lurralde-lankidetzako erakunde horien aniztasuna gutxika murrizteko eta,
horrekin, lurralde-kohesiora zuzendutako erkidegoko funtsen kontrol eta
kudeaketa egokia errazteko
LLET izeneko elkarte horien funtsa edo oinarria Europar Batasunaren
Funtzionamenduari buruzko Ituneko (aurrerantzean, EBFT) 175. artikuluaren
azken paragrafoa da (aurretik, Europar Batasuneko Itunaren 159. artikuluaren
3. paragrafoa zena); hau da, jarduera azkarrak gauzatzeko gaitasuna, Europar
Batasuneko egiturazko funtsen kudeaketaren alde batera utzita. Horrela,
lurralde-lankidetzako elkarteek Europar Batasunaren araudiaren barnean babes
juridiko eskasa zutela eta hori kohesio-politiken eraginkortasunerako oztopoa
zela ikusita, EBk tresna juridiko berria eskaintzea erabaki zuen. Tresna berri
hori Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2006ko uztailaren 5eko
1082/2006 EE Erregelamendua da, LLETak arautzen dituen Lurralde
Lankidetzako Europako Taldeari (LLET) buruzkoa.
Izan

ere,

Europar

Batasunak

lurralde-lankidetzari

egindako

ekarpena

(Eskualdeetako Lantaldeak sustatutakoa) hiru eremutan laburbildu daiteke:
a) EBko eskualde-politika Europar Batasuneko kohesio-politiken barnean landu
da, eskualde-desorekak gainditzeko eta euren garapena lortzeko finantzaketabideak bermatzeko, funts ezberdinen bidez (bereziki, EGEF eta EGIF).
b) Europako Erkidegoak orduan ekonomiaren eta gizartearen kohesioaren
arloan

zituen

eskumenen

artikulua),1082/2006

EE

pean

(EEren

Konstituzio

Erregelamenduaren

bidez,

Itunaren
eskualdeen

158-162
arteko

lankidetza errazteko tresna sortzen da, Lurralde Lankidetzako Europako Taldea
(LLET) deitutakoa.

c) 2009tik aurrera indarrean dagoen Lisboako Itunarekin, aurretik esan bezala,
kontzeptu berria sartzen da kohesio-politiketan; hau da, lurralde-kohesioaren
kontzeptua eta Europar Batasunak Estatu kideekin partekatutako eskumenak
ditu horren gainean (ikus, Europar Batasunaren Funtzionamendu Tratatuaren 4.
artikulua- aurrerantzean, EBFT-). Batasunaren eskumen horren bidez, legeak
eman eta eremu horretan juridikoki lotesleak diren ekintzak hartu ditzake (2.
art., EBFT), eta erkidegoko eskumenen irismena subsidiariotasun eta
proportzionaltasun printzipioen arabera zehaztuko da. (Lisboako Itunaren 2.
Protokoloa).

I.2 LLETen izaera juridikoa (1. art.)

1082/2006 EE Erregelamenduaren hitzaurrean eta 1. artikuluan adierazi bezala,
LLETa Europako zuzenbideko lurralde-lankidetzako mekanismoa da, EBko
ekonomia-, gizarte- eta lurralde-kohesioa sendotzeko. Horrela, Europako
zuzenbideak mugaz haraindiko, herrialdez haraindiko eta eskualdeen arteko
lankidetza-mota bat edo gehiago bereziki bere kideen artean errazteko eta
sustatzeko tresna eskaintzen du.
Zuzenbide publikoko tresna da, pertsonalitate juridikoa eta jarduteko gaitasun
osoa

dituena,

Europar

Batasunak

finantzatutako

lankidetza-programak

gauzatzeko zein, Estatuen edo euren eskualdeen zein tokiko kolektibitateen
ekimenez,

EBren

esku-hartze

finantzariorik

gabe,

mugaz

haraindiko

lankidetzako ekintzak gauzatzeko.
Pertsonalitate juridikoa duen erakunde gisa, kontratatzeko (ondasunak erosi
edo besterendu eta zerbitzuak eman), bere langileak izateko eta epaiketa
batean alderdi gisa agertzeko gaitasuna izango du.
Urtarrilaren 18ko 37/2008 Errege Dekretuak, (EE) 1082/2006 Araubidearen
aplikazio eraginkorrerako beharrezko neurriak hartzen dituenak, honela
definitzen ditu LLETak bere 2. artikuluan: «Lurralde Lankidetzako Europako
Taldeak pertsona juridiko-publikoak dira, Europar Batasuneko bi estatu kidek

gutxienez eratutakoak, eta horien helburua mugaz haraindiko, nazioaz
haraindiko eta eskualdeen arteko lankidetza erraztea eta sustatzea da,
ekonomia- eta gizarte-kohesioa sendotzeko helburu bakarrarekin.»
I.3 Zuzenbide aplikagarria (2. art.)
LLET baten ekintzak hurrengo araubidearen menpe daude; araubide hori
hurrengo lehentasun-ordenan da aplikagarria (2. art.):
a) EE 1082/2006 Erregelamendua
b) LLETaren Sorkuntza Hitzarmena
c) LLETak bere helbide soziala duen Estatuaren zuzenbide nazionala, EE
Erregelamenduak arautu gabeko gaiei dagokienez.

Bere egitura konstituzionala dela eta, Estatuak LLETetan aplikatu daitekeen
araudia emateko gaitasuna duten hainbat lurralde-erakunde dituenean, hori ere
zuzenbide nazionalaren kontzeptuaren barnean sartu beharko da. Horrekin
lortzen da, ez estatuko araudia soilik LLETei aplikagarria izatea, baizik eta,
eskumenen banaketa konstituzionalaren arabera, aplikagarria zaion araudi
autonomikoa ere aplikatzea.
LLETaren jarduera EBren zuzenbideak arautuko du, bai eta helbidea duen
Estatuko zuzenbide nazionalak ere, erakundea sortzeko hitzarmenean
zehaztutako moduan. EBk finantzatutako jarduerek EBren zuzenbidea eta
horiek aplikatzeko garatutako zuzenbide nazionala errespetatu beharko dituzte.
Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak LLETen gaineko jurisdikzioa izango du,
eztabaidak EBko zuzenbideari eragiten dionean. EBko legeria aplikatzen ez
den kasuetan, organo judizial eskudunak LLETak bere helbide soziala duen
Estatu kidearen organo jurisdikzionalak izango dira.
I.4 LLETeko kideak (3. art.)
Hurrengo kategorietako batek edo gehiagok osatu dezakete LLETa:
a) Estatu kideak edo nazio-mailako agintaritzak
b) Eskualde-agintaritzak,
c) Tokiko agintaritzak,

d) Administrazio horietako erakunde instrumentalak; hala nola, enpresa
publikoak56 edo zuzenbide publikoko organismoak57, EBko botere esleitzaileen
kontsiderazioa

dutenak,

2004/18/EE

Zuzentarauaren

9.1

artikuluan

ezarritakoaren arabera.

Erregelamenduak kontratazio publikoari buruzko Zuzentarau jakin batzuk
aipatzen ditu eta, horrela, LLETen eremu subjektibo Administrazio publikoetara
eta zuzenbide publikoko erakunde instrumentaletara mugatu nahi duela dirudi
baina, Erregelamendua literalki hartuz gero, badirudi Administrazio publikoen
menpeko beste irudi batzuen parte-hartzea baimendu nahi duela; hala nola,
administrazioen

arteko

partzuergoak,

fundazioak,

zuzenbide

publikoko

erakundeek sortutako sozietate anonimoak, etab.58. Hori da, hain zuzen ere,
Europako

Kontseiluko

Euroeskualdeko

Lankidetzako

Taldeekin

dagoen

ezberdintasunetako bat (Mugaz Haraindiko Lankidetzako Europako Esparru
Hitzarmenaren 3. Protokoloa); izan ere, azken horietan, industria- zein
56
Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren martxoaren 31ko 2004/17/EE Zuzentarauaren 2. artikuluko 1. paragrafoaren b) letran jasotako
enpresa publikoaren definizioa. Aipatu zuzentaraua energiaren, garraioen eta posta zerbitzuetarako kontratuak esleitzeko prozeduren
koordinazioari buruzkoa da: «administrazio nagusiak zuzenean nahiz zeharka eragin menderatzailea izan dezakeen enpresa publiko horiek, horien
jabetza edo partaidetza finantzarioa izateagatik
57 Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren martxoaren 31ko 2004/18/EE Zuzentarauaren 1. artikuluko 9. atalaren bigarren paragrafoan
jasotako organismo publikoaren definizioa. Aipatu zuzentaraua obren, horniduren eta zerbitzuen kontratuak esleitzeko prozeduren koordinazioari
buruzkoa da.: «industriakoak edo merkataritzakoak ez diren eta euren jarduera nagusiki Estatuak finantzatzen duen interes komuneko beharrak
asetzeko zehazki sortutako organismo publikoak, lurralde-erakundeak edo zuzenbide publikoko bestelako organismoak, edo horiek kontrolatutako
kudeaketa dutena, edo kideen kopuruaren erdia Estatuak, lurralde-erakundeek edo zuzenbide publikoko beste organismo batzuk izendatutako
kideek osatutako administrazio-, zuzendaritza edo zaintza-organoa duena».
Zuzentarau horren III. eranskinean, halako organismo publiko gisa identifikatzen dira Espainiako Estatuan, Estatuko Administrazio Orokorra,
Autonomia Erkidegoen Administrazioa eta Toki Administrazioa osatu gabe, Administrazio Publikoen Kontratuen Legearen menpe daudenak.
Horiekin batera ere, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusia sartzen da.
Frantziako Estatuaren kasuan, zerrenda zehatzagoa da:
a) Organismoak: College de France/Frantziako Eskola Publikoa; Arte eta Lanbideen Kontserbatorio Nazionala; Parisko Behatokia; hainbat institutu
nazional (Artearen Historiarena (AHIN), ikerketa zientifikoenak (CNRS), nekazaritzaren ikerketena (INRA), garapenekoa (IRD)); Enpleguaren
Agentzia Nazionala (ANPE); hainbat Kutxa nazional (senideei ostatu emateko eta langileei aseguramendua emateko; hainbat merkataritza-ganbera
(industriakoa, nekazaritzakoa); beteranoen eta gerrako biktimen bulego nazionala.
b) Establezimendu publiko nazionalak: Uraren Agentzia, Arkitektura Eskola, unibertsitateak, Unibertsitate Institutuak.
c) Eskualdeko, departamenduko edo tokiko establezimendu publikoak: Eskolak, institutuak, ospitale publikoak, etxebizitza publikoak sustatzeko eta
alokatzeko bulego publikoak
d) Lurralde-erakundeen taldeak: komunitateen arteko lankidetzako establezimendu publikoak eta departamenduen zein eskualdeen arteko
erakundeak.
58
PEREZ MEDINA: «Experiencia de cooperación tranfronteriza y nuevas perspectivas. El desarrollo en España del Reglamento Comunitario
sobre la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (LLET), en Entidades locales y fronteras: instrumentos jurídicos de cooperación
transfronteriza, 2008, Fundacion Carles Pi Y Sunyer, Estudis 24, 111-150 orr.

merkataritza-izaera ez duten interes orokorreko beharrak asetzeko sortutako
erakunde pribatuen parte-hartzea onartzen da, gehienbat Administrazio
publikoak finantzatzen duenean edo horien kontrolaren pean dagoenean.
Halaber, kategoria horietako batekoak edo batzuetakoak diren organismoek
osatutako elkarteak ere kideak izan daitezke (3. art.). Kide-mota horren adibide
bat ikusiko dugun bezala LLET osatzen duten udalen elkarteak dira; hala nola,
Duero-Douro LLETa.
Edozer kasutan, LLETeko kideak bi Estatuko lurraldean kokatuta egon beharko
dira, gutxienez. Hala ere, 2014ko ekainaren 22an indarrean sartutako
1302/2013 EB Erregelamenduak gauzatutako Erregelamenduaren erreforman,
EBko kideak ez diren hirugarren herrialdeetako erakundeek LLETak osatzeko
aukera sartu da, gutxienez, estatu kide baten alboan kokatuta daudenean,
euren eskualde ultraperiferikoak barne (3 bis art.).
Kide batek LLETean parte hartzeak (hurrengo gehikuntzetan sartua) parte
hartzeko asmoa Estatu kideari jakinaraztea eskatzen du (4. art.), horrek
ezarritako barne-prozedurari jarraiki. Eskaerarekin batera, hitzarmenaren kopia
eta sinatzea aurreikusten diren estatutuak bidali behar dira. Hasiera batean,
Estatuak ezin du baimena ukatu, Erregelamenduan aurreikusitako arrazoiak
ematen ez badira; hau da, eskaera 1082/2006 Erregelamenduaren edo legeria
nazionalaren aurkakoa izatea; etorkizuneko kideak barne-antolamenduan
esleituta dituen eskumenen aurkakoa izatea; edo parte-hartzea egokia ez
izatea, interes edo ordena publikoko arrazoiak direla eta.
MARTINEZ PEREZ (2010:121)59 egilearen arabera, legeria nazionala eta,
zehazki, 37/2008 Errege Dekretua modu murriztailean interpretatu daiteke; hau
da, Estatuak EBk finantzatzen ez dituen lurralde-lankidetzako jarduerak garatu
nahi dituen LLETaren baimena ukatu dezake. Nolanahi ere, interpretazio hori
2013ko erkidegoko Erregelamenduaren erreforman zehaztu da; izan ere, 7.2
artikuluan, argi ezartzen du LLETek erkidegoko programen betearazpenari
59
MARTINEZ PEREZ, Enrique J., «Las Agrupaciones Europeas de cooperación territorial (Unión Europea) frente a las agrupaciones
eurorregionales de cooperación (Consejo de Europa): ¿Competencia o complementariedad? Revista de Estudios Europeos, 56. alea, 2010, 109126 orr.

lotutako

zein

lotu

gabeko

funtzioak

izan

ditzaketela.

1082/2006

Erregelamenduaren 7.3 artikuluaren arabera, Estatuek LLETek EBren laguntza
finantzariorik gabe gauzatu ditzaketen funtzioak murriztu ditzakete, baina
mugapena zehatza izan behar da, eta 1082/2006 Errege Dekretuak interes edo
ordena publikoko arrazoien aipamen generikoa besterik ez du egiten.
Edozer kasutan, Estatuak ukatzeko arrazoia eman behar du, eta azterketa
jurisdikzionala izan daiteke, bai eta Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak
ezagutu ere.
37/2008 Errege Dekretuaren 4.2 artikuluak eskatzen du LLETean parte hartu
nahi

duen

erakundeak

Administrazio

Publikoen

Ministerioari

aurretik

jakinarazteko, LLETean sartzeko eskabide egokia bidalita. 37/2008 Errege
Dekretuan aurreikusitako estatu-kontroleko erregimena baimenekoa da, eta ez
jakinarazpen soilekoa, eta isiltasun positiboko erregimena hiru hilabetera
zabaltzen da.
Azken hausnarketa gisa, aipatzekoa da erkidegoko araubideak administrazio
publikoek eta hainbat organismo publikok parte hartutako maila anitzeko egitura
ahalbidetzen

duela;

maila

anitzeko

gobernantza

egokiarekin,

lurralde-

garapeneko proiektuak eta planak gauzatzeko beharrezko eskumen-eremuak
elkar osatu daitezke. Nolanahi ere, orain arte, sortutako LLETen gehiengoa
administrazio-maila bereko kideekin eratzen da.60
II. AKITANIA-EUSKADI EUROESKUALDEA: IZAERA JURIDIKOA,
ZUZENBIDE APLIKAGARRIA ETA KIDEAK
II.1 Izaera juridikoa
2011ko abenduaren 12an Euskal Autonomia Erkidegoaren eta Akitaniako
Eskualdearen arteko LLETaren hitzarmena sinatu zen, «Akitania-Euskadi
Euroeskualdea» Lurralde Lankidetzako Europako Taldea eraikitzeko.

60
Ikus EBko Eskualdeetako Lantaldeak 2010ean argitaratutako txostena: LLETaren aurrerapenak lekuan bertan: balio erantsia eta arazoen
konponbideak.

Aipatutako

hitzarmenaren

azalpenaren

arabera,

EAEk

eta

Akitaniako

Eskualdeak Europako zuzenbide publikoko lurralde-lankidetzako erakundea
eratzen dute, nortasun juridikoa duen LLETa hain zuzen ere, bi eskualdeen
arteko lankidetzan sakontzeko, eta harreman, truke eta proiektu komunen
espazio handia sortzen laguntzeko, Europan toki esanguratsua hartuta.
II.2 zuzenbide aplikagarria (zortzigarren klausula)
Akitania-Euskadi Euroeskualdea Hendaian dago kokatuta; beraz, 1082/2006
EB Erregelamenduarekin batera subsidiario gisa jarduten duen zuzenbide
aplikagarria Frantziako zuzenbidea da. Ondorioz, Frantziako zuzenbideak
arautuko du Euroeskualdea

sortzeko

Hitzarmenaren

interpretazioa

eta

aplikazioa, bai eta garatzen dituen jardueren erregimena ere.
Hitzarmenak horren interpretazioaren eta aplikazioaren inguruan alderdien
artean sor litezkeen eztabaidak konpontzeko konponbide adiskidetsuko
mekanismoa aurreikusten du. Hiru pertsonek osatutako arbitrajeko batzordea
da. Lehenengo biak alderdi bakoitzak izendatuko ditu, eta hirugarrena
batzordeko lehen bi kideek hautatuko dute.
Bere funtzio nagusien artean EBko funtsekin finantzatutako programen edo
proiektuen

kudeaketa

dagoenez,

Euroeskualdea

funts

horiei

buruzko

erkidegoko araudiaren eta hori garatzeko Frantziak emandako araudiaren
menpe egongo da.
Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak bere jurisdikzio gauzatuko du
Batasunaren

zuzenbideari

eragiten

dioten

gaietan

eta,

gainontzeko

eztabaidetarako, Frantziako auzitegiak izango dira eskudunak.
II.3 Kideak (8. art.)
Akitania-Euskadi Euroeskualdeko kideak honako hauek dira:
a) Euskal Autonomia Erkidegoa
b) Akitaniako Eskualdea.
Euroeskualdean kide berria sartzeak Estatutuen aldaketa ekarriko du eta,
ondorioz, aurretik, Batzarrak erabaki hori hartu beharko du, adierazitako botoen
3/5eko gehiengoarekin. Gainera, aldaketa esanguratsuek Estatu kideen

onarpena beharko dute, erkidegoko legeriak zehaztutako proposamenaren
arabera (1082/2006/EE Erregelamenduaren 4. art.).
III. DUERO-DOURO LURRALDE LANKIDETZAKO EUROPAKO ELKARTEA:
IZAERA JURIDIKOA, ZUZENBIDE APLIKAGARRIA ETA KIDEAK
III.1 Izaera juridikoa (Hitzarmenaren III. klausula eta Estatutuen 3.
artikulua)
Duero-Douro LLETa 2009ko martxoaren 14an sinatutako hitzarmenaren bidez
sortu zen Trabancan (Salamanca), eta 2009ko apirilaren 24ko EAOn argitaratu
zuten, 1082/2006 EE Erregelamenduaren babespean.
Horrela, nortasun juridikoa eta kontratatzeko, bere langileak izateko eta
epaiketa batean alderdi gisa agertzeko gaitasuna du.
Ez du irabazi asmorik, eta bere helburua kideen artean mugaz haraindiko,
nazioz gaindiko eta eskualdeen arteko lankidetza sustatzea eta garatzea da;
horri lurralde-lankidetzaren izena ematen dio. Bere helburu esklusiboa
ekonomia- eta gizarte-kohesioa sendotzea da.
III.2 zuzenbide aplikagarria (VII. klausula)
Duero-Douro LLETaren helbide

soziala

Trabancan dago (Salamanca);

ondorioz, aplikatu beharreko zuzenbide osagarria Espainiako zuzenbidea
izango da, 1082/2006/EE Erregelamenduak zehazki arautu ez dituen
gaietarako.
Hitzarmenaren

eta

estatutuen

interpretazioaren,

garapenaren

edo

betearazpenaren inguruan alderdien artean sortu litezkeen eztabaidak modu
adiskidetsuan konpontzeko, Kontziliazio Batzordea sortzen da, paritarioa eta
herrialde bakoitzeko kideen adostasunarekin izendatutako bi Estatu kideetako
juristek osatutakoa, zuzentasunarekin erabaki dezaten, EBJAren jurisprudentzia
kontsolidatuak aitortutako erkidegoko zuzenbidearen oinarrizko printzipioak
kontuan hartuta.

III.3 Kideak
Honako hauek osatzen dute: Espainiako 96 toki-erakundek, D-Arribes
Organismo

Autonomoak

eta Tokiko

Lankidetzarako

eta

Garapenerako

Udalerrien Elkarteak; bai eta Portugaleko 69 udalek eta fregesiek eta
Portugaleko Fregesien Elkartea ere. Horiek Portugaleko Alto Tras-osMonteseko, Douroko eta Beira Norteko eta Espainiako Salamancako eta
Zamorako LUEen barnean hartutako eremu geografikoa osatzen dute. Guztira,
LUE III eremu geografikoko 188 tokiko erakundek, tokiko erakundeen bi
elkartek, organismo autonomo batek eta bi unibertsitatek hartzen dute parte.61
LLETan sartu nahi duten kideak aipatutako eremu geografikokoak izan behar
dira.
Kide berria sartzea onartzeko, egungo kide guztien adostasuna behar da; izan
ere, estatutuak aldatzeko, guztien adostasuna behar da (11. artikulua).
IV. LLET - HUESCA PIRINIOAK-HAUTES PYRÉNÉES (HP-HP)
IV.1 Izaera juridikoa (lehen klausula)
Orain dela gutxi, 2014ko azaroaren 21ean, LLET berri baten eraketa argitaratu
zen EAOn. Hori Huescako Probintzia Aldundiaren eta Pirinio Garaietako
Departamenduaren artean eratu zen, euren lurraldeen arteko lankidetza eta
baterako ekintza bultzatzeko eta sendotzeko.
LLETa denez, berezko izaera juridikoa eta bere helburuak betetzeko gaitasun
juridiko osoa dituen zuzenbide publikoko erakunde gisa eratzen da.
IV.2 zuzenbide aplikagarria (bigarren eta zortzigarren klausula)
Bere helbide soziala Huescan dago (Espainiako Estatuan), Huescako
Probintzia Aldundiaren egoitzan; beraz, aplikatu beharreko zuzenbide osagarria
Espainiako zuzenbidea izango da, 1082/2006/EE Erregelamenduak zehazki
arautzen ez dituen gaietarako.
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EBko Eskualdeetako Lantaldeak argitaratutako ikerketa, LLETaren Aurrerapenak lekuan bertan: balio erantsia eta arazoen konponbideak
izenarekin. F/CDR 6210/2010 EN-ILF/ICA/gf.

Era berean, hitzarmenak aurreikusten du Espainiako jurisdikzioak izango duela
kideen artean sor litezkeen eztabaidak konpontzeko eskumena, 1082/2006/EE
Erregelamenduaren 15. artikuluan62 xedatutakoari kalterik egin gabe.
IV.3 Kideak (zazpigarren klausula).
HP-HO LLETa Huescako Probintzia Aldundiak eta Pirinio Garaietako
Departamenduak osatzen dute.
LLETan erakunde berriak sartzeko, Batzarrean onartu aurretik, atxikimenduhitzarmen berriaren onarpena eta formalizazioa beharko dira, Konstituzio
Hitzarmenaren eta Estatutuen ondoriozko aldaketarekin.

62
15. artikulua Jurisdikzioa
1. LLET baten ekintza edo ez-egiteengatik kaltetuak izan direla uste duten hirugarrenek epaiketa batean beren egintzak gauzatzeko eskubidea
izango dute.
2. Erregelamendu honetan besterik esaten ez denean, Batasunean jurisdikzioari dagokionez dagoen legeria aplikatuko da LLET batek esku hartzen
duen auzietan. Europar Batasuneko legerian aurreikusten ez diren kasuetan, auziak ebazteko eskumena duten organo judizialak LLETak helbide
soziala duen estatu kideko organo judizialak izango dira

BIGARREN

KAPITULUA.

LURRALDE

LANKIDETZAKO

EUROPAKO TALDEAK SORTZEA ETA DESEGITEA

I. LURRALDE LANKIDETZAKO EUROPAKO TALDEAK SORTZEA ETA
DESEGITEA
LLETa bere etorkizuneko kideek eskatuta sortzen da (4.1 art.)63 LLETa sortzeko
borondatezko oharrak zehazki jasotzen dira 1302/2013 Erregelamenduaren,
bigarren kontuan hartuzkoan64, bai eta horren sorrerari lotutako abantaila
juridikoen zein ekonomikoen existentzia ere, 4.1 artikuluan jaso bezala:
Bere sorrera Erregelamenduan jasotako baldintzen eta modalitateen menpe
egon beharko da (1.1 artikulua).
LLETa sortzeko prozedura Erregelamenduaren 4 artikuluan dago araututa;
horrek parte-hartzaileek jarraitu beharreko baldintzak eta prozedura jasotzen
ditu.
Lehenik eta behin, osatzeko erabilitako legeriaren arabera, LLETean parte
hartzeko asmoa estatu kideari jakinarazteko beharra ezartzen dio etorkizuneko
kide bakoitzari (estatu azpiko kideen kasuetan), proposatutako hitzarmenaren
eta estatutuen kopia bidalita.
Jakinarazpena egin ondoren, baimen-prozedura hasten da; hori LLETaren
onarpenarekin amaituko da. Baimen hori ontzat emango da agintaritza
eskudunak objekziorik aurkezten ez badu sei hilabeteko epean65 edo aurkako

63
1082/2006 ERREGELAMENDUAREN 4.1 artikulua (Testu kontsolidatua). LLETa sortzea: LLETa sortzeko erabakia kide izango direnen
ekimenez hartuko da.
64
1302/2013 ERREGELAMENDUAREN (2) KONTUAN HARTUZKOA: LLET bat sortzea bere kideek eta agintaritza nazionalek erabaki
beharreko gaia da, eta ez dago automatikoki lotuta inongo abantaila juridikori zein ekonomikori, Batasunaren mailan.
65
1302/2013 Erregelamenduak gauzatutako 1082/2006 Erregelamenduaren aldaketan, hasieran aurreikustako isiltasun positiboaren epea hiru
hilabetetik sei hilabetera zabaldu da.

ebazpenik aurkezten ez badu. Ez onartzearen ebazpena zehazki oinarritu
behar da ukatzeko hurrengo arrazoietako batean (4.3 artikulua)66:
•

LLETaren partaidetza Erregelamenduarekin edo Estatu kidearen barnezuzenbidearekin bat ez datorrela uste denean, etorkizuneko kidearen
botereei eta eskumenei buruzkoa barne.

•

Estatu kidearen interes publikoko edo ordena publikoko arrazoiengatik,
egokitzat jotzen ez denean.

•

Estatutuen eta hitzarmenaren arteko koherentzia-falta.

Ustezko onarpenaren suposizioa ez da baliagarria LLETaren helbide soziala
hartuko duen Estatu kidearentzat; izan ere, horrek hitzarmena zehazki onartzen
duenaren ebazpena eman beharko du. Halaber, Estatu kide horrek ziurtatu
beharko du hirugarren herrialde bateko edo batzuetako etorkizuneko kideek 3
bis artikuluan jasotako atxikimendu-baldintzak betetzen dituztela, eta hirugarren
herrialdeak bere partaidetza onartu duela (4.3 bis artikulua67).
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1082/2006 ERREGELAMENDUAREN 4.3 artikulua (Testu kontsolidatua):3.

Etorkizuneko kide batek 2 atalean aipatutako jakinarazpena egin ondoren, bere egitura konstituzionala kontuan izanda, jakinarazpena jaso duen
Estatu kideak etorkizuneko kidearen parte-hartzea onartuko du LLETean eta hitzarmenean, Estatu kideak honako hau ez baderitzo:
a) partaidetza edo hitzarmen hori ez dator bat jarraian adierazitako baten batekin:
i) Erregelamendu hau;
ii) LLETaren ekintzekin eta jarduerekin zerikusia duen Batasuneko beste araudi bat;
iii) etorkizuneko kidearen botereei eta eskumenei buruzko zuzenbide nazionala;
b) partaidetza hori ez da justifikatuta egongo, aipatutako Estatu kidearen interes publikoko edo ordena publikoko arrazoiengatik; edo
c) estatutuak ez dira koherenteak hitzarmenarekin.
Onartu ezean, Estatu kideak onarpena ukatzeko arrazoiak adieraziko ditu eta, kasu horretan, hitzarmenaren beharrezko aldaketak proposatuko
ditu.
Estatu kideak onarpenari buruzko erabakia sei hilabeteko epean hartuko du, jakinarazpena jasotako datatik aurrera, 2. atalaren arabera.
Jakinarazpena jaso duen estatu kideak objekziorik formulatzen ez badu epe horretan, etorkizuneko kidearen partaidetza eta hitzarmena onartutzat
joko dira. Hori bai, LLETaren proposatutako helbide soziala hartuko duen Estatu kideak formalki onartuko du hitzarmena, LLETa sortzea
baimentzeko.
Estatu kideak etorkizuneko kideari informazio gehigarria eskatzeak hirugarren paragrafoan adierazitako epea etengo du. Etenaldia Estatu kideak
etorkizuneko kideari bere behaketak bidali eta hurrengo egunean hasiko da, eta etorkizuneko kideak behaketei erantzun arte iraungo du.
Nolanahi ere, ez da hirugarren paragrafoan adierazitako epea etengo, etorkizuneko kideak Estatu kideak egindako behaketei hamar egun
balioduneko epean erantzuten badie, etenaldia hasten den unetik aurrera.
Etorkizuneko kide bat LLETko partaide izan daitekeen erabakitzean, estatu kideek beren arau nazionalak aplikatu ahalko dituzte.»
67
3 bis. Hirugarren herrialde bateko edo gehiagoko etorkizuneko kideak dituen LLETaren kasuan, LLETaren helbide soziala hartuko duen
proposatutako Estatu kideak ziurtatuko du, gainontzeko Estatu kide interesdunekin kontsultan, 3 bis artikuluan ezarritako baldintzak betetzen
direla, eta hirugarren herrialdeak etorkizuneko kideen partaidetza onartu duela, honako hauen arabera:
a) Erregelamendu honetan ezarritako baldintzak eta prozedura baliokideak; edo
b) gutxienez Estatu kide baten (horren zuzenbidearen arabera ezartzen da etorkizuneko kidea) eta aipatutako hirugarren herrialdearen arteko
hitzarmena.

LLETaren hitzarmenaren edo Estatutuen aldaketak prozedura bera jarraitu
beharko du, betiere, aldaketa hori jadanik hitzarmena onartu duen Estatu kide
batetik datorren kide berriaren atxikimendura mugatzen ez bada. Kasu
horretan, Estatu horren onarpena bakarrik behar da, eta horrek LLETaren
helbide soziala hartzen duen Estatu kideari jakinaraziko dio (4.6 artikula68).
Prozedura horretan, Estatu kideek euren arau nazionalak aplikatuko dituzte;
Espainiaren kasuan, urtarrilaren 18ko 37/2008 Errege Dekretua.
Frantziako Estatuari dagokionez, Frantziako toki-erregimenaren araudiak
tokietako eta eskualdeetako erakundeen kanpo ekintzari buruz xedatzen du V.
kapituluan, Code Général des Collectivités Territoriales kodean; bertan,
berezko izaera juridikoa duten organismoen prozedura arautzen da. Prefektuak
horren sorrera baimendu behar du.
Hitzarmena eta estatutuak edo horien aldaketak onartu ondoren, LLETak
helbide soziala kokatutako Estatu kideak LLETak nortasun juridikoa hartzen
duen unea erregistratu edo argitaratuko du, bere araudi nazionalaren arabera
(5. artikulua69).
Aipatutako argitalpena edo erregistroa egin ondoren, Eskualdeetako Lantaldeak
LLETaren

sorreraren

iragarkiaren

argitalpena

izapidetuko

du

Europar

Batasuneko Aldizkari Ofizialean.
LLETa eratzerakoan emandako epea amaitzen denean edo hitzarmenean
jasotako beste edozer arrazoirengatik desegingo da (8.2 artikulua). Era berean,
interes legitimoa duen edozer agintaritza eskudunak eskatuta gertatu daiteke,

68
6. LLETak hitzarmenaren zein estatutuen edozer aldaketa jakinaraziko die Estatu kideei, euren legeriek LLETako kide berriak sortzen dituzten
kasuetan. 6 bis artikuluaren a) letrari jarraiki, kide berria atxikitzen den kasuan izan ezik, hitzarmenaren edozer aldaketa Estatu kide horiek
69

onartuko dute, artikulu honetan ezarritako prozeduraren arabera.
5. artikulua, 1082/2006 ERREGELAMENDUA: 1. Hitzarmena eta estatutuak zein horien ondorengo aldaketak LLETaren helbide soziala

hartzen duen Estatu kidean erregistratu edo argitaratuko dira, edo biak, aipatutako Estatu kidearen zuzenbide nazional aplikagarriaren arabera.
LLETak hitzarmena eta estatutuak erregistratzen edo argitaratzen diren datan hartuko du nortasun juridikoa, lehenengo gertatzen denaren arabera.
Kideek eragindako estatu kideei eta Eskualdeetako Lantaldeari hitzarmenaren eta estatutuen erregistroaren edo argitalpenaren berri emango diete.
2. LLETak bermatuko du, hitzarmena eta estatutuak erregistratu edo argitaratu eta hamar laneguneko epean, Erregelamenduaren eranskinean
agertzen den eredua jarraitzen duen eskabidea bidaltzen dela Eskualdeetako Lantaldera. Jarraian, Eskualdeetako Lantaldeak Europar Batasuneko
Argitalpen Ofizialen Bulegora bidaliko du eskaera hori, Europar Batasuneko Aldizkari Ofizialaren C seriean oharra argitaratzeko, LLETa sortzen
dela jakinarazten, Erregelamenduaren eranskinean adierazitako xehetasunekin.

LLETaren helbide soziala hartzen duen Estatu kideko organo judizial edo
administratibo eskudunak LLETak Erregelamenduaren 1.2 eta 7. artikuluetan
jasotako LLETen helburu nagusiak betetzen ez dituela erabakitzen duenean,
edo 7. artikuluan ezarritako funtzioetatik kanpo jarduten duenean (14.
artikulua)70.
1082/2006 Erregelamenduaren 4.3 artikuluak zehazki jasotzen du, LLETaren
sorrera onartzeko prozedurari dagokionez, «LLET bateko etorkizuneko kide
baten partaidetzaren inguruan erabakitzerakoan, Estatu kideek euren arau
nazionalak aplikatu ahal izango dituztela».
Gai horri erantzunda eta LLETen funts publikoen kudeaketaren kontrola
erregulatzeko eta horien jarduera gainbegiratzeko, urtarrilaren 18ko 37/2008
Errege Dekretua onartu zuten, Espainiako erakundeak LLET batean sartzea
baimentzeko barne-prozedura arautzen duena, nagusiki.
Bestalde, 37/2008 EDko 4. artikuluak sortu berri den zein jadanik sortuta
dagoen LLETean parte hartzeko nahia Herri Administrazioen Ministerioari
eskatzeko beharra jasotzen du.
Prozedura izapidetzean jasotzen da Kanpo Gaietarako eta Lankidetzarako
Ministerioaren eta Ekonomia eta Ogasuneko Ministerioaren txostenaren
halabeharrezko bidalketa71 (Ministerioaren txostena loteslea izango da,
erkidegoko zein Estatuko Administrazioko funtsen erabilerari dagokionez), bai
eta autonomia-erkidegoarena, bere lurralde-esparruko subjektuak integratzen
dituzten eskabideei dagokienez. Era berean, «Arloarengatik eskudunak diren
Ministerioen» txostena jaso beharko da.
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14. artikulua, 1082/2006 ERREGELAMENDUA:
1. Hitzarmenean desegiteari buruz esaten dena dela ere, legezko interesa duen edozein autoritate eskudunek, eskumena duen organo judizialak
edo LLETak helbide soziala duen estatu kideko autoritate eskudunak LLETa desegiteko agindu dezake, LLETak 1. artikuluko 2. paragrafoan edo 7.
artikuluan ezarritako baldintzak betetzen ez dituela estimatzen duenean eta, bereziki, LLETa 7. artikuluan ezarritako funtzioez gaindi aritzen bada.
LLET bateko kideak hainbat estatu kidetako legeria aplikatuz elkartu badira, hori desegiteko eskaera aurkezten bada, eskumena duen organo
judizialak edo administraziokoak horren berri emango die estatu kide horiei guztiei.
2. Eskumena duen organo judizialak edo administraziokoak epe bat eman ahal izango dio LLETari, bere egoera arautu dezan. Epe horren barnean
ez bada arautzen, eskumena duen organo judizialak edo administraziokoak desegitea aginduko du.
71
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Kanpo Gaietarako eta Lankidetzarako Ministerioak gainontzeko eragindako
Estatu

kideei

jakinaraziko

dizkie

Estatu

horietako

erakunderen

baten

partaidetza adierazten duten Espainian jasotako eskabideak.
Baimenaren ebazpena Ministroen Kontseiluari dagokio, LLETeko etorkizuneko
kideetako bat Estatu bat, Estatuko Administrazioaren organo bat, autonomiaerkidego bat edo gehiago edo horien menpeko organismoren bat direnean.
Gainontzeko kasuetan, ebazpena Herri Administrazioen Ministerioko titularrari
dagokio72.
Gehienez, hiru hilabeteko epean eman beharko den baimentzeko edo ukatzeko
ebazpena hurrengo baldintzetan oinarrituko da (37/2008 EDren 6. art.)
a) LLET proiektuaren izaera eta xedea ekonomia- eta gizarte-kohesioa
sendotzeko helburura egokituko da. Aipatzekoa da Espainiako araudiak
ez duela lurralde-kohesioa aipatzen.
b) LLETaren konstituzio-hitzarmenaren eta bere estatutuen edukia Lurralde
Lankidetzako Europako Taldeari buruzko 2006ko uztailaren 5eko
Europako

Parlamentuaren

eta

Kontseiluaren

1082/2006

(EE)

Erregelamenduaren xedapenetara egokituko dira.
c) LLETean parte hartzeko kideek gaitasuna, bai eta erantzukizuna
mugatzeko debekurik ez izatea ere, eta horren bideragarritasuna.
d) Helburuak barne-antolakuntzara eta eskumenen banaketara egokitzea.

Sortzea baimendutako LLETa urtebeteko epean eratu beharko da, gehienez,
baimena ematen den unetik aurrera; bestela, emandako baimena iraungitzen
da.
Prozesu bera jarraitu beharko dute hitzarmenaren aldaketek eta LLETaren
estatutuen aldaketa esanguratsuek; horiek baimena eman duen organoak
onartu beharko ditu. 37/2008 EDren 8.2 artikuluak esanguratsutzat ematen ditu
estatutuak aldatzeko hurrengo kasuak:
a) LLETaren erabakiak hartzeko prozeduren aldaketa.
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b) Kideen

finantza-ekarpeneko

modalitateen

eta

aplikagarriak

diren

aurrekontu- eta kontabilitate-arauen aldaketa.
c) Kideen erantzukizun-modalitateen aldaketa.
d) Estatutuak aldatzeko prozeduren aldaketa.

1082/2006 Erregelamenduaren 5. artikuluan xedatutakoari jarraiki, 37/2008
Errege Dekretuaren 7. artikuluak ezartzen du Espainian helbide soziala duten
LLETen hitzarmena, estatutuak zein horien aldaketak Kanpo Gaietarako eta
Lankidetzarako
Europako

Ministerioaren

Taldeen

barnean

Erregistroan

sortutako

inskribatu

behar

Lurralde

Lankidetzako

direla.

Proiektatutako

LLETaren kide guztiei baimenaren esleipena egiaztatu ondoren gauzatuko den
inskripzio horrek helburu duen jarduera gauzatu ahal izateko beharrezko
jarduera administratiboak gauzatzeko ahalmena ematen die LLETei (7.6)
artikulua). 1082/2006 Erregelamenduaren 5. artikuluaren73 terminoetan, LLETak
erregistroaren datan hartuko du nortasun juridikoa.
Bestalde, EDren 9. artikuluak Espainian helbidea duten LLETen estatutuak zein
horien aldaketak Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratzea ezartzen du.
Argitalpen horrek ez du konstituzio-izaerarik, eta bere eraginak LLETaren
sorrera zein bere estatutuen aldaketa iragartzera mugatzen dira.
LLETa desegiteari dagokionez, 37/2008 Errege Dekretuaren 12. artikuluak
Erkidegoko Erregelamenduaren 14. artikuluak ezarritakoa zehazten du,
Espainian helbide soziala duten LLETak desegiteko ahalmena Ministroen
Kontseiluari emanda eta, ondorioz, eskumen hori organo judizial bati esleitzea
baztertuta, 1082/2006 Erregelamenduan ezarritako helburuak edo funtzioak
73
5. artikulua, 1082/2013 ERREGELAMENDUA: Nortasun juridikoa hartzea eta aldizkari ofizialean argitaratzea
1. Hitzarmena eta estatutuak zein horien ondorengo aldaketak LLETaren helbide soziala hartzen duen Estatu kidean erregistratu edo argitaratuko
dira, edo biak, aipatutako Estatu kidearen zuzenbide nazional aplikagarriaren arabera. LLETak hitzarmena eta estatutuak erregistratzen edo
argitaratzen diren datan hartuko du nortasun juridikoa, lehenengo gertatzen denaren arabera. Kideek eragindako estatu kideei eta Eskualdeetako
Lantaldeari hitzarmenaren eta estatutuen erregistroaren edo argitalpenaren berri emango diete.
2. LLETak bermatuko du, hitzarmena eta estatutuak erregistratu edo argitaratu eta hamar laneguneko epean, Erregelamenduaren eranskinean
agertzen den eredua jarraitzen duen eskabidea bidaltzen dela Eskualdeetako Lantaldera. Jarraian, Eskualdeetako Lantaldeak Europar Batasuneko
Argitalpen Ofizialen Bulegora bidaliko du eskaera hori, Europar Batasuneko Aldizkari Ofizialaren C seriean oharra argitaratzeko, LLETa sortzen
dela jakinarazten, Erregelamenduaren eranskinean adierazitako xehetasunekin.

betetzen ez direnaren kasuetan. Desegin aurretik, Ministroen Kontseiluak
errekerimendua formulatuko dio LLETari, kasua balitz, horrek egoera
erregularizatzeko, hilabeteko gehieneko epean.

II. AKITANIA-EUSKADI EUROESKUALDEA.
LLET horren sorrerak ez du espezifikotasun aipagarririk, Frantziako Estatuko
agintaritzek eskatutako prozedura eta erregistroa gainditu ondoren; izan ere,
Hendaian dago kokatuta.
Hitzarmenaren aldaketari dagokionez, bere hamargarren klausula guztien
adostasunez onartzea eskatzen du eta, onartu ondoren, aurretik azaldutako
izapide orokorra jarraitzea eskatuko da. Estatutuen 18. artikuluak termino berak
erabiltzen ditu, zehazki aldaketa esanguratsuen inguruan bada ere.
Hitzarmenaren

seigarren

klausulak

adierazten

du

LLETa

iraupen

mugagabearekin eratzen dela, eta hamaikagarren klausulak dio «kideek guztien
adostasunarekin eta Erkidegoko zein Frantziako erregelamenduak errespetatua
erabaki dezaketela LLETa desegitea» (Estatutuen 7. artikulua). Ez du
aurreikusten bi kideetako baten alde bakarreko borondatez desegitea.
Batasuneko legeriak dioenaz bat, LLETa likidatzean, Frantziako zuzenbideak
dioena beteko da. Batasuneko legeria aplikatuz, LLETak kaudimenik ez badu,
ordainketak etetea erabaki edo antzeko beste edozein prozedura aurrera
eramaten badu, Frantziako legeriak dioena bete beharko du.
III. DUERO-DOURO LURRALDE LANKIDETZAKO EUROPAKO ELKARTEA

«Duero-Douro»

Lurralde

Lankidetzako

Europako

Taldea

1082/2006

Erregelamenduak eta 37/2008 Errege Dekretuak adierazitako prozedura
jarraituz sortzen da, eta Kanpo Gaietarako eta Lankidetzarako Ministerioaren
Lurralde Lankidetzako Europako Taldeen Erregistroan inskribatu ondoren
eskuratu zuen bere izaera juridikoa, Espainian baitu bere helbidea.

LLET hori iraupen zehazgabearekin eratzen da (hitzarmenaren 3. klausula) eta,
desegiteko, 10/82/2006 Erregelamenduaren 14. artikuluan xedatutakora jotzen
du.
Bestalde, Estatutuen 51.2 artikuluak desegiteko aukera jasotzen du «herrialde
bateko kide batek eskatuta, betiere, presidenteari eta Taldeko gainontzeko
kideei sei hilabete lehenago gutxienez jakinarazita».
IV. LLET - HUESCA PIRINIOAK-HAUTES PYRÉNÉES (HP-HP)
«HP-HP» Lurralde Lankidetzako Europako Taldea 1082/2006 Erregelamenduak
eta 37/2008 Errege Dekretuak adierazitako prozedura jarraituz sortzen da, eta
Kanpo Gaietarako eta Lankidetzarako Ministerioaren Lurralde Lankidetzako
Europako Taldeen Erregistroan inskribatu ondoren eskuratu zuen bere izaera
juridikoa, Espainian baitu bere helbidea.
Kideen atxikimendu- eta uko-prozedura HP-HP LLETaren Estatutuen 35.
artikuluan dago araututa, eta Batzarreko kide guztien adostasuna eskatzen da.
Erakunde berrien atxikimenduak Estatutuen aldaketa eskatuko du.
Atxikitako kide batek borondatez uko egiteak ez dio eragingo horren izaerari,
betiere, LLETean Espainiako zein Frantziako lurralde-erakundeak gelditzen
diren bitartean eta, edozer kasutan, Huescako Probintzia Aldundikoak eta
Pirinio Garaietako Departamendukoak. Dimisioa martxan dagoen aurrekontuekitaldiaren amaieran izango da eraginkorra.
LLET horren iraupeneko aldia hamar urtekoa da sinatzen den unetik aurrera,
eta epe berdinetarako berritu ahal izango da, bere kideek zehazki erabakita.
Luzatuz gero, LLETaren Batzarrak horren iraupeneko aldia amaitu aurretik
baimendu beharko du. (Bosgarren klausula)
Desegiteko aukera hitzarmenaren seigarren klausulan aurreikusten da, eta
jarraian adierazitako arrazoietako batengatik desegin ahal izango da:
a) Kideen arteko akordioa
b) Hitzarmenaren iraupen-epearen amaiera, LLETaren Batzarrak hori luzatzea
adostu gabe.

c) Funtzionatzen jarraitzeko ezintasuna
d) Sortzeko emandako helburua ez betetzea.
e) LLETa izaera juridiko desberdineko erakundea bihurtzea
f) 1082/2006 EE Erregelamenduaren 14. artikuluan xedatutakoaren arabera
desegitea.
Desegiteko prozedura HP-HP LLETaren Estatutuen 37. artikuluan dago
araututa. Desegiteko adostasunak erabakiko du LLETaren ondasunak,
eskubideak

eta

betebeharrak

likidatzeko

modua.

Desegitea

inskribatutako Estatuko agintaritza eskudunari jakinaraziko zaio.

LLETa

HIRUGARREN KAPITULUA. LURRALDE LANKIDETZAKO
TALDEEN FUNTZIOAK, KUDEAKETA ETA KONTROLA
I. FUNTZIOEN ETA KUDEAKETAREN ARAUBIDEA.
1082/2006/Erregelamenduak erabakitzen du LLETa pertsona juridiko-publikoa
izan behar dela eta bere kideen izenean (bereziki, hori osatzen duten eskualdeeta toki-agintaritzen izenean) jarduteko gaitasuna izan behar duela eta,
horretarako, gaitasun juridikoa eta jarduteko gaitasuna ematen dizkio.
LLETaren funtzioak eta eskumenak hitzarmen batean definitu behar dira.
LLETa jardun ahal izango da Europar Batasunarekin batera finantzatutako
lurralde-lankidetzako programa edo proiektuak aplikatzeko —bereziki Egitura
Funtsen konturako programa eta proiektuak, 1083/2006 (EE) Erregelamenduari
eta

Eskualdeen

Garapenerako

Europako

Funtsari

buruzko

Europako

Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2006ko uztailaren 5eko 1080/2006 (EE)
Erregelamenduari jarraiki—edo estatu kideen eta beren eskualdeko eta tokiko
autoritateen ekimenei jarraiki abiarazitako lurralde-lankidetzako ekintzak
egiteko, Europar Batasunak finantza-arloan esku hartu edo ez.
LLETak sortzeak ez dio eskualdeko edo tokiko autoritateen eta estatu kideen
finantza-erantzukizunari eragiten, Europar Batasuneko funtsen eta funts
nazionalen kudeaketari dagokionez. Ezingo da hitzarmenik egin eskualdeko eta
tokiko agintariek, botere publikoak diren aldetik, duten agintearen inguruan —
polizia- eta araugintza-arloetan, bereziki—.
I.1. Funtzioak
LLETaren helburua bere kideen arteko lurralde-lankidetza erraztea eta
sustatzea izango da, lurralde-lankidetzaren kontzeptuaren barnean mugaz
haraindiko, nazioz gaindiko eta eskualdeen arteko lankidetza-mota bat edo
gehiago hartuta, Batasunaren ekonomia-, gizarte- eta lurralde-kohesioa
sendotzeko.
Estatu kide bakoitzean, estatu kide horren legeria nazionalak pertsona juridikoei
aitortzen dien jarduteko eskumen juridiko zabalena izango du LLETak. Bereziki,

ondasun higigarriak edo ondasun higiezinak erosi edo besterendu ahal izango
ditu; langileak kontratatu eta epaiketa batean alderdi gisa aritu ahal izango da.
LLETak bere kideek erregelamendu honekin bat ematen dizkioten funtzioak
izango ditu. Funtzioak kideek adostutako hitzarmenean definituko dira, 4. eta 8.
artikuluekin bat74.
LLETak ematen zaizkion funtzioen mugen barnean jardungo du; zehazki,
lurralde-lankidetza erraztea eta sustatzea, Batasunaren ekonomia-, gizarte- eta
lurralde-kohesioa sendotzeko, eta barne-merkatuan existitzen diren oztopoak
gainditzea. Bere kideek erabakiko dute funtzio bakoitza kide bakoitzaren
eskumen-eremuan sartzen dela, Estatu kideak edo hirugarren herrialdeak
zuzenbide nazionalaren arabera sartutako kidearen partaidetza erabakitzen ez
badu, kide hori hitzarmenean jasotako funtzio guztietarako eskuduna ez bada
ere.
LLETak lurralde-lankidetzako beste ekintza zehatz batzuk egin ahal izango ditu
bere kideen artean eta 1. artikuluaren 2. paragrafoan aipatzen den helburuaren
testuinguruan, Europar Batasunak finantza-ekarpena egin ala ez egin.
Lehenik eta behin, LLETaren funtzioak programen edo horien zatien
gauzapenari zein Europako Eskualde Garapenerako Funtsaren, Europako
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Hitzarmenaren 8. artikulua, 1082/2006 ERREGELAMENDUA
1. Kideek 4. artikuluarekin bat aho batez egindako hitzarmen batek arautuko du LLETa.
2. Hitzarmenean honako hauek zehaztuko dira:
a) LLETaren izena eta horren helbide soziala;
b) LLETak bere funtzioak gauzatu ditzakeen lurraldearen zatia;
c) LLETaren helburua eta funtzioak;
d) LLETaren iraupena eta desegiteko baldintzak;
e) LLETeko kideen zerrenda;
f) LLETeko organoen zerrenda eta euren eskumenak;
g) Batasunaren eta LLETaren helbide soziala hartzen duen Estatuaren kidearen zuzenbide aplikagarria, hitzarmena interpretatzeko eta aplikatzeko;
h) Batasunaren eta LLETeko organoek jarduten duten Estatuaren zuzenbide aplikagarria;
i) hirugarren herrialdeetatik datozen kideen edo, dagokienean, PTUen partaidetza-modalitateak, aplikatu beharreko zuzenbidearen erabakia barne,
LLETak hirugarren herrialdean edo PTUan bere funtzioak gauzatzen dituenean;
j) hitzarmenean zehaztutako funtzioen esparruan gauzatutako jarduerekin zerikusi zuzena duen Batasuneko eta nazioko zuzenbidea;
k) LLETeko langileei aplikatzen zaizkien arauak, bai eta langileen kudeaketaren eta kontratazio prozeduren inguruko modalitateak arautzen
dituzten printzipioak ere;
l) LLETaren eta bere kideen erantzukizun-modalitateak, 12. artikuluaren arabera;
m) elkar aitortzeko modalitate egokiak, baita funts publikoen kudeaketaren finantza-kontrolaren inguruan ere; eta
n) estatutuak hartzeko eta hitzarmena aldatzeko prozedurak, 4. eta 5. artikuluetan ezarritako betebeharrak beteko dituztenak.

Gizarte Funtsaren edota Kohesio Funtsaren bidez Batasunaren laguntza
jasotzen duten eragiketen gauzapenari buruzkoak izan daitezke.
Estatu kideek LLETek Europar Batasuneko finantza-ekarpenik gabe egin
ditzaketen funtzioak mugatu ahal izango dituzte. Hori bai, 13. artikuluan
xedatutakoa alde batera utzita, Estatu kideek ez dituzte kanpo utziko Europako
Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1299/2013 Erregelamenduaren (EB) 7.
artikuluan aipatutako inbertsio lehentasunei buruzko funtzioak.
1301/2013 Erregelamenduaren (EB) 3. artikuluan ezarritako bere aplikazio
eremuan, FEDERek 1303/2013 Erregelamenduaren (EB) 9. artikuluko lehen
paragrafoan ezarritako helburu tematikoei lagunduko die, mugaz haraindiko,
nazioz haraindiko eta eskualdeen arteko lankidetza-programen esparruan
egindako baterako ekintzen bidez. 1302/2013 Erregelamenduaren (EB) 5.
artikuluan ezarritako inbertsio-lehentasunez gain, FEDERek hurrengo inbertsiolehentasunak lagundu ahal izango ditu, Europako lurralde-lankidetzaren osagai
bakoitzerako adierazitako helburu tematikoen barnean:
a) Mugaz haraindiko lankidetzaren esparruan:
i) kalitatezko enplegu iraunkorra sustatzea eta laneko mugikortasuna
laguntzea, mugaz haraindiko lan-merkatuen integrazioaren bidez,
honako hauek barne: mugaz haraindiko mugikortasuna, toki-mailako
baterako enplegu-ekimenak, informazio- zein aholkularitza zerbitzuak,
eta baterako trebakuntza;
ii) gizarteratzea sustatzea eta pobreziari zein edozer diskriminazioformari aurre egitea, gizonen eta emakumeen arteko berdintasunaren,
aukera-berdintasunaren eta komunitateen integrazioaren sustapenaren
bidez, mugen haraindian;
iii)

gaitasunak

eskuratzeko

eta

etengabe

ikasteko,

hezkuntzan,

trebakuntzan eta trebakuntza iraunkorrean inbertitzea, hezkuntzako,
trebakuntza profesionaleko eta trebakuntzako baterako programen
garapenaren eta aplikazioaren bidez; (...)
iv) agintaritza publikoen eta alderdi interesdunen gaitasun instituzionala
eta administrazio publikoaren eraginkortasuna hobetzea, lankidetza

juridikoaren eta administratiboaren sustapenaren zein herritarren eta
erakundeen arteko lankidetzaren bidez;
b) Nazioaz haraindiko lankidetzaren esparruan, agintaritza publikoen eta alderdi
interesdunen gaitasun instituzionala hobetzea, baita administrazio publikoaren
eraginkortasuna ere, mikroeskualdeetako estrategien eta itsasoko arroen
garapenaren eta koordinazioaren bidez;
c) Eskualdeen arteko lankidetzaren esparruan, erakunde publikoen eta alderdi
interesdunen gaitasun instituzionala hobetzea, baita administrazio publikoaren
eraginkortasuna ere, honako hauen bidez:
i) jardunbide egokien eta esperientzien hedapena eta esperientzien
trukearen

emaitzen

aprobetxamendua,

hiri-garapen

iraunkorrari

dagokionez, hiri- eta landa-eremuen arteko loturak barne, 2. artikuluaren
3. puntuko b) letraren arabera;
ii) Esperientziak trukatzea sustatzea, lurralde-lankidetzako programen
eta ekintzen eraginkortasuna zein LLETen erabilera sendotzeko, 2.
artikuluaren 3. puntuko c) letraren arabera;
iii) Egungo oinarria sendotzea, kohesio-politikaren eraginkortasuna
handitzeko eta helburu tematikoak lortzeko, garapenaren arloko joeren
analisiaren bidez, 2. artikuluaren 3. puntuko d) letraren arabera.

PEACE mugaz haraindiko programari dagokionez eta gizarteratzea sustatzeko
eta

pobreziari

eta

edozer

diskriminazio-motari

aurre

egiteko

helburu

tematikoaren esparruan, FEDERek ere dagozkion eskualdeetan gizarte- eta
ekonomia-eraginkortasuna sustatzen lagunduko du, bereziki, komunitateen
arteko kohesioa sustatzen duten ekintzen bidez.
Kideek ez diete LLETari esleituko zuzenbide publikoko eskumenik, ez eta
estatuaren edo beste autoritate publiko batzuen interes orokorrak babestera
bideratutako funtziorik ere, hala nola: polizia- eta araugintza-eskumenak,
justiziakoak eta atzerri-politikakoak.
Nolanahi ere, Batasunaren eta aplikatu beharreko nazioko zuzenbidearen
arabera, 1082/2006 Erregelamenduaren 10. artikuluko 1. atalaren a) letran

aipatutako LLET baten batzarrak LLETak kudeatzen duen azpiegitura baten
elementua erabiltzeko baldintzak zehaztu ahal izango ditu, edota interes
ekonomiko orokorreko zerbitzua emateko baldintzak, erabiltzaileek ordaindu
beharreko tarifak barne.
LLETko kideek aho batez erabaki ahal izango dute funtzioak bere kideetako
bati eskuordetzan uztea.

I.2. Zuzendaritza organoak
Zuzendaria LLETko lehendakariak izendatuko du Batzorde Betearazlearen
proposamenez.
Organo zuzenak honako funtzio hauek izango ditu:
•

Administrazio orokorra ziurtatu eta LLETaren jarduera zuzenduko du
Batzarrak

erabakitako

orientabideen

eta

zereginen

barruan,

eta

presidentearen agintaritzaren pean.
•

Presidentearen aginduak jasotzea, Batzarraren erabakiak aplikatzeko.
Proposamenak egiteko ahalmena du eta Batzorde Exekutiboak entzun
diezaiola eska dezake.

•

Langileen zuzendaria eta arduraduna da. Beharrezko karguen profilak
proposatzen ditu, baina ez du eskumen esklusiboa. Batzorde Exekutiboak
du ahalmen osoa arlo horretan.

Zuzenean kontratatua izan bada, Frantziako zuzenbidearen arabera kendu ahal
izango da kargutik; LLETaren esanetara jarria edo bereizia bada, berriz,
jatorrizko komunitatera edo eskualdera itzuliko da.

I.3 Erregimen ekonomiko-finantzarioa
LLETaren kontabilitatea Frantziako kontabilitate publikoko arauen, Europar
Batasuneko finantza-erregelamenduaren eta hori aplikatzeko testuen arabera
egin eta kudeatuko da.

LLETaren kontable publikoa Akitaniako Eskualdeko Prefektuak izendatzen du,
aurretik diruzain ordaintzaile nagusiaren iritzia entzunda.
Urteko aurrekontuak funtzionamendu-atal bat izango du eta, hala badagokio,
baita

eragiketa-atal

bat

ere.

Batzarrak

onartuko

du,

presidentearen

proposamenez. Lehenengo aurrekontua hiru hilabeteko epean onartuko da,
estatutu hauek argitaratu edo erregistratzen direnetik kontatzen hasita.
Hauek dira aurrekontua finantzatuko dutenak:
a) Kideen nahitaezko ekarpenak erdibana funtzionamendu- eta eragiketaataletarako, Batzarrak erabakitakoaren arabera. LLETko kide bakoitzak
nahitaez sartuko du dagokion gastua bere urteko aurrekontu arruntaren
barruan.
b) Diru-laguntza publikoak
c) Dohainak eta legatuak
d) Maileguen produktua, hala badagokio.
e) Indarrean dagoen legeriak baimentzen duen beste edozein diru-sarrera.

I.4 Langileen erregimena:
Langileak kideek LLETaren esanetara jarriak edo bereiziak izan daitezke, edo,
bestela, LLETak berariaz kontratatuak.
Zuzendariaz gain, LLETak erabakitako lanak gauzatzeko bere esanetara
jarritako talde teknikoa izango dira LLETaren langileak.
LLETak zuzenean kontratatutako langileen lan-kontratuen izaera Frantziako
legeriaren araberakoa izango da eta, zehazki, Funtzio Publikoaren Estatutu
Orokorraren 1. eta 11. Tituluen araberakoa.
LLETa deuseztatzeari edo likidatzeari lotutako iraizpenaren kasuan ere, ez du
eskubiderik emango LLET bateko kideen langileen artean sartzeko.
LLETaren esanetara jarritako edo bereizitako langileak beren jatorrizko
estatutuaren menpe egongo dira aurrerakinei, antzinatasunari, erretiroari,
graduari lotutako eskubideei eta karrerari dagokienez.

Edozer

kasutan,

kontratatutako

langileak

presidenteak

botatzen

ditu,

zuzendariaren proposamenez, Batzorde Exekutiboak onartu ondoren, pertsona
interesdunak esandakoa entzun ondoren, horrek hala eskatuz gero. LLETak
langileak kontratatzeko, aldez aurretik hautagaientzako deialdi publikoa egingo
da.
Eskueran jartzearen etenaldia zuzendariak proposatuko du, baina erabakia
presidenteak hartuko du. Eskueran jartzera itzuli baino lehen, langileak
Batzorde

Exekutiboak

entzun

diezaiola

eskatu

ahal

izango

du.

Kolektibitateetako batek bereizitako edo LLETaren esanetara jarritako langileak
aurrera egin nahi badu, jatorriko kolektibitatearen menpe egongo da
horretarako.
Baimenei dagokienez, horiek zuzendariak proposatuko ditu, baina erabakia
presidenteak hartuko du.
I.5 Kontrola eta erantzukizuna
LLETa izango da dituen zorren, bere izenean diren kontratu bidezko
konpromisoen eta bere baitako organoen jardueraren erantzule bakarra.
LLETaren baliabideak nahikoak ez direnean konpromisoak betetzeko edo
edozer motako zorrei aurre egiteko, LLETa desagertu arte hartutako guztiak
barne, zorren banaketa finantza-ekarpenen banaketaren arabera gauzatuko da.
LLETa deseginez gero, bertan kide zirenak izango dira ordura arteko jardueren
ondoriozko betebeharren erantzule.
Lurralde Lankidetzarako Europar Taldeko kideek horren erabakiak eta ekintzak
beren lurraldeetan martxan jartzea erraztuko duten neurriak hartuko dituzte.
Finantza arloko kontrola Frantzian eskumena duten agintariek gauzatuko dute,
eta erkidegoko funtsen erabilera kontrolatzeko Europar Batasunaren legeria
aplikatuko da. Dena den, gaiak eragiten dien Europar Batasuneko Estatuek
erraztu egingo dute kontrol hori.
Barne-erregelamendua Batzorde Betearazleak idatziko du, eta ondoren
Batzarrak onartuko.

Erregelamendu horretan LLETaren funtzionamenduari buruzko baldintzak
finkatuko dira, Estatutuetan jaso gabekoen inguruan.
Erregelamendua aldatzeko aukera egongo da, erregelamendu hori onartzeko
erabilitako bide bera erabilita.
I.6. Euskal Autonomia Erkidegoaren eta Akitaniako Eskualdearen arteko
LLET hitzarmena.
1992. urtetik, Euskal Autonomia Erkidegoak eta Akitaniako Eskualdeak mugaz
gaindiko lankidetza handia izan dute, eta horren ondorioz, proiektu komunak
abiarazi eta finantzatu dituzte.
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, jarduera hori lankidetza dela-eta gizataldeen
artean hurbiltzea gertatu da, eskualde berri horren identitatea eratzeaz gainera
Hori dela-eta, bi eskualdeek, 2009ko azaroaren 30ean Bordelen izandako
«Akitania-Euskadi goi-bileran», beste aldi bati hasiera ematea erabaki zuten.
Horrela, aipatutako bileraren ondorioz elkarrekin egindako adierazpenean, Patxi
LOPEZ Euskadiko lehendakariak eta Alain ROUSSET Akitaniako Eskualde
Kontseiluko lehendakaria, adierazi zuten «Akitania / Euskadi Euroeskualdea»
sortzeko prozesua irekitzeko borondatea zutela, eskualde horri nortasun juridiko
propioa emanda, eta Lurralde Lankidetzako Europako 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.
«Akitania Euskadi Euroeskualdea» LLETaren konstituzio-hitzarmena honako
klausulek arautzen dute:
Lurralde Lankidetzako Europako Taldearen (LLET) izena «Akitania/Euskadi
Euroeskualdea» izango da.

Bere ekintza-eremua bere kideek euren eskumenak gauzatzen dituztena da,
euren barne-zuzenbidearen arabera.
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 sustatu behar du; aurrerantzean «lurralde-lankidetza» deituko diogu.
Hori guztia Europar Batasunaren barruan eta estatu mailako lurraldeantolakundeei zor zaien errespetuarekin, kohesio ekonomikoa eta soziala
indartzeko. LLETak horren xedearen inguruko ordezkaritza ziurtatzen du
hirugarren erakundeen artean (toki-, nazio-, Europa- edo nazioarteko mailan.
Kideek zehaztutako zereginak kide bakoitzak bere barne-zuzenbidearen
arabera dituen eskumenen barruan gauzatzen dira. Esparru horretan, LLETak
beharrezko ekintzak gauza ditzake xede hori eta bere zereginak betetzeko.
Europar taldearen eginkizunak, nagusiki, Europar Batasunak ere finantzaturiko
lurralde-lankidetzarako programa edo proiektuak martxan jartzearekin 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 zehatza ekonomia eta gizarte arloko kohesioa
indartzea baldin bada; Europar Batasunaren finantzazioa izatea edo ez izatea
gerta daiteke.
Funtzioak honako hauek dira, eta hurrengo jarduera-eremuetan gauzatuko dira:
- Mugaz haraindiko ekonomia-, gizarte- eta ingurumen-jarduerak gauzatzea
lurralde-garapen iraunkorraren aldeko estrategia bateratuen bitartez,
- Lurralde-lankidetza sortzea eta garatzea, lurralde-garapen integratuaren alde
egingo duten sare eta egintzak finantzatuz, ondorengo eremuetan:
- Berrikuntza.
- Ingurumena.

- Irisgarritasuna.
- Hiri-garapen iraunkorra.

Adierazpen moduan, LLETa sortzeko hitzarmenak honako ekintza hauek
zerrendatzen ditu:
- 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 sustatzea ahalbidetuko duten proiektuak
martxan jartzea, batez ere, energia berriztagarrien eta basoen balorizazioaren
arloan
- Hezkuntzaren eta prestakuntzaren arloan, herritarren erabateko garapena
bermatuko duten metodoak eta bitartekoak partekatzea;
- 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.
Eskualdeko politikaren eraginkortasuna hobetzea bilatuko da, ondorengoak
sustaturik:
- Lurralde-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.
LLETari beharrezkotzat jotako baliabideak eman ahal izango zaizkio eta,
bereziki:
- Ikerketak edo zerbitzuen prestazioak, bere kabuz edo bere kideen kabuz, bere
helburuak betetzera iristeko.
- Berezko finantzaketa eta Europar Batasunaren edota LLETeko kideak diren
estatuen diru-laguntzak

Funtzioak Estatutuetan ezarritakoaren arabera eskuordetu daitezke. LLETen
funtzioetatik kanpo gelditzen dira zuzenbide publikoak emandako botereak
gauzatzea eta Estatuaren edo bestelako agintaritza publikoen interes orokorrak
babesteko zereginak eta, horien artean, polizia- eta araugintza-arloko
eskumenak, justizia eta atzerri-politika.

II. LLET-EN JARDUERARAN KONTROLA.
Atal

honetan,

kudeaketarengatik

LLETen

kontrola

(1302/2013

aztertuko

Erregelamenduak

dugu,

funts

aldatutako

publikoen
1082/2006

Erregelamenduaren 6. artikulua, aurrerantzean, 1082/2006 Erregelamendua),
bai eta interes publikoaren (Europako Erregelamenduen 13. art.) zein kontrol
jurisdikzionalaren aurka doazen jarduerak (Europako Erregelamenduen 15. art.)
gauzatzeagatik. Analisi bera urtarrilaren18ko 37/2008 EDri lotuta egingo dugu;
horren bidez, LLETari buruzko 1082/2006 Erregelamenduaren (37/2008 ED)
aplikazio eraginkorrerako eta hori Akitania-Euskadi Euroeskualdeko LLETean
(Akitania-Euskadi LLET) aplikatzeko beharrezko neurriak hartzen dira, azkenik,
Madrilgo Esparru Hitzarmenaren 3. Protokoloan aurreikusitako LLEari buruzko
kontrolaren esparruan aurreikusitakoarekin konparatzeko.

II.1 Funts publikoen kontrola
1082/2006 Erregelamendua (6. artikulua)
Beste atal batzuetan zehaztu bezala, LLETak Erkidegoak eta, zehazki, Egitura
Funtsak

finantzatutako

lurralde-lankidetzako

programak

edo

proiektuak

aplikatzeko jardun dezake, edo lurralde-lankidetzako ekintzak gauzatu ditzake,
bere kideen eskumen esklusiboz, Erkidegoak finantzatuta edo finantzatu gabe.
LLETaren funtsen finantza-kontrola LLETaren helbide soziala hartzen duen
Estatuak gauzatzen du (egoitza-estatua). Kasua balitz, estatuak ahalbidetu
behar du gainontzeko estatu kide interesdunek LLETak estatu kide horietan
gauzatutako ekintzen kontrolak gauzatzea, bai eta informazio guztia trukatzea
ere.
Finantza-kontrola nazioarteko mailan onartutako ikuskaritza-arauen arabera
gauzatuko da eta, LLETak Batasunak finantzatutako jarduerak gauzatzen
dituenean, Batasunak emandako funtsen kontrolari buruzko legeria aplikatuko
da.
Kontrolak gauzatzerakoan egoitza-estatuak aurki ditzakeen zailtasunen berri
emango zaie gainontzeko Estatu kideei.
37/2008 ED (10. art.)
Estatuko EDak berresten du Europako funtsekin guztiz edo zati batean
finantzatutako jardueren kontrola erkidegoko antolamenduaren eta aipatutako
antolamenduak barne-zuzenbidean erkidegoko funtsen kontrolari buruzko
transposizio-arauen arabera egingo dela. Era berean, kontrolak LLETa osatzen
duten administrazio ezberdinen kontrol-organoen arteko eskumenen banaketa
errespetatuko du.
Egoitza duen administrazioak LLETaren finantza-kontrolaren eta kontuen
ikuskaritzaren arloko agintaritza eskuduna erabakiko du; agintaritza hori sektore
publikoko finantza-kontrolaren eta ikuskaritzaren arloko eskumenak dituzten
herri-administrazioetako organo batek edo gehiagok izan behar du.

Izendatutako agintaritzak gainontzeko Estatuei jakinaraziko dizkie finantzakontrolak gauzatzerakoan hautemandako gertakariak.
LLET

-

Akitania-Euskadi

(Hitzarmenaren

bederatzigarren

klausula

eta

Estatutuen 12. art.)
LLETaren finantza-kontrolari dagokionez, hori Frantziako zuzenbidearen
arabera gauzatuko da (egoitza-estatuaren zuzenbidea). Kontuen Eskualdeko
Ganberak LLETen kontrolean parte hartuko du, kanpoko ikuskaritzako
organismo independente gisa.
Frantziako

kontrol-agintaritzek

kontrol

horren

gainean

formulatutako

adierazpenen berri emango diete Espainiako agintaritzei.
Espainiako agintaritzek Espainian gauzatutako LLETen ekintzen gaineko
kontrolak gauzatu ahal izango dituzte, Espainiako araudiak horixe eskatzen
duenean.
LLETaren funtzioak Europar Batasunak ere finantzatutako ekintzak hartzen
dituenean, Europar Batasunaren funtsak kontrolatzeari buruzko legeria ezarriko
da.
Duero-Douro LLETa (Estatutuen 44. artikulua).
Funts

publikoen

eta

pribatuen

kudeaketaren

kontrola

LLETen

Erregelamenduaren 6. artikuluaren eta 37/2008 Errege Dekretuaren 10.
artikuluaren aurreikuspenetara egokituko zorrozki.
Horretarako, arduradun ekonomikoaren eta administratiboaren Erakundeak
hartuko du kudeaketa hori kontrolatzeko erantzukizun nagusia. Organo
arduradunak

funts

publikoen

kudeaketaren

kontrolak

gauzatzerakoan

hautemandako gertakarien berri emango die LLETeko kideen Estatuei.
Funts publikoen kudeaketaren kontrolaren gaineko jurisdikzioa ez duten
herrialdeko LLETeko kideek LLETaren funts publikoen kudeaketari buruzko
ikuskaritzak gauzatzea adostu ahal izango dute, beste estatuko kideen
baldintza beretan esku hartuta.

Europako

Erkidegoak

finantzatutako

jarduerak

kontrolatzen

direnean,

Erkidegoaren funtsen kontrolaren inguruan dagokion legeria aplikatuko da.
Edozer kasutan, Espainiako Kontuen Auzitegiaren menpe egongo da.
II.2. Interes publikoaren aurkako jardueren kontrola
. 1082/2006 Erregelamendua (13. artikulua)
LLETaren jarduerak bere ordena publikoaren, segurtasun publikoaren edo
moraltasunaren aurkakoak direla edo horren interes publikoaren aurka doazela
uste duen edozer estatu kidek gauzatzen duen kontrola da. Kasu horietan, bere
lurraldean jarduera hori debekatu ahal izango du edo euren legeriari jarraiki
lotuta dauden kideei LLETetik ateratzeko eskatu ahal izango diete.
Debekua hartu duen estatu kideko organo judizialek hori berrikusi ahal izango
dute, eta ezin izango da lurralde-lankidetza mugatzeko hautazko baliabidea
izan.
37/2008 ED (10. art.)
Ministroen Kontseiluak debekatu ditzake LLET baten jarduerak, ordena
publikoaren,

segurtasun

publikoaren,

osasun

publikoaren,

moraltasun

publikoaren eta interes publikoaren barne-xedapenen aurkakoak direnean.
Halaber, bertatik ateratzea eskatu ahal izango die LLETeko Espainiako kideei.
Ministroen Kontseiluaren ebazpenak apelatzeko modukoak izango dira justiziaepaitegietan; izan ere, administrazio-bidea amaitzen dute.
LLET Akitania-Euskadi (Hitzarmenaren bederatzigarren klausula)
Espainiako agintaritzek Espainian gauzatutako LLETen ekintzen gaineko
kontrolak gauzatu ahal izango dituzte.
. Duero-Douro LLETa (Estatutuen 49. artikulua).
LLETeko zerbitzu juridikoek zuzendari nagusiari jakinaraziko diote, prebentzio
gisa, LLETaren edozer jarduerak Portugalgo eta Espainiako bildutako
zuzenbidearekin

izan

Erregelamenduen

13.

probabilitatea txikitzeko.

dezakeen
artikuluan

edozer

aurkakotasun,

aurreikusitako

debekuak

Europako
gauzatzeko

II.3. Kontrol judiziala
1082/2006 Erregelamendua (15. artikulua)
Hirugarrengoek errekurtsoa jarri dezakete auzitegietan, LLETaren ekintzen eta
omisioengatik.

Eskumen

jurisdikzionalaren

arloko

Batasunaren

legeria

aplikagarria izango da LLETak parte hartutako gatazketan, Erregelamenduetan
zehaztutako salbuespenetan izan ezik. Kasuren bat Europako legerian
aurreikusita ez dagoenean, egoitza-estatuko organo judizialak izango dira
eskudunak, 13. artikuluko kasuetan izan ezik, estatu kide batek LLETaren
jarduerak debekatzea adosten duenean, interes orokorraren aurka joateagatik;
kasu horretan, inpugnatutako erabakia hartu duen estatu kidearen organo
judiziala izango da eskuduna.
Inola ere ez da aurretik juzgatzen LLET baten organo publiko kideen aurka bere
organo judizialen aurrean errekurtsoa aurkezteko estatu bateko herritarren
eskubidea, hurrengo kasuetan:
LLET batek egiten dituen ekintzen gaineko administrazioaren ebazpenak.
Zerbitzua beren hizkuntzan hartu ahal izatea.
Informazioa eskuratzea.
LLET - Akitania-Euskadi (Hitzarmenaren zortzigarren klausula eta Estatutuen
21. art.)
LLET hori sortzeko sinatutako hitzarmenean, Hitzarmenaren aplikazioan edo
interpretazioan sortutako gatazkak konpontzeko arbitraje-sistema aurreikusten
da. Arbitraje Batzordea LLETaren kanpoko hiru nortasunek eratzen dute (EAEk
eta Akitaniako Eskualdeak bakoitzeko pertsona inpartziala aukeratutako dute,
eta hirugarrena jadanik hautatutako pertsona horiek hautatuko dute). Hitzarmen
adiskidetsua lortzen ez bada, gatazkak Frantziako jurisdikzioaren pean
konponduko dira, Europako Erregelamenduen 15. artikuluan xedatutakoari
kalterik egin gabe.
Liskarrak

konpontzeko,

aurreikusitakora joko da.

Europako

Erregelamenduen

15.

artikuluan

Duero-Douro LLETa (Estatutuen 50. artikulua).
LLETaren ekintzen zein omisioen kontrola Europako Erregelamenduko 15.
artikuluan sartutako jurisdikzio-arauetara berregokituko da.

LAUGARREN ZATIA

ONDORIOAK

LAUGARREN ZATIA

ONDORIOAK

I. AZTERKETAREN XEDEA

Egun, Euskal Herria kultura, nortasun, ekonomia eta bestelako elementu
komunak dituzten 3.000.000 biztanle inguruko populazioak osatutako giza
geografia da. Bere lurralde-antolakuntzak zazpi lurralde historiko hartzen ditu
barnean (Bizkaia, Gipuzkoa, Araba, Nafarroa, Nafarroa Beherea, Lapurdi eta
Zuberoa). Horiek Europako bi estatutan daude kokatuta (Espainia eta Frantzia);
beraz, muga komuna dute, eta mugaz haraindiko espazioa eratzen dute,
Nafarroako Pirinioen mendebaldearen bi aldeetan.

Egungo Euskal Herriaren giza geografia hori juridikoki eta politikoki artikulatzen
saiatu da historian zehar, bere biztanleak modu biziagoan erlazionatu ahal izan
daitezen, euren harremanen bidez, garapen endogenoko berezko gaitasunak
komunitate natural gisa garatzeko, gizarte-, ekonomia- eta lurralde-kohesioko
berezko espazioa artikulatuta.

Euskal

Autonomia

Erkidegoko

eta

Nafarroako

Foru

Erkidegoko

arau

instituzionalek bien arteko lankidetza horizontala ahalbidetuko dien tresna
juridikoak aurreikusten dituzte, autonomia-erkidego bakar batean guztiz
integratzera iritsita ere. Frantziako Estatuan kokatutako Ipar Euskal Herriko
lurraldeei dagokienez, Euskadiko Autonomia Estatutuak75 eta Nafarroako Foru
Eraentza Berrezarri eta Hobetzeari buruzko Legeak76 eskualdeen arteko
lankidetza-hitzarmenak egiteko aukera aurreikusten dute.

Eusko Legebiltzarrak 2004ko abenduan onartutako Euskadiko Erkidegoko
Estatutu Politikoak bi artikulu zehatz zituen, Nafarroako Foru Erkidegoarekin (6.
art.) eta Iparraldeko euskal lurraldeekin (7. art.) harremanak artikulatzeko. 66.
artikuluan ere, Europako eta nazioarteko harremanen politikaren esparruan,
75
76

EAEAEaren 6.5 eta 22.2 artikuluak
NFEBHLOren 68. bis artikulua: 5.” Eskualdeen arteko lankidetzaren esparruan, Nafarroako Foru Erkidegoak

lankidetza bultzatuko du bere interes berak dituzten lurraldeekin eta, batez ere, Nafarroarekin muga egiten duten
horiekin, eta lankidetza-hitzarmenak sinatu ahal izango ditu horiekin, euren eskumenen eremuan.*

Euskal Herria osatzen duten lurralde historiko guztiak barne hartuko zituen
euroeskualdearen sorrera bultzatzeko konpromisoa jaso zuen.

Txosten honek Ikerketa bat du abiaburu. Ikerketak Europako esparruko
lurralde-lankidetza ezagutzeko aukera ematen digun analisi teorikoa egiten du,
eskaintzen dituen aukerak eta Euskal Herrian bizi eta lan egiten duten
pertsonek eratzen duten giza espazio geografiko horren artikulaziorako
ezartzen dituen mugak zeintzuk diren jakiteko.

Horretarako, mugaz haraindiko lankidetzako esparruak antolatzeko bide
ematen duten Europako Kontseiluaren barnean onartutako nazioarteko tresnak
aztertu dira, modu konparatuan, bai eta Europar Batasunaren zuzenbidetresnak ere. Halaber, araubide orokor horren gainean, lurralde-lankidetzarako
esparruak arautzen dituzten Espainiako eta Frantziako araudiak aztertu dira.

Lana eskumenen irismenaren analisiarekin hasten da, nazioarteko harremanen
arloan eta autonomia-erkidegoen kanpo-ekintzan, Konstituzio Auzitegiaren
konstituzionaltasunaren eta jurisprudentziaren blokearen araudia ikusita.
Jarraian, Europan existitzen den lurralde-lankidetzari buruzko araudi anitza eta
konplexua jasotzen eta ordenatzen da sistematikoki, bereziki, mugaz haraindiko
lankidetzari dagokionez, bere araubide juridikoa zehazteko.

II. MUGAZ HARAINDIKO LURRALDE LANKIDETZAREN EUROPAKO
ESPARRU JURIDIKOA

Europako lurralde-lankidetzak esparru juridiko konplexua du; horren arabera eta
Bigarren Mundu Gerra amaitu zenetik, mugaz haraindiko lurralde-lankidetzako
hainbat eremu sortu dira, eskualdeen arteko eta nazioz gaindiko estatuen
azpiko erakundeen artean.

Lurralde-lankidetzako Europako esparru orokor horrek bi iturri instituzional
desberdin ditu: Europar Kontseiluarena lehena eta Europar Batasunarena

bigarren. Nolanahi ere, ezin da esan modu autonomoan funtzionatzen dutenik;
aldiz, elkar berrelikatzen dira, estatu azpiko erakundeen arteko lankidetza
sustatzeko tresna-sorta zabala eskainita.

Lehen talde arauemailea Europako Kontseiluaren barnean onartutako araudia
da; haren funtsezko oinarria Lurralde Komunitateen edo Agintaritzen arteko
Mugaz Haraindiko Lankidetzari buruzko Esparru Hitzarmena (MHLEEH) da.
Madrilen sinatu zuten 1980ko maiatzaren 21ean, 1995eko, 1998ko eta 2009ko
hiru Protokolo gehigarriekin batera. Espainiako Estatuak Esparru Hitzarmena
bakarrik sinatu eta berretsi du, eta ez ondorengo Protokoloak. Aldiz, Frantziako
Estatuak denak sinatu eta berretsi ditu.

Bigarren

taldea

gizarte-,

ekonomia-

eta

lurralde-kohesioaren

arloko

Batasunaren eskumenen inguruko EBko araudia da (Europar Batasunaren
Funtzionamenduari buruzko Itunaren 175. artikuluaren hirugarren paragrafoa),
eta bere tresna arauemaile nagusia Lurralde Lankidetzako Europako Taldeari
buruzko

uztailaren

5eko

Europako

Parlamentuaren

eta

Kontseiluaren

1082/20067/EE Erregelamendua da.
EUROPAKO KONTSEILUAREN ARAUBIDEARI dagokionez (EK), erakunde
horrek Europako demokraziaren sakontzearen esparruan egiten dituen lanen
barnean kokatzen da mugaz haraindiko lankidetzaren arloko Europako
araubide komunaren garapena; hau da, mugaz haraindiko lankidetza
eskualdeko garapenari eta demokraziari dago lotuta.

EK-ko Estatutuek erakutsi dute erakundearen helburua dela kideen artean gero
eta batasun handiagoa lortzea, elkarrekiko lankidetza sustatuta, euren ondarea
osatzen duten printzipioak eta ideiak babestuta eta beteta, eta garapen
ekonomikoa eta soziala gauzatuta.
EK-k eskualde mugakideen aintzatespena lortzeko egiten du lan, eta bere
kezketako bat izan da eskualde mugakideen babes juridikoa eta lurraldelankidetzaren

eskubidearen

aintzatespena

lortzea.

Mugaz

haraindiko

lankidetzaren

bidez,

MHLEEHk

estatu

azpiko

erakundeak

Europako

Kontseiluaren helburuekin konprometitzen direla ziurtatu nahi du, aldi berean,
euren gizarte- eta ekonomia-garapenerako espazioa bermatuta.

Europako

Kontseiluaren

lan

guztia

Estatuen

arteko

egungo

mugak

errespetatuta egiten da, estatu-azpiko erakundeen arteko lankidetzarako
marjina dagoela ulertuta, horrek haien lurralde-osotasunerako arriskurik
ekartzen ez duela bermatuta, betiere.

EUROPAR BATASUNAri dagokionez (EB), lurralde-lankidetza bere Eskualde
Politikaren esparruan garatu da, bereziki, lankidetza hori kohesioko egiturafuntsen finantzaketa-programen bidez sustatuta. Bere helburua ez da bakarrik
kolektibitate mugakideen aintzatespen administratiboa eta politikoa lortzea eta
babestea, baizik eta lurraldeen arteko lankidetza ekonomikoa sustatzea eta
ekimen ekonomikorako lurralde erakargarriak bihurtzea; izan ere, Europako
(ekonomia-) batasunaren kontsolidazioa lortzeko baliabidetzat jotzen du, aldi
berean,

honako

helburu

hauek

lortuta: inbertsioetarako

lurralde-eremu

erakargarrien sustapena, enpresa-ekimena, berrikuntza eta enpleguaren
sorrera.

Europar Batasunerako, beraz, lurralde-lankidetzak Estatu kideen integrazio
ekonomiko handiagoa lortzen lagundu dezake; hau da, mugak are gehiago
itxuragabetzen, Europar Batasunaren Itunarekin formalki desagertu ondoren
(Masstricht, 1993), euren ekonomia-, gizarte- eta lurralde-kohesioa sendotuta.
Helburu horrekin batera, EBko erakundeek egitura-funtsen kudeaketa-tresna
egonkorra eta eraginkorra eman nahi diote Europako eskualde-politikari,
hasiera batean Europako Kontseiluaren lankidetza-esparrutik ondorioztatutako
lankidetza-tresnen aniztasuna mugatu gabe, funts horien kudeaketaren gaineko
erkidegoko

erakundeen

kontrol-lana

erraztuko

lukeen

gutxieneko

estandarizazioa ahalbidetuko lukeena, horrela, mugaz haraindiko lankidetzaeskemen aniztasuna eta Estatu kideen araudi- eta prozedura-konplexutasuna
gaindituta.

Nolanahi ere, deskribatutako bi arau-esparruak, EK-koa eta EBkoa, batera
existitzen dira eta elkar inspiratzen dira euren garapenean. Horren adibide argi
bat Lurralde Lankidetzarako Europako Taldeak (LLET) arautzen duen
1082/2006 Erregelamendua da; hori Europako Kontseiluaren esparruan
existitzen den lankidetza-tresnen konplexutasuna eta aniztasuna gainditzeko
eta Europako eskualde-politikaren kudeaketari tresna estandarra emateko
onartu zen. Era berean, 2009. urtean MHLEEHren 3. Protokoloa onartu zen,
EK-ko Mugaz Haraindiko Lankidetzaren sisteman

LLETaren antzekoa den

figura bat txertatzeko. Figura horri Euroeskualdeko Lankidetzako Europako
Taldea (ELET) deritzo.

Bi arau-esparruak aztertuta, mugaz haraindiko lurralde-lankidetzaren gaineko
Europako zuzenbide komuna existitzen dela ondorioztatzen da. Araudi komun
hori Europako bi erakundeek emandako arauek eratzen dute: batetik, Europako
Kontseiluaren barnean onartutakoak eta, bestetik, Europar Batasunaren
barnean onartutakoak.

Europako erakundeek Mugaz Haraindiko Lankidetzaren inguruan onartutako
esparru juridikoa deskribatu ondoren, estatu azpiko erakundeek euren
lankidetza-eremuak artikulatzeko dituzten tresna mekanismo zehatzak zeintzuk
diren jakiteko, EKko eta EBko araubideetara propio jo behar dute, esparru
bakoitzeko tresnek ezaugarri ezberdinak baitituzte.
EUROPAKO KONTSEILUAREN (EK) araudiaren arloan, MHLEEHk garapen
zuzenak gaitzen ditu estatu azpiko erakundeen aldetik. Hau da, ez da
beharrezkoa Estatuek aldez aurretik sinatzea estatu azpiko erakundeei
lankidetza-esparrua mugatuko dieten alde biko itunak. Horrela, estatu azpiko
erakundeek MHLEEHk aurreikusitako lankidetza-tresnak erabili ditzakete
zuzenean. Hori da Frantziaren kasua, MHLEEHren 1. Protokoloa sinatu
zuenetik; bertan, estatu azpiko erakundeek adostutako ekintza zuzenean
gauzatzeko eskubidea aitortzen da zehazki.

Nolanahi ere, aurkako aukera ere aurreikusten da; hau da, Estatuek
MHLEEHren aplikazioa inplikatutako Estatuen arteko ituna aurretik onartzera
baldintzatzeko aukera formalki gordetzea. Itun horretan MHLEEHren aplikazio
zehatza mugatuko da, jokoan dauden estatu-interesen arabera. Horixe
gertatzen da Espainian; eta, hortaz, MHLEEH modu eraginkorrean aplikatzeko
baldintza da estatuen arteko hitzarmenak sinatu behar dituela Frantziarekin eta
Portugalekin.

Espainiako Estatuak estatuen arteko bi tresna sinatu ditu estatu azpiko
erakundeen lurralde-lankidetza artikulatzeko: bat Frantziako estatuarekin sinatu
zuen; hau da, 1997ko otsailaren 24an indarrean sartutako «1995eko
martxoaren 10ean Baionan sinatutako lurralde-erakundeen arteko mugaz
haraindiko lankidetzari buruzko Espainiako Erresumaren eta Frantziako
Errepublikaren arteko Ituna»; eta bestea, Portugaleko Estatuarekin sinatu zuen:
«2002ko urriaren 3ko Lurralde Erakundeen eta Instantzien arteko Mugaz
Haraindiko Lankidetzari buruzko Espainiako Erresumaren eta Portugaleko
Errepublikaren arteko Ituna». Nazioarteko bi hitzarmen horietan ezarri ditu
Estatu bakoitzak estatu azpiko subjektuen artean lurralde-lankidetza garatzeko
euren lurralde-eremuan bete beharreko baldintzak.

Alemaniaren kasua, aldiz, nabarmentzeko modukoa da; izan ere, Alemania,
Frantzia, Suitza eta Luxenburgo osatzen duten estatuen azpiko erakundeen
mugaz haraindiko lankidetzaren erregimena artikulatzen duen Kalsruheko
Itunaren estatuen arteko tresnak (1996) nortasun juridikoa duten mugaz
haraindiko lankidetzako organoei subiranotasuna transferitzea ahalbidetzen die
Länderei, euren eskumenen esparruan. Gaitasun horren oinarri konstituzionala
Alemaniako Konstituzioaren 24.1a artikulua da, 1992ko abenduaren 21eko
erreformaren ondoren, honako hau xedatzen duelarik: «Länderak botereak
gauzatzeko eta estatuko lanak betetzeko eskudunak direnez, Gobernu
Federalaren

onarpenarekin,

mugaz

haraindiko

transferitu ditzakete subiranotasun-eskubideak.»

eskualde-erakundeetara

EUROPAR BATASUNAren eremuan (EB), estatu azpiko erakundeen arteko
MHLa EKren barnean ez bezala garatzen da; izan ere, estatu azpiko erakunde
horiei nortasun juridikoa duen lurralde lankidetzarako mekanismo bakarra
eskaintzen zaie: Lurralde Lankidetzako Europako Taldea (LLET). Horrela,
nortasun juridiko-publikoa duten tresnarik gabeko ekintza adostua EBren
esparrutik kanpo eta Europako Kontseiluaren barnean artikulatuko da.

LLETa erkidegoko Erregelamenduaren bidez sortzen da: 1082/2006/EE
Erregelamenduaren bidez, hain zuzen. Estatuko eta estatu azpiko garapenek
EBko zuzenbide eratorria osatzen dute eta, ondorioz, erkidegoko printzipioek
arautzen dute. Hasiera batean, EBko Erregelamenduak eskumen arauemaileak
dituzten estatu azpiko erakundeen garapen zuzenak ahalbidetzen ditu
Estatuaren esku-hartze zuzenik gabe; nolanahi ere, EBko Erregelamenduak
ahalbidetzen du Estatuko legeriak arautzea estatu azpiko erakundeek LLETak
sortzeari eta horietan parte hartzeari buruzko eta jardueraren kontrolari buruzko
hainbat prozedura-aspektu. Era berean, EBren finantza-ekarpenik jasotzen ez
duten LLETei dagokienez,

Estatu kideek mugak ezar ditzakete lankidetza

tresna horiek bete ditzaketen funtzioetan. Nolanahi ere, Espainiako eta
Frantziako estatuek ez dute mugatzeko gaitasun hori erabili.

LLETak sortzeko hitzarmenak eta estatutuak estatu azpiko erakundeek
onartzen dituzte, urtarrilaren 18ko 37/2008 Errege Dekretuan aurreikusitako
funtzionamendua baimentzeko eta kontrolatzeko prozeduren menpe jarri
ondoren. Errege Dekretuaren arabera, derrigorrezko estatu-araudi hori
nazioarteko harremanen arloko estatu-eskumenei (149.1.3 EE art.) eta Herri
Administrazioen araubide juridikoaren oinarriei (149.1.18 EE) jarraiki ematen
da.

Toki-araubideko Frantziako araudiak, hau da, Code Général des Collectivités
Territoriales kodeak, LLETen sorrera prefektuaren baimenaren menpe dagoela
ezartzen du.

Ondorio gisa, aipatzekoa da Europako estatu azpiko lurralde-erakundeek euren
mugaz haraindiko lankidetza-eremuaren egituraketa ados dezaketela, euren
artean dagozkien hitzarmenak adostuz. Nolanahi ere, gure kasuan, egun,
Espainiako eta Frantziako estatuek esku hartzeko marjina handia dute, euren
baimen- eta kontrol-gaitasunen bidez.

III. MUGAZ HARAINDIKO LURRALDE LANKIDETZAREN KONTZEPTUA.

EUROPAKO KONTSEILUAREN esparruan, mugaz haraindiko lankidetza da «bi
edo gehiagoko Alderdi Kontratatzaileetako (Estatuetako) lurralde-erkidegoen
edo agintaritzen (estatu azpiko lurralde-erakundeen) arteko auzotasunharremanak sendotzera eta garatzera zuzendutako adostutako ekintza, bai eta
horretarako beharrezkoak diren «hitzarmenen eta konponketen» adostasuna
ere» (MHLEEHren 2.1 artikulua).

EUROPAR BATASUNAren esparruan, ez da lurralde-lankidetza hainbeste
zehazten; aldiz, hori gauzatzeko erabiltzen den lankidetza-tresna zehazten da.
Horrela, 1082/2006/EE Erregelamenduko 1.2. artikuluak hauxe dio: «LLETaren
helburua bere kideen arteko lurralde-lankidetza erraztea eta sustatzea izango
da, bereziki, 3. artikuluaren 1. atalean zehaztu bezala, lurralde-lankidetzaren
kontzeptuaren barnean mugaz haraindiko, nazioz gaindiko eta eskualdeen
arteko lankidetza-mota bat edo gehiago hartuta, Europar Batasunaren
ekonomia-, gizarte- eta lurralde-kohesioa sendotzeko.»

Beraz, aipatzekoa da lurralde-lankidetzari buruzko bi fronteko Europako
esparrua kontzeptu horren nozio komunetik abiatzen dela; horrek estatu azpiko
erakundeen arteko lankidetzarako beharrezko baldintzak sustatzeko Estatuen
ekintza adostua eta erakunde horien arteko ekintza adostua hartzen ditu barne,
estatu azpiko erakundeen eta Estatuen arteko lankidetza adostua ere
ahalbidetuta.

Mugaz haraindiko lurralde-lankidetzaren kontzeptu hori ez dago pentsatuta
muga komunak banandutako Estaturik gabeko herrien nortasun nazionalaren
kohesioa errazteko. Nolanahi ere, lankidetza-eremuen artikulazioak ere ez dio
kalte egiten; izan ere, gizarte, kultura, historia, ekonomia eta bestelako loturak
eta muga bera partekatu ditzaketen pertsonen arteko harremanetan sakontzen
da, eta horiek hobetzen dira.

IV.
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LURRALDE

LANKIDETZA IZATEKO ESKUBIDERIK?

Ondorioztatu al daiteke mugaz haraindiko lurralde-lankidetza izateko lurraldeerakundeen eskubidea, MHLren arloko zuzenbide komunaren noziotik?
Erantzunak baiezkoa behar du izan. MHLEEHko Protokoloetatik (1995, 1998,
2009) zein LLETei buruzko 1082/2006/EE Erregelamendutik ondorioztatzen da,
Europako esparru komunaren babesean, eraikitzen ari dela estatu azpiko
erakundeen

artean

(lurralde-erkidegoak

edo

agintaritzak)

erantzukizun

baliokideak dituzten eremuetan lankidetzarako mugaz haraindiko hitzarmenak
egiteko eskubidea, lankidetzako lurralde esparruetan ekonomia-, gizarte- eta
lurralde-kohesioa indartzeko eta, bide batez, Europa osoaren integrazioa
sendotzeko.

Ezartzen al die Mugaz Haraindiko Europako Zuzenbide Komunak Estatuei
mugarik mugaz haraindiko lankidetza arautzeko orduan? Gure ustez, Europar
Batasuneko Itunetan sartutako lurralde-kohesioko nozioak (EBI-2009 eta EBFT2009) eraikitzen ari den Mugaz Haraindiko Lankidetzarako eskubide horren
tresna artikulatzaile gisa jokatzen du.

Nolanahi ere, eraikitzen

ari den

lurralde-lankidetzarako

estatu azpiko

erakundeen eskubide horrek badu muga orokor bat: Estatuen kanpo-politika.
Horrela, lankidetza-eremuaren osaketak eta haren jarduerak ezin dute Estatuen
eskumen hori kaltetu.

Horretarako, MHko Europako zuzenbide komunak tresna eraginkorrak ematen
dizkie Estatuei (kontzeptu juridiko zehaztugabeen sorta, estatu-kontrolen
sistemak, etab.), euren estatu-interesak eta kanpo-politika kaltetu ahal izango
dituzten mugaz haraindiko jarduerak saihesteko; izan ere, lankidetza-eremua
desegitea agintzera edo bere lurraldeko erakundeak bertan parte hartzea
debekatzera ere irits daitezke.
Hori esanda, alabaina, MHko Europako zuzenbide komunak ez die Estatuei
apetaren

araberako

baimen-

eta

kontrol-ahalmenak

erabiltzeko

ahalik

ezagutzen; izan ere, gaitasun horien jarduera arautua da eta, ondorioz, kontrol
jurisdikzionalaren pean dago.

Zeintzuk dira eskubide horren mugak? Estatu azpiko erakundeen mugaz
haraindiko lankidetzako

eskubidea beren antolamendu konstituzionalak

aitortzen dien eskumen-eremura dago mugatuta. Horrez gain, MHLko tresnek,
printzipioz ezin dituzte agintaritza gauzatzea dakarten eskumenak egikaritu
(hala nola, gaitasun arauemaileak, fiskalak edo poliziarenak). Hala ere,
salbuespen bat dago Alemaniako Länderen kasuan, izan ere, Länderrei
Alemaniako Konstituzioak baimentzen die beren eskumenak MHLko tresnen
esku uzten..

Estatu azpiko erakundeen lurralde-lankidetzako eskubideak ba al du bermesistemarik? Eskubidearen bermerik onena da Europan mugaz haraindiko
espazio horien aldeko kontzepzioa dagoela, izan ere, gizarte-, ekonomia- eta
lurralde-kohesioa

lortzeko

tresna

baliagarritzat

jotzen

dituzte

garapen

globalaren esparruan eta, bereziki, Europako integrazioren faktore lagungarri
gisa; eta gainera, EK-k ere sustatzen dituen bake- eta elkarbizitza-helburuak
lortzeko tresna demokratikotzat jotzen ditu. Testuinguru horrek Estatuen
jarduera arbitrarioak saihesten ditu eta, euren kasuan, estatu azpiko
erakundeen eta euren lankidetza-eremuen jardueraren gaineko edozer
mugaketa edo esku-hartze justifikatu behar dute.

Alde horretatik, interesgarria da lurralde-lankidetzako tresnek eskaintzen
dituzten helburuen eta onuren inguruan hausnartzea, ez soilik mugaz
haraindiko zerbitzu publikoen kudeaketarako espazio eraginkor gisa, baizik eta
politika publikoetan partekatutako hausnarketa- eta ebaluazio-espazio gisa ere
bai.

Eskubide horren bermeak estatuko auzitegien barnean aurkituko luke tutoretza
eta, kasua balitz, Europar Batasuneko Justizia Auzitegian; izan ere, erkidegoko
araudia diren heinean, EBko arauditik ondorioztatutako tresnek Batasunaren
zuzenbidearen berezko babesaz gozatzen dute eta hori urratzen duten
jarduerei errekurtsoa jarri liezaieke Europako jurisdikzioaren aurrean.

V. MUGAZ HARAINDIKO LURRALDE LANKIDETZAREN SUBJEKTUAK

Mugaz haraindiko lurralde-lankidetzaren hartzaileak herritarrak dira, zalantzarik
gabe. Nolanahi ere, lankidetza-mota horren protagonista nagusiak estatu
azpiko erakundeak dira; izan ere MHLko Europako zuzenbide komuna
Europako hainbat estatuetako «lurralde-erkidegoen eta agintaritzen» arteko
lankidetza errazteko eta sustatzeko sortzen da, lege-baldintza egokiak garatuz.

Estatuek rol hirukoitza dute: estatu azpiko erakundeen arteko lankidetza sustatu
eta erraztu behar dute ,

MHLko subjektu eragile zuzenak izan daitezke,

(2009ko3. Protokoloa eta LLET) eta kontrol eta zaintzako eragileak dira.

EBren esparruan, EBko erakundeak MHLko subjektu eragileak dira, mugaz
haraindiko lankidetzaren esparruan erabilitako EBren funtsen kontrolari
dagokionez.

Mugaz haraindiko lankidetzaren subjektu eragileak, EUROPAKO
KONTSEILUAREN esparruan:

MHLEEHk MHLko subjektu aktibotzat jotzen ditu «bi Estatuko edo gehiagoko
lurralde-erkidegoak edo agintaritzak», eta honela definitzen ditu: «estatuak ez
diren lurralde-erakundeak, tokiko edo eskualdeko funtzioak betetzen dituztenak,
eta Estatu bakoitzeko barne-zuzenbidearen arabera halakotzat jotzen diren
erkidegoak, agintaritzak edo organismoak.» (2.2 artikulua).

«Komunitatearen» kontzeptua honela interpretatzen da: tokiko edo eskualdeko
funtzioak gauzatzen dituen lurralde erakundea.

Estatu bakoitzaren barne-

antolamendu juridikoaren arabera, modu batekoak edo bestekoak izan
daitezke. Espainiaren kasuan, izaera hori dute autonomia erkidegoek,
probintziek edo, gure kasuan, lurralde historikoek, udalek eta tokiko erakunde
txikiek. Kontzeptu horren barruan ere sar daitezke lurralde-erakunde horiek
euren

lankidetza-hitzarmenen

ondorioz

eratutako

mankomunitateak

eta

partzuergoak. Frantziako estatuari dagokionez, «komunitate» izaera dute
eskualdeek, departamenduek, barrutiek, komunek (udalerriek), bai eta udalen
arteko lankidetzarako aurreikusitako Frantziako zuzenbidearen hainbat elkarteegiturek ere; hala nola, komunen komunitatea, aglomerazio-komunitatea eta
hiri-komunitatea.

MHLEEHren 3. Protokoloak ere Estatuaren partaidetza ahalbidetzen du MHL
lankidetzaren subjektu eragile gisa, nortasun juridikoa duen tresnan, hau da,
Euroeskualdeko Lankidetza Elkartean (ELE).

«Agintaritzaren» kontzeptuak lurralde-erakunde osoa ordezkatuko duen eta
ordezkaritzaren aldia duen pertsonara mugatuko duen interpretazio literala
ahalbidetzen du, baina baita lurralde-erakundeetako hautatutako kideak barne
hartzen dituen interpretazio zabala ere.

Azkenik, MHLEEHko 3. Protokoloan, MHLetan «tokiko edo eskualdeko
funtzioak gauzatuko dituzten organismoek» parte hartzeko aukera ere
aurreikusten da. Espainiako araudiaren arabera, organismo autonomoen edo

enpresa-erakundeen, zein zerbitzu publikoen estatu agentzien inguruan arituko
litzateke. EAEren kasuan, bere araudi instituzionalaren arabera, organismo
autonomoei, zuzenbide pribatuko erakunde publikoei, sozietate publikoei eta
fundazio publikoei buruz arituko litzateke. Frantziako zuzenbidearen arabera,
udalen arteko lankidetzako establezimendu publikoei eta sindikatu mistoei
buruz arituko litzateke.

Aldi berean, MHLEEHko 3. Protokoloak «industriakoak edo merkataritzakoak ez
diren interes orokorreko beharrak asetzeko helburu zehatzarekin eratutako
pertsona juridikoen» parte-hartzea aurreikustearen berezitasuna aurkezten du,
betiere, lurralde-erakundeekiko lotura esanguratsua adierazten duten baldintza
jakin batzuk betetzen direnean. Organismoaren kontzeptu zabal horrek gizarte
zibileko eragileen parte-hartzea ahalbidetzen du mugaz haraindiko lurraldelankidetzako tresnetan eta, Euskal Herrian, hain zuzen ere, horiek errotze eta
garrantzi berezia dute (EKE, Bihartean, Ikastolen Elkartea, sindikatuak...).

EKko tresnetan, Estatuek horiek osatu ditzaketen erakundeak edo agintaritzak
dagozkion lurralde-lankidetzako eremuan izendatzeko gaitasuna gordetzen
dute; beraz, estatuen arteko itunek lurralde-eremu zehatz bateko MHLn parte
hartzeko subjektuak erabaki ditzakete, ondoren, estatu azpiko erakundeen
artean sinatutako hitzarmenek berek zehazten amaitzeko.

Nolanahi ere, 3. Protokoloak estatu-gaitasun horr muga bat ezartzen dio,
eskumen arauemaileak dituzten erakundeei dagokienez; izan ere, 16.2
artikuluak eskumen arauemaileak dituzten estatu azpiko erakundeei eskumena
aitortzen die ELEaren eraketako aplikazio-eremua definitzeko, eta Estatuak
ezin du arbitrarioki eskumen hori mugatu.

Bere aldetik, MHLEEHko 2. Protokoloak eremu subjektiboa zabaldu zuen
lurraldeen arteko lankidetza ahalbidetuta, MHLEEH osatzen duten Estatuetako
estatu azpiko lurralde-erakundeen eta agintaritzen artean, muga komuna ez
badute ere.

Euskadiko, Nafarroako eta Akitaniako mugaz haraindiko lankidetza-eremuaren
eta

Baionako

Itunaren

barnean,

mugaz

haraindiko

lurralde-lankidetza

aurreikusten da lurralde-erakundeen artean, baina ez «agintaritzena» eta
«organismo publikoena», mugatuz, horrela, EKko tresnek eskaintzen dituzten
aukerak.

Baionako Itunaren arabera, mugaz haraindian lurralde-mailan lankidetza
gauzatu dezaketen Euskal Herriko subjektuak honako hauek dira: Hego Euskal
Herriaren eremuan, «tokiko eta eskualdeetako funtzioak gauzatzen dituzten
komunitateen»

ezaugarria

dute

hurrengo

lurralde-erakundeek:

Euskal

Autonomia Erkidegoa, Nafarroako Foru Erkidegoa, Bizkaiko, Gipuzkoako eta
Arabako Lurralde Historikoak eta udalak. Udalen mankomunitateak ere
«komunitateen» kontzeptu horren barnean sar daitezke. Ipar Euskal Herriaren
eremuan, Akitaniako Eskualdeak du izaera hori, bai eta Pirinio Atlantikoetako
Departamenduak, udalek eta udal-taldeek ere.

MHLren subjektuak, EUROPAR BATASUNAren eremuan:

LLETari buruzko EBko araudiak ez du zehazten zer diren, bere ustez, estatu
azpiko erakundeak; izan ere, bere xedea lankidetza-mekanismo zehatza
arautzea da. Hori osa dezaketen erakundeak edo agintaritzak izendatzera
mugatzen da. EKko eremuan gertatu bezala, honako hauek izan daitezke LLET
baten kideak: Estatu kideak, eskualde- eta toki-agintaritzak, bai eta lurraldeerakunde

horien

erakunde

instrumentalak

ere

(administrazioen

arteko

partzuergoak, fundazioak eta zuzenbide publikoko erakundeek sortutako
sozietateak).

Hala ere, MHLEEHko 3. Protokoloaren Euroeskualdeko Lankidetza Elkarteak
(ELE) ez bezala, ez zaie parte hartzen uzten lurralde-administrazioekin
loturaren bat duten irabazi asmorik gabeko pertsona juridiko pribatuei, LLETeko
kide bezala; izan ere, bere eremu subjektiboa administrazio publikoetara eta

horien menpeko zuzenbide publikoko erakunde instrumentaletara mugatzen du,
bai eta aurreko kategoria batek edo gehiagok osatutako elkarteetara.

Azkenik, erkidegoko araubideak maila ezberdinetako administrazioen eta
organismo

publikoen

partaidetza

baimentzen

du,

lurralde

garapeneko

proiektuak eta planak gauzatzeko euren eskumen-eremuak elkar osatzeko.
Nolanahi ere, orain arte, sortutako LLETen gehiengoa administrazio-maila
bereko kideekin eratzen da. Maila anitzeko egituraren adibide interesgarria
da;DUERO-DOURO LLETa bertan, NUTS III eremu geografikoko 188 tokiko
erakundek, toki-erakundeen bi elkartek, organismo autonomo batek eta bi
unibertsitatek hartzen dute parte.

VI. MUGAZ HARAINDIKO LURRALDE LANKIDETZAREN TRESNAK

EUROPAKO KONTSEILUAREN eremuan, MHLEEHn aurreikusitako tresnakopuru handiari esker, lankidetza-eremuak eratzeko orduan, nortasun juridikoa
duten MHLko subjektuak sor daitezke edo nortasun juridikorik gabeko beste
tresna batzuk erabili.

Halaber, tresna bat baino gehiago erabil daiteke,

lankidetzarekin bilatutako helburuaren arabera, egokiena edo egokienak batera
hautatu ahal izan daitezen.

Nortasun juridikorik gabeko lankidetza-tresnak egokiagoak dira hausnarketaeremuak partekatzeko, bai eta politika publikoak diseinatzeko proposamenak
egiteko. Aldiz, nortasun juridikoa duten lankidetza-tresnak egokiagoak dirudite
jarduera exekutiboenetarako.

Garrantzitsuena da MHLak lankidetza-lurraldearen gainean ikuspegi orokorrak
eta orotarikoak edukitzeko bidea zabaltzen duela , auziak eta arazoak
elkarrekin definitu eta politika bera partekatzeko. Tresna zehatza aukeratzea,
aldiz, ikuspegi funtzionalagoaren araberako erabaki bat izan daiteke..

Aldi berean, maila anitzeko MHL egituren sorrera ahalbidetzen du; horietan
administrazio-maila eta eskumen ezberdinetako herri-administrazioek eta
organismoek parte hartuko dute.

Baionako Hitzarmenaren garapenean, egun, hainbat lankidetza-tresna daude
eratuta. Horietako zenbaitek lankidetza-egiturak eratzen dituzte eskualdemailan; aldiz, beste batzuek toki-erakundeen arteko lankidetzarako espazioak
ezartzen dituzte eta beste batzuk mistoak dira, eta administrazio-maila
ezberdinek parte hartzen dute. Nortasun juridikorik ez dutenen artean honako
hauek daude.

Udalek mugaz haraindiko lankidetzako hitzarmenak dituzte sinatuta; adibidez,
Txingudiko zerbitzuen udalen arteko partzuergoaren eta Hendaiako udalaren
artean sinatutako mugaz haraindiko lankidetza-hitzarmena, etxeko hondakinak
eta asimilagarriak balioztatzeko instalazioa elkarrekin erabiltzeari buruzkoa
(2003); Nafarroako Foru Erkidegoko eta Garazi-Baigorriko udalen Partzuergoko
hainbat udalen eta bailara-batzordeen eta Baigorriko eta Garaziko bailaretako
Sindikatu Batzordeen arteko Pirinioetako mugaz haraindiko lankidetzahitzarmena, interes orokorreko ekintza gauzatzeko harreman instituzionalak
ezartzeko (datarik gabe, ez da EAOn argitaratu); Irungo, Hondarribiko eta
Hendaiako udalen arteko mugaz haraindiko lankidetza-hitzarmena, BidasoaTxingudi Eurobarrutia eratzeko (1993/01/15).

Lurralde historikoek ere mugaz haraindiko lankidetzako hitzarmenak sinatu
dituzte; hala nola, Baiona-Angelu-Biarritz barrutiaren eta Gipuzkoako Foru
Aldundiaren arteko mugaz haraindiko lankidetza-hitzarmena (1993/01/18) edo
EAEren, Gipuzkoako lurralde historikoaren, Akitaniako eskualdearen eta Pirinio
Atlantikoetako

Frantziako

Departamenduaren

arteko

mugaz

haraindiko

lankidetza-hitzarmena, «Euroeskualdeko Biltzarra» sortzeko (2010/03/01).

Halaber, hitzarmenak sinatu dira izaera ezberdineko lurralde-erakundeen
artean; hori egitura mistoa deituko litzateke. Adibidez, Nafarroako Foru

Erkidegoaren eta Hego Lapurdiko Hirigunearen arteko mugaz haraindiko
lankidetza-hitzarmena,

Dantzarineako

saneamendu-sistema

berriaren

eraikuntzari eta ustiapenari buruzkoa.

Eskualde-mailako lankidetzaren beste hiru adibide dira Nafarroako Foru
Erkidegoaren eta Akitaniako Frantziako Eskualdearen arteko mugaz haraindiko
lankidetzako Hitzarmena, lankidetzako esparru orokorra ezartzen duena (2000);
edo foru erkidego berak Pirinio Atlantikoetako Frantziako Departamenduarekin
sinatutakoa (2001); NFEren eta Pirinio Atlantikoetako Departamenduaren
Kontseilu Nagusiaren arteko mugaz haraindiko lankidetzako Hitzarmena,
gaitasun handiko Nafarroako eta Frantziako garraio-ardatza ezartzearen
egokitasunaren azterketa kontratatzeko (1998/02/03); Nafarroako Gobernuaren
eta Pirinio Atlantikoetako Departamenduaren Kontseilu Nagusiaren arteko
mugaz haraindiko lankidetzako hitzarmena, Nafarroaren eta Pirinio Atlantikoen
arteko

konexioaren

informazio-azterketa

kontratatzeko

eta

garatzeko

(2003/03/12); Midi-Pyrinéeseko Eskualdearen eta EAEren arteko lankidetzaprotokoloa (1996/12/12); Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailaren eta ikaskuntza
publikoko Frantziako Lurralde Kolektibitateen arteko lankidetza-protokoloa,
hizkuntza-politikaren arloan (2003/09/03).

Nortasun juridikoa duten eskualde- eta udal-eremuko tresnen barnean,
aipatzekoak dira Pirinioetako Lan Erkidegoaren Partzuergoa (2005) eta PLAE
Akitania-Euskadi Plataforma Logistikoa den Interes Ekonomikoko Europako
Elkartea

(1999-2004),

eskualde-mailan;

eta

Bidasoa-Txingudi

Mugaz

Haraindiko Partzuergoa (1998), toki-mailan.

Azkenik artikulazio mistoko lankidetza-eremuen artean, aipatzekoa da,
adibidez, Nafarroako Foru Erkidegoaren eta Hego Lapurdiko Hirigunearen
arteko mugaz haraindiko lankidetza-hitzarmena, Dantzarineko saneamendusistema berriaren eraikuntzari eta ustiapenari buruzkoa.

Azkenik, beste lankidetza-eremu pribatu batzuk existitzen dira; hala nola,
BIHARTEAN

AEIE

Interes

Ekonomikoko

Europako

Elkartea

(bertan,

lankidetzaren subjektuak Gipuzkoako eta Baionako Merkataritza Ganberak dira;
edo Euskal Kultur Erakundea, EKE, 1990eko apirilean sortutako elkartea
(Frantziako 1901eko legea), kultura-elkarteen eta Estatuaren, Akitaniako
eskualdearen, Pirinio Atlantikoetako Departamenduaren eta euskal kultura
babesteko udalen Mankomunitatearen inplikazio finantzarioari esker.

EUROPAR BATASUNAREN tresnen barnean, aipatzekoa da «Akitania-Euskadi
Euroeskualdea» eratzeko LLETaren Hitzarmena; horrek nortasun juridikopublikoa duen lankidetza-esparru iraunkorra ezartzen du, Euskal Autonomia
Erkidegoaren eta Akitaniako Eskualdearen artean. Lankidetza-esparru hori
irekita dago Nafarroako Foru Erkidegoa eta beste kide batzuk sartzera;
horretarako, estatuetan dagokion aldaketa izapidetu eta onartu beharko da.

VII. LANKIDETZAREN IRISMEN MATERIALA

EUROPAKO KONTSEILUAREN esparruan, lankidetza sustatzeko eta eskualde
mugakideen aurrerapen ekonomikoa eta soziala zein Europako herriak
elkartzen dituen solidaritatea laguntzeko, MHLEEHk estatu azpiko erakundeen
arteko ekintzaren oso irismen zabala bermatzen du. Horrek hainbat gauza
hartzen ditu barne; hala nola ekipamenduen kudeaketa partekatua eta mugaz
haraindiko zerbitzu publikoak ematea (ospitaleak, saneamendua...), edota
politika publiko zehatzen diseinuari, inplementazioari eta ebaluazioari buruzko
hausnarketa partekaturako eta koordinaziorako esparru egonkorren egituraketa,
euren eskumenen eremuan.

LLETari dagokionez, EUROPAR BATASUNAren araudiak ere gaitasuna
ematen du zerbitzuak zuzenean kudeatzeko eta baita EBren funtsek
finantzatutako lurralde-lankidetzako programak eta proiektuak martxan jartzeko
ere. Bide ematen du era berean, kideen arteko ekonomia-, gizarte- eta lurralde-

kohesioa sendotzea xede duten beste lankidetzako ekintza batzuk egiteko,
erkidegoaren finantzaketarekin zein gabe.

MHLko bi esparruen kasuan (EK eta EB), nortasun juridiko publikoa duten
mugaz haraindiko lankidetzako tresnek zuzenean kudeatu ditzakete zerbitzuak,
erabakiak hartu eta betearazi, baina ezin izango dituzte ahalmen arauemailerik,
zerga-ahalmenik eta, orokorrean, agintaritza gauzatzea dakarten funtziorik
erabili. Nolanahi ere, mugaz haraindiko lankidetza-esparruaren ordezkaritza
instituzionaleko funtzioak hartzen dituzte euren gain, eta erkidegoko funtsak ere
zuzenean kudeatu ditzakete. Egoitza zein Estatutan duten arabera, Estatu
horretako zuzenbideak arautuko du garatzen duten jarduera. Erkidegoko
funtsen kudeaketa, berriz, EBko zuzenbideak arautuko du.

Dagokion hitzarmenean zehazten da zein izango diren lankidetzarako gaiak
MHLko eremu edo egitura bakoitzean, eta, kasua balitz, nortasun juridikoa duen
erakundearen estatutuetan.

Euskadiko, Nafarroako eta Akitaniako mugaz haraindiko lankidetzaren eremuari
dagokionez, Baionako Itunak lankidetza baimentzen du interes komuneko
eremu guztietan, ekipamenduen edo zerbitzu publiko komunen kudeaketarako,
zein erabakiak koordinatzeko.

EK-ko tresnen bidez (Pirinioetako Lan Partzuergoa), zein EBko tresnen bidez
(Akitania-Euskadi

LLETa)

eratutako

nortasun

juridikoa

duten

organoei

dagokienez, gauzapen- zein programazio-eskumen zabalak dituzte, eta oso era
zabalean erlazionatzen ditu. Gainera, erakunde horiek erkidegoko funtsak
kudeatzeko gaitasuna dute. Halaber, bere langileak eta aurrekontuak
kudeatzen ditu.

VIII. FINANTZA ETA AURREKONTU ERREGIMENA

EUROPAKO KONTSEILUAREN eremuko lankidetza-egiturak eta organismoak
bere kideen aurrekontuen bidez finantzatzen dira, eta zerga-ahalmenik ez
badute ere, zerbitzuak emateagatik jasotako diru-sarreren bitartez finantzatu
daitezke.

3. Protokoloan araututako ELEak ezartzen du erakunde horietako estatutuek
erabakiko dutela horien finantzaketa- eta aurrekontu-araubidea. Horrekin batera
ezartzen da ELE baten aurrekontuaren kudeaketak eta betearazpenak finantzaikuskaritza izango dutela, egoitzaren kokaleku den Estatuko legeriaren arabera,
egoitza

kokatutako

Estatuaren

legeriaren

arabera,

eta

azken

horrek

ikuskaritzaren emaitzaren eta, kasua balitz, hartutako neurrien berri emango die
inplikatutako Estatuei.

EUROPAR BATASUNAren eremuan, LLETak urteko aurrekontua izan behar
du,

funtzionamendu-

eta,

kasua

balitz,

ustiapen-gastuen

xehakapen

bereziarekin. Era berean, kontuen urteko txostena, ikuskaritza eta horien
argitalpena egin behar ditu. LLETaren estatutuek euren kideen ekarpenak
zehaztu behar dituzte. EBk finantzatutako jardueren kasuan, Europako funtsen
kontrolei buruzko Europako araudia da nagusi.

Egoitza non kokatuta dagoen, Estatu kide horretako legeriak arautzen ditu
likidazioa, kaudimen-gabezia, ordainketa-etendura eta antzeko prozedurak.
LLET baten jardueratik ondorioztatutako erantzukizuna azken horri dagokio,
bere zorrena barne, horren kaudimen-gabeziak euren kideek euren gain hartu
beharra kaltetu gabe, horri eusteko egindako ekarpen finantzarioaren arabera.

Gure

lurralde-lankidetzako

eremuan,

Pirinioetako

Lan

Erkidegoaren

Partzuergoak bere estatutuetan arautzen ditu bere araubide juridikoa eta
ekonomikoa eta, funtsean, gai guzti horiek Espainiako zuzenbideak arautzen
dituela adierazten dute. Urteko kanpoko ikuskaritza-sistema independentea
ezartzen du ( 18.etik 23.era bitarteko artikuluak).

Akitania-Euskadi Euroeskualdea LLETak ez du ezaugarri bereizgarririk
aurkezten LLETaren eredu orokorrari dagokionez, Frantziako zuzenbideak
arautzen duenaren haraindian. Hori eusteko derrigorrezko ekarpenak bi kideek
egiten dituzte hein berean.

IX. ERANTZUKIZUN ARAUBIDEA

EUROPAKO

KONTSEILUAREN

eremuan,

ELEak

betebehar

guztien

erantzuleak izango dira, eta horiei aurre egiteko nahikoa baliabiderik izan
ezean, kideek modu mankomunatuan erantzuten dute. Erantzukizun mugatuko
ELEak existitzeko aukera aurreikusten da.

EUROPAR BATASUNAren eremuan, LLETa izango da bere zor guztien
erantzulea. LLETaren aktiboak bere erantzukizunei aurre egiteko nahikoak ez
direnean, bere kideek LLETaren zorrak hartuko dituzte euren gain, kide
bakoitzaren zatia bere finantza-ekarpenaren arabera ezarrita. Finantzaekarpenen modalitateak estatutuetan ezarriko dira. Halaber, erantzukizun
mugatuko ereduak aurreikusten dira.

Egitura Funtsek eta/edo Kohesio Funtsek LLETei emandako finantzaketan izan
dezaketen finantza-erantzukizunari kalterik egin gabe, ez dute LLET batetiko
finantza-erantzukizunik izango, horren kide ez badira.

Pirinioetako

Lan

Erkidegoaren

Partzuergoa

erantzulea

izango

da,

Hitzarmenean ezarritako finantza-ekarpenaren mugaren barnean.

Akitania-Euskadi LLETak LLETetarako aurreikusitako erantzukizun-eskema
orokorra jarraitzen du.

X. JARDUERAREN KONTROL ERREGIMENA

EUROPAKO KONTSEILUAREN sistemaren barnean sinatutako Hitzarmenek
Estatuaren xedapen konstituzionalekiko eta nazioarteko konpromisoekiko
errespetua behar dute, bai eta nazioarteko harremanen eta politika orokorraren
orientazioaren arloko eskumenen errespetu generikoa ere. Aspektu horiek
Konstituzioaren 97. eta 149.1.3 artikuluetan jasotako Estatuaren eskumenaren
irismenari buruzko maiatzaren 26ko 165/94 KAEan daude jasota.

Bestalde,

Estatuen

barne-zuzenbideak

lurralde-agintaritzei

aitortutako

eskumenen esparruan gauzatu behar da lankidetza, EK-ko itun horiek ez
baitute beren eskumen esparrua aldatzen, eta barne-zuzenbidean ezarritako
prozedura errespetatuta (gure kasuan, abuztuaren 1eko 1317/97 Errege
Dekretua); edonola ere, lankidetzaren esparrutik berariaz baztertuta daude
lurralde-agintaritzak Estatuaren eskuordetzez gauzatutako eskumenak.

Ondorioz, estatu azpiko lurralde-erakundeen arteko hitzarmenen balioezintasuna, zein horien arteko beste edozer jarduera (hala nola, kontratuak,
esleipenak, etab.) barne-zuzenbidean jasotako prozeduren arabera adieraziko
da. Estatua zehazki legitimatuta dago egoera hori eragiten duten ekintzen balioezintasuna

eskatzeko

auzitegien

aurrean

(administrazioarekiko

auzi-

errekurtsoaren edo eskumenek gatazka positiboaren bidez, KAren aurrean).
Nolanahi ere, Estatua ez da konprometituta gelditzen lurralde-eragileek
sinatutako

betebeharren

ondorioengatik,

lankidetza-hitzarmenen

eraginkortasuna baztertzen duen ezarritako prozedura betetzen ez denean ere.

Estatuek ahalmen handiak dituzte estatu kide baten ordena publikoaren zein
interes publikoaren aurka doazen nortasun juridikoa duen MHL organismoaren
(EKren zein EBren esparruen arabera eratua) jarduerak bere lurraldean
debekatzeko. Bere lurraldeko estatu azpiko erakundeari MHL organismotik
ateratzeko ere eskatu diezaioke eta, bere egoitza bere lurraldean kokatuta
egonez gero, baita bere desegitea eta likidazioa eskatzeko ere.

Estatuek ezin izango diote oztoporik jarri estatu azpiko lurralde-erakundeek
hartzen duten eskumenari mugaz haraindiko lankidetzako hitzarmenak
sinatzeko, betiere, Hitzarmenaren Eranskinetan agertzen diren lankidetzatresnetako bat edo Europako Kontseiluak sustatutako besteren bat erabiliz
gero. Estatuek hitzarmenak sinatzeko estatu azpiko ekimenari jarri diezaieketen
oztopoei dagokienez, horiek ezin dira oinarritu gai teknikoetan; izan ere,
MHLEEHk adierazi bezala, horiek fede onez salbatu behar dira, horrela
borondate politikoaren garrantzia azpimarratuz.

MHLko egituren eta organismoen gaineko Estatuen kontrol-gaitasunen jarduera
EKren zein EBren eremuan araututa dago, eta diskrezionalitate maila handia
badu ere, ezin du arbitrarioki jardun. Estatuaren ebazpenak auzitegien kontrol
jurisdikzionalaren menpe daude eta, LLETaren kasuan, kontrol jurisdikzionala
erkidegoarena da.

Azkenik, aipatzekoa da, Estatuek LLET baten kideen funtzioen zerrenda
zehatzak ezarri baditzakete ere, Espainiak eta Frantziak ez dutela lankidetzaren
aplikazio-eremuan sartutako arloen zerrenda itxirik prestatu, eta ez dutela
zehazki horren inongo arlorik baztertu, horrela, bere irismena lurraldeerakundeen eskumen-esparru generikora dago mugatuta.

XI. ESTATU BAIMENAREN ARAUBIDEA:

Frantziako Estatuak erakundeek eta agintaritzek mugaz haraindiko lurraldelankidetza izateko eskubidea aitortzen du, MHLEEHren 1995eko 1. Protokoloa
sinatu zenetik; nolanahi ere, horren jarduera arautzen duen baimenaraubidearen pean jartzen du. Prefektuak eman behar du Frantziako
erakundeak edo agintaritzak jadanik sortutako MHL organismoan parte
hartzeko edo hori sortzeko baimena, egoitza Frantziako Estatuan dagoenean.

Frantziako antolamenduan EUROPAKO KONTSEILUAREN esparruko zein
EUROPAR

BATASUNEKO

esparruko

lankidetza-organismoak

sortzeko

aurreikusitako baimen-araubidea Code Général des Collectivités Territoriales
kodean dago jasota.

Nortasun juridikorik gabeko lankidetza erakunde bat sortzea edo horretan parte
hartzea ez dago prefektuaren baimen-araubidearen menpe, MHLEEHn
aurreikusitako mekanismoak erabiltzen direnean.

Espainiako Estatuaren kasuan, horrek ez du zehazki aitortzen toki- eta
eskualde-erakundeen eta agintaritzen ekintza adostuaren eskubidea eta,
Frantziako

mugaren

kasuan,

horren

aintzatespena

Baionako

Itunean

ezarritakoaren menpe gelditzen da. Horren babespean sortutako lankidetzatresnak 1317/1997 Errege Dekretuan ezarritako komunikazio- eta argitalpenaraubidearen menpe daude. Hilabeteko epean isiltasun positiboak arautzen
duen aurretiazko komunikazio-araubideak MHko hitzarmenen baliozkotasuna
baldintzatzen

du.

MHko

hitzarmena

sinatzeko

borondatea

Estatuko

Administrazio Orokorrari aldez aurretik jakinaraztea Hitzarmena sinatzen den
unetik aurrera eraginkorra izateko baldintza bat da, horietan aurkakoa ezarri
ezean.

EAOn

argitaratzeko

baldintza

ezinbestekoa

da

hitzarmenak

hirugarrengoen aurrean eragina izan dezan, bere kideen haraindian.

Estatuko Administrazio Orokorrak kontrol-ahalmenaren jardueran errespetatu
beharreko legezkotasun-parametroak MHLEEH, Baionako Ituna eta Espainiako
barne-antolamendua

izango

dira.

Ukatzeko

ebazpen

administratiboari

errekurtsoa jarri ahal izango zaio Konstituzio Auzitegiaren edo Jurisdikzio
arruntaren aurrean, Estatuak emandako arrazoien arabera.

EUROPAR BATASUNAren esparruan, Espainiako erakundeek LLET batean
parte hartzeko Espainiako antolamenduan aurreikusitako baimen-araubidea
37/2008 Errege Dekretuan dago araututa. Baimen-araubide hori 1317/1997
Errege Dekretuan EUROPAKO KONTSEILUAREN tresnetarako aurreikusitako
estatu-araubidea baino zorrotzagoa da.

Lehenik eta behin, 37/2008 EDk ebazpena emateko epea hilabetetik hiru
hilabetera luzatzen du, isiltasun positiboaren izaera mantentzen badu ere.
EAOn argitaratzeko baldintzari horretarako sortutako estatu-erregistroan
derrigorrez

inskribatzeko

baldintza

gehitzen

dio,

konstituzio-efektuekin.

1082/2006/EE Erregelamenduan ezarritako helburuak eta funtzioak ez
betetzeagatik Espainian kokatutako LLETa desegitea Ministroen Kontseiluari
dagokio; ondorioz, baztertu egin du eskumen hori organo judizialen esku uzteko
emateko aukera, EB-ko Erregelamenduan beste aukera gisa aurreikusi bezala.
Azkenik, aipatzekoa da urtebeteko epea sartzen duela MHLEEH eratzeko,
baimena emandako unetik aurrera.

Estatuko Administrazio Orokorrak LLETen baimen-ahalmenaren jardueran
errespetatu

beharreko

legezkotasun-parametroak

1082/2006/EE

Erregelamendua eta Espainiako barne-antolamendua izango dira.

I. ERANSKINA
MUGAZ HARAINDIKO LANKIDETZAREN OINARRI JURIDIKOA

Iturria: Mugaz Haraindiko Misio Eragilea (MHME)

II. ERANSKINA
EUROPAKO KONTSEILUAREN MUGAZ HARAINDIKO LANKIDETZAREN KONPARAZIO TAULA
Mugaz Haraindiko Lankidetzako
Madrilgo Esparru Hitzarmena, 1980

MHLEEHren xedea: Estatu kideen
barnean existitzen diren lurraldeerkidegoen edo agintaritzen arteko
mugaz haraindiko lankidetza erraztea
eta sustatzea

Mugaz Haraindiko
Lankidetzako Madrilgo
Esparru Hitzarmenaren
1995eko Protokoloa

Protokoloaren xedea (1.
art.): Protokolo honek urrats
bat egiten du aurrera, izan
ere, Estatu-sinatzaileek
hartuko duten konpromisoa
ez da soilik izango mugaz
haraindiko lankidetza
«erraztea eta sustatzea»,
baizik eta Protokoloaren
aginduz, «komunitate eta
agintariek mugaz haraindiko
hitzarmenak sinatzeko
eskubidea aitortu eta
errespetatu beharko dute»

Lurraldeen Arteko
Lankidetzako 1998ko
Protokoloa

Protokoloaren
xedea:
Mugakideak ez diren
lurralde-erkidegoen
edo agintaritzen
arteko lankidetzarako
bidea irekitzen du.
Halaber,
«eztabaidetan parte
hartzeko eta
lurraldeen arteko
lankidetzako
hitzarmenak
gauzatzeko
komunitateen edo
agintaritzen eskubidea
aitortzeko eta
errespetatzeko
Estatuen betebeharra
ezartzen du

2009ko Protokoloa:
Euroeskualdeen
Lankidetza Elkarteak –
Agrupaciones de
Cooperación
Eurorregional.
Eurorregional
Cooperation Groupings

Lurralde-kolektibitateen eta
tokiko organismo publikoen
arteko Lurralde Lankidetzako
Kalsruheko Ituna, 1996
(Alemania, Frantzia,
Luxenburgo eta Suitza

Baionako Ituna (1995)
Frantziako eta Espainiako
Mugaz Haraindiko
Lankidetza Esparrua

Protokoloaren Xedea
(1.art.): Lurraldeerkidegoak eta
agintaritzak elkartzeko
modu zehatz bat
arautzen du:
«Euroeskualdeen
Lankidetza Elkarteak»
(ELE).

Protokoloaren xedea (1. art.):
Frantziako, Alemaniako,
Luxenburgoko eta Suitzako
lurralde-kolektibitateen eta tokiko
organismo publikoen arteko
mugaz haraindiko lankidetza
erraztea eta sustatzea

Itunaren Xedea (1. art):
Espainia eta Frantziako
lurralde erakundeen artean
mugaz haraindiko lankidetza
«erraztea eta sustatzea».
.

Andorra
Baionako
Itunean
Atxikitzeko
Ituna 2010

Pirinioetako Lan
Komunitatearen
Partzuergoa 2005

Itunaren Xedea
(1. art):
Baionako Itunera
atxikitzea eta,
ondorioz,
Pirinioetako
lurraldeerakundeen
arteko mugaz
haraindiko
lankidetzako
araubidean parte
hartzea.

Hitzarmenaren
helburua:
Nortasun juridiko publikoa
duen elkarte-erakundea
sortzea.

Katalunia, Aragoi,
Nafarroa eta EAE,
Languedoc, Rousillon,
Midi-Pirineés eta
Akitania

PLK hori osatzen duten
lurralde-erakundeen
barnean ekintza komunak
gauzatzeko sortzen da,
eta eremu zehatz batzuk
adierazten ditu:
Garraioak
Energia
Ingurumena
Turismoa
Lurraldea eta
hirigintza
Eskualde- eta
landagarapena
Kulturaondarea
Prestakuntza
eta ikerketa

Mugaz Haraindiko
Lankidetzako Madrilgo
Esparru Hitzarmena, 1980

Mugaz Haraindiko
Lankidetzako Madrilgo
Esparru Hitzarmenaren
1995eko Protokoloa

Lurraldeen Arteko
Lankidetzako 1998ko
Protokoloa

2009ko Protokoloa:
Euroeskualdeen
Lankidetza Elkarteak –
Agrupaciones de
Cooperación
Eurorregional.
Eurorregional
Cooperation Groupings

Estatu-gaitasunak:
-Estatuen arteko
hitzarmenetan, lurraldeerkidegoek eta agintaritzek
jardun beharreko esparrua,
formak eta mugak adierazi
ahal izango dituzte (3.2 art.).
-Estatuen arteko
hitzarmenaren aplikazioeremu subjektiboa zehaztea.
-Eskumenen barne-banaketa
errespetatzea
-Kontrol- eta tutoretzagaitasunak gauzatuko
dituzten barne-zuzenbideko
agintaritzak adieraztea

Estatuen mugak:
- Estatuen zuzenbidea
errespetatu behar da.
Lurralde-erakundeek bere
eskumen esparruan jardun
behar dute.
- Estatuak kontrol- eta
tutoretza-gaitasunak barnejurisdikzioaren bitartez
gauzatu behar ditu

Estatuen mugak:
MHLEEHko eta
1995eko Protokoloko
muga berak aplikatzen
dira.

Estatuen mugak:
- Estatuen zuzenbidea
errespetatu behar da.
Lurralde erakundeek
bere eskumen esparruan
jardun behar dute.

Estatuaren betebeharrak:
Ordena juridikoko,
administratiboko edo
teknikoko zailtasunak
konpontzen ahalegintzea. (4.
art.)
-Barne-ordenako
lankidetzarako erraztasun
berak ematea (5. art.)
-Informazioa eta eskuragarri
dauden ekintza-baliabideak
ematea (6. eta 7. art.)
-EKren Idazkaritza Nagusiari
informazioa ematea
-Mugaz haraindiko lankidetza
zaildu dezakeen araudiaren
azterketa agintzea. (1.1
eredua)
-Mugaz haraindiko
koordinaziorako batzorde
mistoak eta komiteak sortzea
(1.2 eredua)

Estatuaren betebeharrak:

Estatuaren
betebeharrak:

.

Mugaz haraindiko
hitzarmenak amaitzeko
lurralde-erkidegoen edo
agintaritzen eskubidea aitortu
eta errespetatu behar du.

Parte hartzeko
lurralde-erkidegoen
edo agintaritzen
eskubidea aitortu eta
errespetatu behar du

Lurraldekolektibitateen eta
tokiko organismo
publikoen arteko
Lurralde Lankidetzako
Kalsruheko Ituna,
1996
(Alemania, Frantzia,
Luxenburgo eta Suitza
Estatuen mugak
Konpromisoak
(eskumenak?),
prozedurak eta barnekontrolak errespetatu
beharko dira.

Baionako Ituna (1995)
Frantziako eta
Espainiako Mugaz
Haraindiko Lankidetza
Esparrua

Andorra Baionako Itunean
Atxikitzeko Ituna 2010

Estatuen mugak:
Estatuen zuzenbidea eta
nazioarteko konpromisoak
errespetatu behar dira.
Lurralde erakundeek bere
eskumen esparruan
jardun behar dute eta
jardun esparru hori
errespetatu behar zaie.

Estatuen mugak:
Ídem Baiona

Pirinioetako Lan
Komunitatearen
Partzuergoa 2005
Katalunia, Aragoi,
Nafarroa eta EAE,
Languedoc, Rousillon,
Midi-Pirineés eta
Akitania
Estatuen mugak
Ídem Baiona

Mugaz Haraindiko
Lankidetzako
Madrilgo Esparru
Hitzarmena, 1980

Mugaz Haraindiko
Lankidetzako
Madrilgo Esparru
Hitzarmenaren
1995eko Protokoloa

Lurraldeen
Arteko
Lankidetzako
1998ko
Protokoloa

2009ko
Protokoloa:
Euroeskualdeen
Lankidetza
Elkarteak –
Agrupaciones de
Cooperación
Eurorregional.
Eurorregional
Cooperation
Groupings

Lurraldekolektibitateen
eta tokiko
organismo
publikoen arteko
Lurralde
Lankidetzako
Kalsruheko
Ituna, 1996
(Alemania,
Frantzia,
Luxenburgo eta
Suitza

Baionako Ituna
(1995)
Frantziako eta
Espainiako Mugaz
Haraindiko
Lankidetza
Esparrua

Andorra Baionako
Itunean Atxikitzeko
Ituna 2010

Kideak (1. art.): mugaz
haraindiko lankidetzarako
elkarteak eratu edo osatu
ditzaketen lurraldeerkidegoak edo agintaritzak.

Kideak (2. art.):
lurralde-erkidegoak
eta agintaritzak

Kideak (1. art.): lurraldeerkidegoak edo
agintaritzak; irabazi
asmorik gabeko pertsona
juridikoak (3. art.) eta
Estatu kideak izan
daitezke

Kideak (2. art.):
Orokorrean, zenbait
kantoiko udalak eta
udalen elkarteak, eta
horien menpeko
organismo publikoak.

Kideak (2. art.):

Kideak (2. eta 3. art.)

Nolanahi ere, botoen
gehiengoa lurralde
komunitateek edo
agintariek eduki behar
dute.

Frantziaren kasuan,
baita eskualde eta
departamendu jakin
batzuk ere

EAE, NFE, Aragoiko AE
eta Kataluniako AE
Lurralde Historikoak
Probintziak
Udalak; baita komarkak,
mankomunitateak, eremu
metropolitanoak ere.

Honako hauek izendatzen
dituzten mugaren bi aldeetako
lurralde-erakundeak:
EAE, NFE, Aragoiko AE, eta
KAT, horien lurralde
historikoak, probintziak eta
udalak.

Jarraian adierazitako
eskualdeak: Akitania,
Midi-Pyrénees,
Languedoc-Rousillon

Ere bai, Eskualdeak,
metropolialdeak eta
mankomunitateak

1980ko Hitzarmenak, berriz,
toki erakundeei baino ez zien
elkartzeko eskubide hori
aitortzen.

Alemaniaren kasuan,
baita länderak ere.

Eskualde horietako
departamentuak, udalak
eta bestelako agrupazioak

Pirinioetako Lan
Komunitatearen
Partzuergoa 2005
Katalunia, Aragoi,
Nafarroa eta EAE,
Languedoc,
Rousillon, MidiPirineés eta
Akitania

Akitaniako eskualdea, MidiPyréneés eta LanguedocRoussillon.

Mugaz Haraindiko
Lankidetzako
Madrilgo Esparru
Hitzarmena, 1980

Mugaz Haraindiko
Lankidetzako
Madrilgo Esparru
Hitzarmenaren
1995eko Protokoloa

Lurraldeen
Arteko
Lankidetzako
1998ko
Protokoloa

2009ko
Protokoloa:
Euroeskualdeen
Lankidetza
Elkarteak –
Agrupaciones de
Cooperación
Eurorregional.
Eurorregional
Cooperation
Groupings

Lurraldekolektibitateen
eta tokiko
organismo
publikoen arteko
Lurralde
Lankidetzako
Kalsruheko
Ituna, 1996
(Alemania,
Frantzia,
Luxenburgo eta
Suitza

Baionako Ituna
(1995)
Frantziako eta
Espainiako Mugaz
Haraindiko
Lankidetza
Esparrua

Lurralde
erakundeek
eskubidea duten
haien artean
lankidetzan
jarduteko, beti ere:
Beren eskumen
esparruan jarduten
badute.
Haien artean interes
komunik badute.
Erantzukizuna (1. art.):
Protokoloak zehazten
duenez, mugaz haraindiko
hitzarmenak soilik
komunitatea edo lurralde
agintariak lotuko ditu eta
haiei baino ez die
erantzukizunik eragingo.

Erantzukizuna (4. art.).
Erantzukizun mugatu
izan dezakete.Zenbait
baldintza ezartzen dira
horretarako.

Erantzukizuna (9. art.)
MHLEak (mugaz
haraindiko lurraldeerakundeak) euren
partaidetza
finantzarioaren edo
lankidetzatik lortutako
etekinen araberako
erantzukizuna izango
dute.

Andorra Baionako
Itunean Atxikitzeko
Ituna 2010

Pirinioetako Lan
Komunitatearen
Partzuergoa 2005
Katalunia, Aragoi,
Nafarroa eta EAE,
Languedoc,
Rousillon, MidiPirineés eta
Akitania

Mugaz Haraindiko
Lankidetzako Madrilgo
Esparru Hitzarmena, 1980

Mugaz Haraindiko
Lankidetzako Madrilgo
Esparru Hitzarmenaren
1995eko Protokoloa

Hitzarmenen betearazpena
(2. art.): Bermatu egiten da
lankidetza hitzarmenaren
ondorioz hartuko diren
erabakiak barne araubidean
lege indarra izango dutela,
eta lurralde erakundearen
ohiko lege edo egintzen balio
bera izango dutela.

Lurraldeen Arteko
Lankidetzako 1998ko
Protokoloa

2009ko Protokoloa:
Euroeskualdeen
Lankidetza Elkarteak –
Agrupaciones de
Cooperación
Eurorregional.
Eurorregional
Cooperation Groupings

Lurralde-kolektibitateen
eta tokiko organismo
publikoen arteko
Lurralde Lankidetzako
Kalsruheko Ituna, 1996
(Alemania, Frantzia,
Luxenburgo eta Suitza

Baionako Ituna (1995),
Espainia eta Frantziaren
arteko mugaz haraindiko
lankidetza esparrua

Andorra Baionako Itunean
Atxikitzeko Ituna 2010

Pirinioetako Lan
Komunitatearen
Partzuergoa 2005
Katalunia, Aragoi,
Nafarroa eta EAE,
Languedoc, Rousillon,
Midi-Pirineés eta Akitania

Akordioen ondorioak:
Hitzarmenean sinatu
duten lurralde erakundeei
lotuko diete bakarrik.
Estatuei ez die eragingo.

Lankidetzarako tresnak
(3. art.)
Hitzarmenak: bere interes
komuneko esparrutan
ekipamenduak edo
zerbitzu publikoak
sortzeko eta kudeatzeko.
Baita beren erabakiak
koordinatzeko ere.
- Berezko nortasun
juridikoa duten Mugaz
Haraindiko
Lankidetzarako
erakundeak sortzea:
zerbitzu publikoak
kudeatzeko.
- Nortasunik gabeko
erakunde komunak
sortzea: interes komuneko
gaiak elkarrekin
aztertzeko,
proposamenak lantzeko
eta lurralde erakundeek
proposamen horiek bete
ditzaten sustatzeko.

Mugaz Haraindiko
Lankidetzako
Madrilgo Esparru
Hitzarmena, 1980

3. artikulua eta eranskinak:
nortasun juridikoa duten eta
ez duten organismoak sortzea
ahalbidetzen du, tokieremuan. Nortasun juridikoa
dutenak zuzenbide
pribatukoak edo publikokoak
izan daitezke.
Orokorrean, hori ahalbidetuko
duen estatuen arteko
aurretiazko akordioa behar
du.

Mugaz Haraindiko
Lankidetzako
Madrilgo Esparru
Hitzarmenaren
1995eko Protokoloa

Mugaz Haraindiko
Lankidetzako Lurralde
Organismoak (MHLLO) (3.
art.): 1980ko hitzarmenak
baino urrats bat aurrerago
egiten du; izan ere,
hitzarmenak toki erakundeei
soilik ematen zien aukera
horrelako erakundeak
sortzeko eta protokoloak,
berriz, lurralde komunitate
eta lurralde agintariei
zabaltzen die aukera hori.

Lurraldeen
Arteko
Lankidetzako
1998ko
Protokoloa

2009ko
Protokoloa:
Euroeskualdeen
Lankidetza
Elkarteak –
Agrupaciones de
Cooperación
Eurorregional.
Eurorregional
Cooperation
Groupings

Lurraldekolektibitateen
eta tokiko
organismo
publikoen arteko
Lurralde
Lankidetzako
Kalsruheko
Ituna, 1996
(Alemania,
Frantzia,
Luxenburgo eta
Suitza

Baionako Ituna
(1995), Espainia
eta Frantziaren
arteko mugaz
haraindiko
lankidetza
esparrua

ELEren helburuak (1.
art.): beren biztanleriaren
onurarako kideen arteko
lurraldeen arteko
lankidetza eta mugaz
haraindiko lankidetza
sustatu, lagundu eta
garatu, eskumena duten
eremu komunetan eta
Estatuen zuzenbideak
aitortzen dien eskumen
esparruan.

Nortasun juridikorik
gabeko organismoak,
nortasun juridikoa duten
organismoak eta,
zehazki, MHTE Mugaz
haraindiko tokiko
elkartea. Helburua:
misioak gauzatzea eta
kideentzako
interesgarriak diren
zerbitzuak ematea.

Mugaz Haraindiko
lankidetzarako
erakundeak (MHLE)

PLKren Partzuergoa
nortasun juridikoa duen
erakunde publikoa da.

a) Berezko nortasun
juridikoa duten Mugaz
Haraindiko
Lankidetzarako
erakundeak sortzea:
zerbitzu publikoak
kudeatzeko.

Partzuergoak Espainiako
zein Frantziako beste
erakunde publikoekin zein
pribatuekin egin dezake
lan.

b) Nortasunik gabeko
erakunde komunak
sortzea: interes komuneko
gaiak elkarrekin
aztertzeko,
proposamenak lantzeko
eta lurralde erakundeek
proposamen horiek bete
ditzaten sustatzeko.
Ezingo dute bete
beharreko erabakiak
hartu.

Andorra Baionako
Itunean Atxikitzeko
Ituna 2010

Pirinioetako Lan
Komunitatearen
Partzuergoa 2005
Katalunia, Aragoi,
Nafarroa eta EAE,
Languedoc,
Rousillon, MidiPirineés eta
Akitania

Bere xedea ekintza
komunak gauzatzea da,
hori osatzen duten
eskumen-eremuaren
barnean. Zehazki,
garraioetan, energian,
nekazaritzan, turismoan,
ingurumenaren
babesean, lurraldeantolamenduan eta
hirigintzan, eskualde- eta
landa-garapenean,
kultura-ondarean,
trebakuntzan eta
berrikuntzan. Laguntzak
kudeatzen ditu, EBren
aurrean.

Mugaz Haraindiko
Lankidetzako
Madrilgo Esparru
Hitzarmena, 1980

Nortasun juridikoa:
Lankidetzarako erakunde hori
nortasun juridikoa izan
dezake ala ez. Era berean,
zuzenbide publikoa edo
pribatukoa izan daiteke,
hartzen dituen erantzukizunen
arabera eta Estatu-kideetako
barne zuzenbidearen arabera.
Eskema interesgarrienak 2.6
puntukoak dira, tokiagintaritzen artean mugaz
haraindiko lankidetzako
organismoak sortzeko
Zuzenbide aplikagarria
egoitza duen estatuarena
izango da

Mugaz Haraindiko
Lankidetzako
Madrilgo Esparru
Hitzarmenaren
1995eko Protokoloa

Lurraldeen
Arteko
Lankidetzako
1998ko
Protokoloa

2009ko
Protokoloa:
Euroeskualdeen
Lankidetza
Elkarteak –
Agrupaciones de
Cooperación
Eurorregional.
Eurorregional
Cooperation
Groupings

Lurraldekolektibitateen
eta tokiko
organismo
publikoen arteko
Lurralde
Lankidetzako
Kalsruheko
Ituna, 1996
(Alemania,
Frantzia,
Luxenburgo eta
Suitza

Baionako Ituna
(1995)
Frantziako eta
Espainiako Mugaz
Haraindiko
Lankidetza
Esparrua

Andorra Baionako
Itunean Atxikitzeko
Ituna 2010

Pirinioetako Lan
Komunitatearen
Partzuergoa 2005

Nortasun juridikoa:
Lankidetzarako erakunde
hori nortasun juridikoa izan
dezake ala ez. Era berean,
zuzenbide publikoa edo
pribatukoa izan daiteke,
hartzen dituen
erantzukizunen arabera eta
Estatu-kideetako barne
zuzenbidearen arabera.
Nortasun juridikoa duten
mugaz haraindiko lankidetzaorganismoak (MHLO) (4.
art.):

Nortasun juridikoa izango
du. Zuzenbide
publikokoa edo
pribatukoa. Bere estatu
kideak, tokiko eta
eskualdeko
administrazioak eta
interes orokorreko
helburu dituzten beste
pertsona batzuk

Zuzenbide publikoko
pertsona juridikoa.
Bere kideak Itunean
aipatutako toki- eta
eskualdeadministrazioak dira

Zuzenbide publikoko
berezko nortasun
juridikoa.
Bere kideak AEak eta
Frantziako eskualdeak
dira

Egoitza: Egoitza duen
estatuaren legeriak
zehaztuko du organismo
baten nortasun juridikoa.

Erakundeak egoitza duen
Estatuko zuzenbidearen
arabera lortuko du
nortasun juridikoa.

Nortasuna egoitza duen
estatuaren legeriak
arautzen du

Zuzenbide aplikagarria
egoitza duen Estatuaren
zuzenbidea da; kasu
honetan, Espainiako
zuzenbidea

Katalunia, Aragoi,
Nafarroa eta EAE,
Languedoc,
Rousillon, MidiPirineés eta
Akitania

Mugaz Haraindiko
Lankidetzako Madrilgo
Esparru Hitzarmena, 1980

Mugaz Haraindiko
Lankidetzako Madrilgo
Esparru Hitzarmenaren
1995eko Protokoloa

Eskumenak: Tokiko
intereseko zerbitzuak
ematean oinarritu ohi da,
tokiko agintaritzek parte
hartzen badute.

Eskumenak edo funtzioak:
lurralde erakunde edo
agintariek esleitzen
dizkiotenak, bakoitzaren
eskumen esparruan.

Gaitasunak: 1.5 puntuaren 6.
art. Elkarteak edo
partzuergoak ezin baditu
ahalmen jakin batzuk estatu
baten lurraldean gauzatu,
tokiko erakunde kideek
elkartearen edo
partzuergoaren izenean
jarduteko konpromisoa
hartzen dute.

Ezin ditu ondorio orokorreko
neurririk hartu, ezta
pertsonen eskubide eta
askatasunei eragiten
dietenak ere.
Ezin izango dute zergak
ezartzeko eta kudeatzeko
ahalik izan.

Lurraldeen Arteko
Lankidetzako 1998ko
Protokoloa

2009ko Protokoloa:
Euroeskualdeen
Lankidetza Elkarteak –
Agrupaciones de
Cooperación
Eurorregional.
Eurorregional
Cooperation Groupings

Lurraldekolektibitateen eta
tokiko organismo
publikoen arteko
Lurralde Lankidetzako
Kalsruheko Ituna,
1996
(Alemania, Frantzia,
Luxenburgo eta Suitza

Baionako Ituna (1995)
Frantziako eta
Espainiako Mugaz
Haraindiko Lankidetza
Esparrua

Eskumenak edo
funtzioak: lurralde
erakunde edo agintariek
esleitzen dizkiotenak,
bakoitzaren eskumen
esparruan. Eratzeko
aktan eta estatutuetan
zehaztuko dira.

Eskumenak: Hori
eratzen duten
kolektibitateei aplikatu
beharreko barnezuzenbideari jarraiki
aitortutako eskumeneremu komunetan
mugitzen dira.

Bere funtzioak honako
hauek izango dira:
zerbitzu publikoak sortu
eta kudeatu.

Ezin dute arautzeko
ahalik izan
Ezin dute zergak
ezartzeko eta
kudeatzeko ahalik izan.
Ezin dute autoritate
publikoa erabiltzea
suposatzen duten ahalik
izan (zigor ahala,
esaterako).

Nagusiki, tokiko interes
komuneko zerbitzu
publikoetan oinarritzen
dira.
Alemaniak Länderek
euren eskumeneremuetan MHLOei
subiranotasunak
transferitzea
ahalbidetzen du,
funtsezko legearen 24.1
artikuluaren arabera.

Kontratuak egin ditzakete.
Ezingo dute (3. art.):
- Araugintzako ahalik izan.
- Lurralde erakundeak
kontrolatzeko ahalik izan.
Estatu agente gisa
darabilten ahalak,
Frantziako zatiaren
kasuan, edota Estatuak
delegatutako eskumenari
jarraiki, Espainiako
zatiaren kasuan.

Andorra Baionako Itunean
Atxikitzeko Ituna 2010

Pirinioetako Lan
Komunitatearen
Partzuergoa 2005
Katalunia, Aragoi,
Nafarroa eta EAE,
Languedoc, Rousillon,
Midi-Pirineés eta
Akitania
Eskumenak: ekintza
komunak, hori osatzen
duten eskumeneremuaren barnean.
Zehazki, garraioetan,
energian, nekazaritzan,
turismoan,
ingurumenaren
babesean, lurraldeantolamenduan eta
hirigintzan, eskualde- eta
landa-garapenean,
kultura-ondarean,
trebakuntzan eta
berrikuntzan. Laguntzak
kudeatzen ditu, EBren
aurrean.
Ahalmenak:
Administrazio-ekintzak
gauzatzea; diru-laguntzak
lortzea; langileak, lanak,
zerbitzuak eta hornidurak
kontratatzea. Ahalmen
administratiboak
gauzatzea dakarten
jarduerak Espainiako
legeriaren menpe daude.

Mugaz Haraindiko
Lankidetzako
Madrilgo Esparru
Hitzarmena, 1980

Mugaz Haraindiko
Lankidetzako
Madrilgo Esparru
Hitzarmenaren
1995eko Protokoloa

Barne-araubidea: bere
estatutuek eta egoitzaren
Estatuaren legeak arautzen
dute.

Finantzaketa: estatutuen
arabera

Finantzaketa: lurraldeerkidegoek edo agintaritzek
finantzatu beharko dute.
Aurrekontu bat izango du eta
auditorien kontrola jasango
du.

Lurraldeen
Arteko
Lankidetzako
1998ko
Protokoloa

2009ko
Protokoloa:
Euroeskualdeen
Lankidetza
Elkarteak –
Agrupaciones de
Cooperación
Eurorregional.
Eurorregional
Cooperation
Groupings

Lurraldekolektibitateen
eta tokiko
organismo
publikoen arteko
Lurralde
Lankidetzako
Kalsruheko
Ituna, 1996
(Alemania,
Frantzia,
Luxenburgo eta
Suitza

Erregelamendua: bere
estatutuek eta egoitzaren
Estatuaren legeak
arautzen dute.

Hizkuntza: Eratzeko akta
eta estatutuak hizkuntza
ofizialetan egongo dira
idatzita.
Laneko hizkuntza(k) zein
(edo zeintzuk) diren
zehaztu dezakete

Hizkuntza: estatutuak
eta deliberazioak
alderdi bakoitzaren
hizkuntzan idazten dira.

- Finantzaketa: Berezko
aurrekontua izateko eta
betearazteko eskubidea
aitortzen zaio.

Finantzaketa:
Bere kideen ekarpenak
eta zerbitzuak
emateagatik jasotako
kontraprestazioak.
Zorpetu daitezke

Baionako Ituna
(1995)
Frantziako eta
Espainiako Mugaz
Haraindiko
Lankidetza
Esparrua

Andorra Baionako
Itunean Atxikitzeko
Ituna 2010

Pirinioetako Lan
Komunitatearen
Partzuergoa 2005
Katalunia, Aragoi,
Nafarroa eta EAE,
Languedoc,
Rousillon, MidiPirineés eta
Akitania

Barne araubidea:
Hitzarmenean adostutako
Estatuko zuzenbidea.

Gobernu-organoak:
Batzorde exekutiboa
(titularra eta ordezkoa
kide bakoitzeko);
presidentea
(txandakakoa) eta
zuzendaria (komiteak
izendatutakoa)
Hizkuntza:
partzuergotutako
erakundeen hizkuntza
ofizialak

Finantzaketa:
Lurralde erakundeen
ekarpen ekonomikoak.
MHLEek ezin izango
dituzte zerga bidezko dirusarrerak izan.

Finantzaketa: kideen
ekarpenak, beste
erakunde batzuen eta
partikularren dirulaguntzak; zuzenbide
pribatuko diru-sarrerak;
dohainak.
Funtzionamendu-gastuak
erdibana, eta inbertsiogastuak Partzuergoak
hartutako irizpideekin.

Berezko aurrekontua
izango du.

Mugaz Haraindiko
Lankidetzako Madrilgo
Esparru Hitzarmena, 1980

Mugaz Haraindiko
Lankidetzako Madrilgo
Esparru Hitzarmenaren
1995eko Protokoloa

Lurraldeen Arteko
Lankidetzako 1998ko
Protokoloa

2009ko Protokoloa:
Euroeskualdeen
Lankidetza Elkarteak –
Agrupaciones de
Cooperación
Eurorregional.
Eurorregional
Cooperation Groupings

Lurraldekolektibitateen eta
tokiko organismo
publikoen arteko
Lurralde Lankidetzako
Kalsruheko Ituna,
1996
(Alemania, Frantzia,
Luxenburgo eta Suitza

Baionako Ituna (1995)
Frantziako eta
Espainiako Mugaz
Haraindiko Lankidetza
Esparrua

Iraupena: mugatua edo
mugagabea

Iraupena: Estatutuetan
xedatutakoa

Iraupena: 10 urte
gehienez. Lurraldeerakundeek zehazki
erabakita berritu ahal
izango dira.

Betebeharrak: ELEk eta
bere kideek zorren
erantzukizuna dute,
subsidiarioki, kideak ez
diren hirugarrengoei
dagokienez.
ELEa erantzulea izango
da bere kideen aurrean,
dagokion legea ez
betetzeagatik.
ELEko organoak
erantzuleak izango dira
ELEari dagokionez,
legea urratuz gero.
Erantzukizun
mugatuaren sistema
ezarri daiteke, betiere,
Estatu kideak hori
onartzera behartuta ez
badaude.

Kideek zorrengatik
erantzuten dute

Andorra Baionako Itunean
Atxikitzeko Ituna 2010

Pirinioetako Lan
Komunitatearen
Partzuergoa 2005
Katalunia, Aragoi,
Nafarroa eta EAE,
Languedoc, Rousillon,
Midi-Pirineés eta
Akitania

Iraupena:
Hitzarmenak 10
urteko iraupena
du, eta aldi
bererako berritu
daiteke.
Erantzukizuna:
Partzuergotutako
erakundeak erantzuleak
dira, Hitzarmenean
ezarritako finantzapartaidetzaren barnean.

Mugaz Haraindiko
Lankidetzako
Madrilgo Esparru
Hitzarmena, 1980

Mugaz Haraindiko
Lankidetzako
Madrilgo Esparru
Hitzarmenaren
1995eko Protokoloa

Zuzenbide publikoko MHLO
(5. art.): Estatu-kideen artean
sinatutako bitariko itunean
aurreikusi ahal izango da
mugaz haraindiko
lankidetzako organismoa
zuzenbide publikoko
erakundea izatea. Era
berean, itun horretan ere
ezarri beharko da akordioen
aplikazio-eremua eta horien
indar loteslea. Estatu kideek
euren MHLLOen (Mugaz
Haraindiko Lankidetzako
Lurralde Organismoak)
hitzarmenen eraginkortasuna
mugatu ahal izango dute,
esaterako, pertsonen
eskubideei eta askatasunei
ez eragiteko.

Lurraldeen
Arteko
Lankidetzako
1998ko
Protokoloa

2009ko
Protokoloa:
Euroeskualdeen
Lankidetza
Elkarteak –
Agrupaciones de
Cooperación
Eurorregional.
Eurorregional
Cooperation
Groupings

Lurraldekolektibitateen
eta tokiko
organismo
publikoen arteko
Lurralde
Lankidetzako
Kalsruheko
Ituna, 1996
(Alemania,
Frantzia,
Luxenburgo eta
Suitza

Baionako Ituna
(1995)
Frantziako eta
Espainiako Mugaz
Haraindiko
Lankidetza
Esparrua

LLTE: Lurraldelankidetzako tokiko
elkarteak. Zuzenbide
publikoko pertsona
juridikoak: lurraldeerkidegoek eta tokiko
organismo publikoek
parte hartu dezakete,
kolektibitate
bakoitzerako
interesezko zerbitzuak
gauzatzeko.

Zuzenbide publikoko
MHLE (5. art.)

Barne-organoak:
batzarra, presidentea
eta presidenteordea.
Komunitate bakoitzak
aulki bat du gutxienez
batzarrean, eta ez dago
aulkien erdia baino
gehiago duen kiderik

Espainiako lurraldeerakundeek Frantziako
Mugaz Haraindiko Interes
Publikoko Elkarteetan
parte ahal izango dute.
Frantziako lurralde
erakundeek Espainiako
partzuergoetan parte
hartu ahal izango dute.
Xedea: Interes komuneko
zerbitzuen baterako
kudeaketa.

Andorra Baionako
Itunean Atxikitzeko
Ituna 2010

Pirinioetako Lan
Komunitatearen
Partzuergoa 2005
Katalunia, Aragoi,
Nafarroa eta EAE,
Languedoc,
Rousillon, MidiPirineés eta
Akitania

Mugaz Haraindiko
Lankidetzako Madrilgo
Esparru Hitzarmena, 1980

Ikuskaritza- eta kontrolfuntzioak egoitza hartzen
duen estatuaren agintaritza
eskudunek gauzatzen dituzte.
Jardueren eta kontrolaren
emaitzen berri emango zaie
beste herrialde batzuetako
agintaritzei.

Mugaz Haraindiko

Mugaz Haraindiko
Lankidetzako Madrilgo
Esparru Hitzarmenaren
1995eko Protokoloa

Lurraldeen Arteko
Lankidetzako
1998ko Protokoloa

MHLEren gaineko Estatukideen kontrola eta ezarri
ditzaketen mugak (6. art.):
Lurralde-erkidegoen edo
agintaritzen jarduerei
emandako kontrol bera
izango du MHLOren
jarduerak ere.
Estatu kideek informazioa
eskatzeko eta koordinaziotresnak ezartzeko aukera
dute.

Mugaz Haraindiko

Lurraldeen Arteko

2009ko Protokoloa:
Euroeskualdeen
Lankidetza Elkarteak –
Agrupaciones de
Cooperación
Eurorregional.
Eurorregional
Cooperation Groupings
Estatu-kideen kontrola (9
eta 11. art.):
ELEk egoitza duen
Estatuak erregistroa uka
dezake, kideren batek edo
gehiagok erantzukizun
mugatua badu.
Lurralde-erkidegoen edo
agintaritzen jarduerek
duten kontrol bera izango
du ELEk ere, legalitatekontrola barne.
Estatu kideek informazioa
eskatzeko eta koordinaziotresnak ezartzeko aukera
dute.
Estatu kideek ELEren
jardueraren bat bere
lurraldean debeka dezake
edo ELEtik ateratzea
eskatu bere lurraldeerkidegoari edo agintariari,
ordena publikoa,
segurtasun publikoa,
osasun publikoa edo moral
publikoaren arrazoiak
direla medio. Nolanahi ere,
ahal hau ezin da
arbitrarioki erabili ELEko
kideen lankidetza
oztopatzeko edo
eragozteko eta botere
judizialak erabakia
berrikusteko aukera izan
behar du.
Auzitegi eskudunak ELE
desegitea erabaki dezake.
Finantza-ikuskaritzak
egiteko eta emaitzak beste
estatu kideekin
partekatzeko aukera
izango da.
2009ko Protokoloa:

Lurraldekolektibitateen eta
tokiko organismo
publikoen arteko
Lurralde Lankidetzako
Kalsruheko Ituna,
1996
(Alemania, Frantzia,
Luxenburgo eta Suitza
Kontrola: Kolektibtate
bakoitzak aplikatu
beharreko barnezuzenbidearen
ondoriozko kontrolak
errespetatzeko
konpromisoa hartzen
du.

Baionako Ituna (1995)
Frantziako eta
Espainiako Mugaz
Haraindiko Lankidetza
Esparrua

Andorra Baionako Itunean
Atxikitzeko Ituna 2010

Katalunia, Aragoi,
Nafarroa eta EAE,
Languedoc, Rousillon,
Midi-Pirineés eta
Akitania
Kontrola: Partzuergoak
hori eratzen duten kideen,
eta estatuko zein
komunitateko agintaritzen
finantza-kontroleko
agintaritzek egindako
informazio-eskaerei
erantzungo die, jasotzen
duen Estatuen edo EBren
finantzaketaren arabera.

Estatu kideen kontrola
(11. art.): Jarraipen
Batzordea sortzen da.

Kontrol-agintaritzak
kontrolatu beharreko
zatien eta horien
emaitzen berri emango
die agintaritza
eskudunei

Lurralde-

Baionako Ituna (1995)

Pirinioetako Lan
Komunitatearen
Partzuergoa 2005

Andorra Baionako Itunean

Pirinioetako Lan

Lankidetzako Madrilgo
Esparru Hitzarmena, 1980

Liskarrak egoitza duen
Estatuaren agintaritza
administratiboen eta
judizialen menpe daude

Lankidetzako Madrilgo
Esparru Hitzarmenaren
1995eko Protokoloa

Jurisdikzioa (7.
art.): MHLOren jarduera
Estatu kideetako epaileen
aurrean aurkatu ahal izango
da.

Lankidetzako 1998ko
Protokoloa

Euroeskualdeen
Lankidetza Elkarteak –
Agrupaciones de
Cooperación
Eurorregional.
Eurorregional
Cooperation Groupings

kolektibitateen eta
tokiko organismo
publikoen arteko
Lurralde Lankidetzako
Kalsruheko Ituna,
1996
(Alemania, Frantzia,
Luxenburgo eta Suitza

Frantziako eta
Espainiako Mugaz
Haraindiko Lankidetza
Esparrua

Auzien konponbideak
(10.art.):
ELEren eta bere kideen
artean auzia izanez gero,
egoitza-Estatuko epaitegi
eskudunek ezagutuko
dituzte.
ELEren eta hirugarrenen
artean auzia izanez gero,
hirugarrenak egoitza
duen epaitegiak izango
dira eskudunak.
Arbitraje-akordioa
gauzatu ahal izango
dute.
ELEko kideek
erantzukizun subsidiarioa
izango dute
hirugarrengoen eskarien
aurrean.

Betebehar horien
errespetuaren inguruko
liskarraren kasuan,
jurisdikzio eskuduna
hautatutako Estatuaren
zuzenbidearena izango
da.

Jurisdikzioa (4. art.)
Hitzarmenean adostutako
Estatuko zuzenbidea.

Atxikitzeko Ituna 2010

Komunitatearen
Partzuergoa 2005
Katalunia, Aragoi,
Nafarroa eta EAE,
Languedoc, Rousillon,
Midi-Pirineés eta
Akitania
Liskarrak: Espainiako
Auzitegien eta Epaitegien
eskumena.
Partzuergoaren jarduera
zuzenbide
administratiboaren menpe
dagoenean, jurisdikzio
eskuduna
administrazioarekiko
auzien jurisdikzioa izango
da.

Mugaz Haraindiko
Lankidetzako Madrilgo
Esparru Hitzarmena, 1980

Mugaz Haraindiko
Lankidetzako Madrilgo
Esparru Hitzarmenaren
1995eko Protokoloa

Lurraldeen Arteko
Lankidetzako 1998ko
Protokoloa

2009ko Protokoloa:
Euroeskualdeen
Lankidetza Elkarteak –
Agrupaciones de
Cooperación
Eurorregional.
Eurorregional
Cooperation Groupings

Lurraldekolektibitateen eta
tokiko organismo
publikoen arteko
Lurralde Lankidetzako
Kalsruheko Ituna,
1996
(Alemania, Frantzia,
Luxenburgo eta Suitza

Baionako Ituna (1995)
Frantziako eta
Espainiako Mugaz
Haraindiko Lankidetza
Esparrua

Lankidetza-ekintzak.

Lankidetza-ekintzak.

Lankidetza-ekintzak.

Lankidetza-ekintzak.

Lankidetza-ekintzak.

Estatuen arteko, aldebiko edo
alde askotako hitzarmenak
(3.1 art.).
Hitzarmen honi erantsitako
hitzarmen-ereduetan eta
eskemetan, estatutuetan eta
kontratuetan inspiratzeko
aukera (3.1 art.).
Nolanahi ere, elkar adostuta,
Alderdiek mugaz haraindiko
lankidetzako beste forma
batzuk erabil ditzakete (3.3
art.).

Lurralde-erkidegoek edo
agintaritzek mugaz
haraindiko lankidetzako
organismoa sor dezakete
(euroeskualdeko
lankidetzako taldea) (1.1
art.).

Lurralde-erakundeen
edo tokiko organismo
publikoen arteko
lankidetza-hitzarmenak,
eskumen-eremu
komunetan (3. art.).

Bi lurralde.erakundeen
eskumen-eremuko mugaz
haraindiko lankidetzako
ekintzak, horien artean
interes komuna
dagoenean (3. art.).

Nortasun juridikoa
duten edo ez duten
lankidetza-organismoak
(3.2 art.).

Mugaz haraindiko
lankidetza-hitzarmenak
mugaz haraindiko
lankidetzarako baliabidea
dira, Itun horren
esparruan (3. art., 2.
paragrafoa).

PLKren partzuergoak
ekintza komunak garatu
ditzake hori osatzen
duten lurraldeerakundeen eskumenesparruan eta, zehazki,
hurrengo eremuetan:
garraioa, energia,
nekazaritza, turismoa,
baliabideen eta
ingurumenaren babesa,
lurralde-antolamendua
eta hirigintza, eskualdeeta landa-garapena, etab.
(2.2.1 art).

Nortasun juridikorik
gabeko organismoak:
biltzarrak, komunitateen
arteko lantaldeak,
azterketa- eta
hausnarketa-taldeak,
koordinazio-batzordeak
(9. art.).
Nortasun juridikoa
duten organismoak:
lurralde-kolektibitateek
edo tokiko organismo
publikoek sortutakoak
eta egoitza duen
herrialdeko barnezuzenbidean gaitutako
organismoen
kategoriakoak (10. art.).
Kasu berezietan,
Länderek auzotasuneko
lankidetza-erakundeei
transferitu diezaiekete
subiranotasunaren
eskumena (Bonneko

Hitzarmenek lurraldeerakundeek nortasun
juridikoa duten edo ez
duten lankidetzaorganismoak sortzea edo
existitzen direnetan parte
hartzea aurreikusi
dezakete (3. art., 5.
paragrafoa).
Mugaz haraindiko
lankidetzako interes
publikoko taldeak /
ekonomia mistoko tokiko
sozietateak (Frantziako
lurralde-erakundeek
eratutakoak) eta
partzuergoak (Espainiako
lurralde-erakundeak ) (5.1
art.)

Andorra Baionako Itunean
Atxikitzeko Ituna 2010

Pirinioetako Lan
Komunitatearen
Partzuergoa 2005
Katalunia, Aragoi,
Nafarroa eta EAE,
Languedoc, Rousillon,
Midi-Pirineés eta
Akitania

Partzuergoa laguntza
ekonomikoen lorpena
kudeatzeaz arduratu
daiteke EBren edo
Estatuen gobernuen
aurrean (2.2.2 art.).
Partzuergoaren jardueraeremua zabaldu ahal
izango da, bere kideek
aho batez erabakita
(2.2.3 art.).

Funtsezko Legearen
24.1 art.) (3.3 art.).
Lurralde-lankidetzako
tokiko taldeak (interes
komuneko misioak eta
zerbitzuak).

Araubide juridikoa.

Araubide juridikoa.

Araubide juridikoa.

Esparru Hitzarmen horren
aplikazioan lortutako
hitzarmenek eta konponketek
alderdi kontratatzaile
bakoitzaren barnezuzenbidean aurreikusitako
eskumenak errespetatu behar
dituzte (3.4 art.).

Mugaz haraindiko
lankidetzako akordioari
jarraiki hartutako erabakiak
lurralde-erkidegoek eta
agintaritzek gauzatuko
dituzte euren antolamendu
juridiko nazionalaren
barnean, eta euren
antolamendu juridiko
nazionaleko komunitateek
hartutakoen lege-indar eta
eragin berak izango dituzte
(2. art.).

Euroeskualdeko
lankidetza-erakundeak
(ELE) egoitza duen
alderdi kontratatzailearen
legeriak araututako
pertsona juridikoak izan
behar dira (2.1 art.).

Alderdi kontratatzaile
bakoitzak mugaz bestaldeko
lankidetzaren garapena eta
funtzionamendu egokia zaildu
dezaketen ordena juridikoko,
administratiboko edo
teknikoko zailtasunak
konpontzeko ahalegina egin
beharko du (4. art.).

Euren legeria nazionalak
ahalbidetuz gero, alderdi
kontratatzaileek mugaz
haraindiko lankidetzako
organismoa zuzenbide
publikoko erakundea izatea
erabaki dezakete (5. art.).

ELEk Estatu horretako
zuzenbide nazionalean
pertsona juridikoei
aitortutako gaitasun
juridiko zabalena izango
dute (2.2 art.).

Araubide juridikoa.
Lankidetza-hitzarmena
amaitzen duen lurraldekolektibitate edo tokiko
organismo publiko
bakoitzak aplikatu
beharreko barnezuzenbidearen
prozedurak eta
kontrolak errespetatu
behar ditu (4.1 art.).
Ezin dira lankidetzahitzarmenetan sartu
tokiko agintaritzak
agintaritzako eragile
gisa gauzatzen dituen
botereak, poliziarenak,
ez eta araugintzakoak
ere (4.3 art.).
Lankidetzahitzarmenaren emaitza
ezin da izan eratzen
duten lurraldekolektibitateen zein
tokiko organismo
publikoen estatutua
edota eskumenak
aldatzea 84.4 art.).
Lankidetza-hitzarmenek
jasotzen dituzten
betebeharrei aplikatu
beharreko zuzenbidea
zehazten dute; hori
alderdietako batena da.
Liskarraren kasuan,
jurisdikzio eskuduna
hautatutako
zuzenbidearen
alderdiarena izango da
(4.6 art.).

Araubide juridikoa.

Araubide juridikoa.

Itun horren esparruan,
lurralde-erakundeen
artean sinatutako
hitzarmenek aplikatu
beharreko zuzenbidea
zehaztuko dute; hori
alderdietako batena
izango da (2. art.).

PLK partzuergoa
Espainiako zuzenbideak
eta bere estatutuek
arautzen dute (5. art.).

Liskarraren kasuan,
jurisdikzio eskuduna
hautatutako
zuzenbidearen alderdi
kontratatzailearena
izango da (2. art.).
Mugaz haraindiko
lankidetza-organismoari
aplikatu beharreko
zuzenbidea egoitza duen
estatuarena izango da (6.
art., 3. paragrafoa).
Hitzarmenek 10 urteko
iraupena izango dute
gehienez, ekipamendu
bat sortzea edo
kudeatzea helburu
dutenak izan ezik; horiek
ekipamenduaren
erabileraren iraupen bera
izan ahal izango dute (9.2
art.).

Administrazio-gaitasunen
jarduera ekartzen duten
jarduera-aspektuetan,
Partzuergoak
Administrazio Publikoen
araubide juridikoari
buruzko Espainiako
legerian ezarritakora
egokituko du bere
jarduera (18.1 art.).
Partzuergoaren
jardueraren inguruan
proposatutako liskarrak
Espainiako Epaitegien eta
Auzitegien
eskumenekoak izango
dira (18.5 art.).
Partzuergotutako kideen
hizkuntza ofizialen
erabilera (18.6 art.).

Mugaz Haraindiko
Lankidetzako Madrilgo
Esparru Hitzarmena, 1980

Hitzarmenen
baliogabetasuna

Akordioa sinatzerakoan,
Espainiak aitortzen du horren
aplikazio eraginkorra estatuen
arteko akordioak
gauzatzearen menpe jartzen
duela edo, bestela,
inplikatutako alderdien
Gobernuen adostasun
zehatza behar du. Gai hori
Baionako eta Valentziako
Itunen sinadurarekin
konpontzen da.
Sinatutako akordioek alderdi
bakoitzaren xedapen
konstituzionalak errespetatu
beharko dituzte (1. art.)
Mugaz haraindiko lankidetza
alderdien eskumenen
esparruan gauzatuko do,
barne-zuzenbidean zehaztu
bezala (2.1 art.)
Estatu sinatzaileek
hitzarmena aplikatuko zaien
subjektuenak eta euren
aplikazio-eremuan sartutako
arloak zehaztu ditzakete (2.2
artikulua).
Akordioek alderdi
kontratatzaile bakoitzaren
barne-zuzenbidea errespetatu
behar dute, nazioarteko
harremanen eta orientazio
politiko orokorraren arloan
(3.4 art.)

Mugaz Haraindiko
Lankidetzako Madrilgo
Esparru Hitzarmenaren
1995eko Protokoloa

Hitzarmenen
baliogabetasuna

Lurraldeen Arteko
Lankidetzako 1998ko
Protokoloa

Hitzarmenen
baliogabetasuna

2009ko Protokoloa:
Euroeskualdeen
Lankidetza Elkarteak –
Agrupaciones de
Cooperación
Eurorregional.
Eurorregional
Cooperation Groupings

Lurraldekolektibitateen eta
tokiko organismo
publikoen arteko
Lurralde Lankidetzako
Kalsruheko Ituna,
1996
(Alemania, Frantzia,
Luxenburgo eta Suitza

Baionako Ituna (1995)
Frantziako eta
Espainiako Mugaz
Haraindiko Lankidetza
Esparrua

Andorra Baionako Itunean
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Hitzarmenen
baliogabetasuna

Hitzarmenen
baliogabetasuna

Hitzarmenen
baliogabetasuna

Hitzarmenen
baliogabetasuna

11. artikulua.–
Ikuskapena, azterketa
administratiboa eta
judiziala
1 ELEren erabakiak eta
ekintzak horrek egoitza
duen estatuan
eskatutako lurraldeerkidegoen edo
agintaritzen ekintzen
legezkotasunaren
ikuskapen eta azterketa
administratibo beraren
menpe egongo dira.
2 ELEk lurraldeerkidegoen eta
agintaritzen Estatuetako
agintaritzek
formulatutako informazioeskaera guztiak bete
beharko dituzte.
Alderdien ikuskapenagintaritzek koordinazioeta informazio-baliabide
egokiak ezartzeko
ahalegina egingo dute.
3 Lurralde-erkidegoen
edo agintaritzen eta
zuzenbide publikoko zein
pribatuko beste erakunde
batzuen erabakiak eta
ekintzak horien ekintzen
legezkotasunaren
ikuskapenaren eta
azterketa
administratiboaren
menpe egongo dira,
Estatuetan eskatutako

Lankidetzak lurraldekolektibitateen eta
tokiko organismo
publikoen eskumeneremuak hartzen ditu
barne, Alderdien legedi
nazionalaren eta
nazioarteko
konpromisoen arabera
(1. art.)

Mugaketa generikoak: Bi
Estatuen barnezuzenbidearen eta
nazioarteko
konpromisoen, zein
erakunde bakoitzari
aitortutako eskumenen
errespetua (1. art.)

Alemaniako Länderek
eta Suitzako kantoiek
nazioarteko
zuzenbideko hitzarmen
pribatuak amaitu
ditzakete, barnezuzenbideak eskumena
ematen dien heinean,
betiere, kanpopolitikaren eta Estatuen
nazioarteko
konpromisoen aurka ez
doazenean.
Lurralde-kolektibitateek
eta tokiko organismo
publikoek lankidetzahitzarmenak amaitu
ditzakete euren artean,
aplikagarria zaien
barne-zuzenbidearen
arabera dituzten
eskumen-eremu
komunetan.
Lankidetzahitzarmenak idatziz
amaitzen dira (3.1

Lankidetzaren xedea
erakunde bakoitzaren
eskumen-eremukoa izan
behar da (3. art.)
Hitzarmenak barnezuzenbideak ezarritako
prozeduraren arabera
amaitu behar dira (3. art.)
(Espainia: 1317/1997
Errege Dekretua).
Ezin dira hitzarmenaren
xede izan Estatuak
oinordetuta gauzatutako
ahalmenak (3. art.)
Hitzarmenen
betebeharren ondorioek
ez diote eragiten Estatuari
(4. art.)
Kontratu horiek Estatu
aplikagarriaren
zuzenbidearen arabera
gauzatuko dira; beraz,
horiek hausteak bertan
jasotako ondorioak
ekarriko ditu (8. art.)

Pirinioetako Lan
Komunitatearen
Partzuergoa 2005
Katalunia, Aragoi,
Nafarroa eta EAE,
Languedoc, Rousillon,
Midi-Pirineés eta
Akitania
Hitzarmenen
baliogabetasuna

Gauzatzen diren ekintzak
lurralde-erakundeen
eskumen-eremuaren
barnean gauzatu behar
dira (2. art.)
Gaitasun ezarengatiko
baliogabetasuna
Espainiako epaitegietan
eta auzitegietan
konponduko da (18.5
art.)
Espainia: igorpen
generikoa,
abuztuaren1eko 1317/97
Errege Dekretura.
Funtsezko bi elementu
dituen prozedura, horren
eraginkortasun
juridikorako: aurretiko
jakinarazpena eta
argitalpena.
Baliogabetasuna
auzitegien aurrean
eskatzen da, araudian
jasotako prozeduren
arabera.

Espainia: igorpen generikoa,
abuztuaren1eko 1317/97
Errege Dekretura. Funtsezko
bi elementu dituen prozedura,
horren eraginkortasun
juridikorako: aurretiko
jakinarazpena eta argitalpena.
Baliogabetasuna auzitegien
aurrean eskatzen da,
araudian jasotako prozeduren
arabera.

formularioetan.
4 ELEk kideen Estatuen
ordena publikoko,
segurtasun publikoko,
osasun publikoko edo
moral publikoko
xedapenen aurkako
edozer jarduera
gauzatzen duenean, edo
horien interes
publikoaren aurka
doanean, Estatu horien
agintaritza eskudunak
jarduera hori debekatu
ahal izango du bere
lurraldean, bai eta horren
jurisdikzioaren pean
dauden kideei ELEtik
ateratzea eskatu ere,
horrek jarduera hori
amaitu ez badu. Aipatu
debekuak ez dira kideen
arteko lankidetza
mugatzeko bide
arbitrarioak edo
ezkutukoak. Posible
izango da agintaritza
judizial baten
erabakitzeko eskumena
duen agintaritza edo
organoa aztertzea.
5 ELEa desegiteko
arauei kalterik egin gabe,
Protokolo honi eta
estatutuei jarraiki, interes
legitimoa duen
agintaritza eskudunak,
auzitegi eskudunak edo
ELEak egoitza duen
alderdi bateko agintaritza
eskudunak eskatuta,
ELEa desegitea agindu
dezake, hori arduratutako
lanetatik kanpo jarduten
ari dela uste badu.
Auzitegi edo agintaritza
eskudunak egoera
konpontzeko epea eman
ahal izango dio ELEri.
ELEk ezarritako epean
egin ezean, desegitea
agindu ahal izango da.

artikulua)
Lankidetza-hitzarmenen
amaieran, barnezuzenbidean jasotako
prozedurak eta
kontrolak errespetatu
beharko dira (4.1 art.)
Kanpo gelditzen dira
lankidetza-hitzarmenak,
agintaritzako eragile
gisa gauzatutako
botereak, poliziaren
botereak eta
araugintzakoak (4.3
art.)
Lankidetza-hitzarmena
baliogabetzat jotzen
bada Alderdi
interesdunen batean,
bere barnezuzenbideari jarraiki,
gainontzeko Alderdiei
berri emango zaie
berehala. (7,2 art.)

Itunean xedatutakoaren
aurkakoak diren
hitzarmenak baliogabeak
izango dira. Aipatutako
baliogabetasuna
aplikagarria den
Alderdiaren barne
zuzenbidearen arabera
adieraziko da (10. art.)
Espainia: igorpen
generikoa,
abuztuaren1eko 1317/97
Errege Dekretura.
Funtsezko bi elementu
dituen prozedura, horren
eraginkortasun
juridikorako: aurretiko
jakinarazpena eta
argitalpena.
Baliogabetasuna
auzitegien aurrean
eskatzen da, araudian
jasotako prozeduren
arabera.

III. ERANSKINA
EUROESKUALDEAK: ELE/LLET KONPARATIBOA
LLET
2009KO
ERREGELAMENDUAK
PROTOKOLOA
R 1082/2006 ETA
ELE
1302/2013
Nortasun juridikoa
eta jarduteko
gaitasuna dituen
mugaz haraindiko
lankidetzako
organismoa

Izaera
juridikoa

Nortasun juridikoa eta
jarduteko gaitasuna dituen
zuzenbide publikoko lurraldelankidetzako mekanismoa,
EBk finantzatutako programak
eta Europako funtsekin
finantzatu gabeko mugaz
haraindiko lankidetzako
ekintzak gauzatu ditzakeenak

ELEren helburua
izango da beren
biztanleriaren
onurarako kideen
arteko lurraldeen
arteko lankidetza
eta mugaz
haraindiko
lankidetza
sustatzea,
laguntzea eta
garatzea, eskumena
duten eremu
komunetan eta
Estatuen barnezuzenbideak

37/2008 ED
ESTATUA

LLET
EUSKADI
AKITANIA

BESTELAKOAK
DUERO LLETa

Pertsona juridikopublikoak, Europar
Batasuneko bi
estatu kidek
gutxienez
eratutakoak, eta
horien helburua
mugaz haraindiko,
nazioaz haraindiko
eta eskualdeen
arteko lankidetza
erraztea eta
sustatzea da,
ekonomia- eta
gizarte-kohesioa
sendotzeko helburu
bakarrarekin.

Europako zuzenbide
publikoko lurraldelankidetzako
erakundea, nortasun
juridikoa duena hain
zuzen ere, bi eskualde
kideen arteko
lankidetzan
sakontzeko, eta
harreman, truke eta
proiektu komunen
espazio handia sortzen
laguntzeko, Europan
toki esanguratsua
hartuta.

Zuzenbide publikoko
lurralde-lankidetzako
erakundea, irabazi
asmorik gabekoa eta
bere kideen artean
mugaz haraindiko,
nazioz gaindiko eta
eskualdeen arteko
lankidetza sustatzea
eta garatzea helburu
duena; hori lurraldelankidetza deritzo eta
ekonomia- zein
gizarte-kohesioa
sendotzea du helburu

aitortzen dien
eskumenen
arabera.
a) Estatuak,

a) Estatuak,
b) Eskualdeetako agintaritzak

Kideak

c) Tokiko agintaritzak eta
d) Administrazio publikoetako
erakunde instrumentalak.

Zuzenbide
Aplikagarria

a) LLET 1082/2006
Erregelamendua
b) LLETaren Sorkuntza
Hitzarmena
c) Egoitza kokatutako
Estatuaren zuzenbide
nazionala, zuzenbide
autonomikoak eta
agintaritza federatuak
barne
d) EBk finantzatutako

b) lurraldeerkidegoak edo
agintaritzak eta
c) industrialak edo
komertzialak ez
diren interes
orokorreko beharrak
asetzeko helburu
zehatzarekin
eratutako pertsona
juridikoak, lotura
edo kontrol publikoa
bermatzeko
baldintza gehigarri
jakin batzuk
betetzen dituztenak

Antolakuntza
aspektuak eta
funtzionalak: egoitza
duen estatuaren
zuzenbidea

a) Europar
Batasuneko estatu
kideak;
b) Autonomiaerkidegoak;

a) Euskal Autonomia
Erkidegoa

c) Tokiko
erakundeak;

b) Akitaniako
Eskualdea

d) Zuzenbide
publikoko
organismoak

A) NUTS III eremu
geografikoko 188
toki-erakunde
B) 2 udal-elkarte
c) Organismo
autonomo 1
d) 2 unibertsitate

Frantziako zuzenbidea,
LLETaren
antolakuntzako eta
funtzionamenduko
aspektuei zein
langileen araubideari
dagokienez,
hitzarmenaren eta
estatutuen berezko
zehaztapenak izan ezik

Espainiako
Zuzenbidea
Langileak: Langile
Publikoaren
Oinarrizko
Estatutuaren 7/2007
Legea.
Aurrekontu- eta

programetan,
erkidegoko araudia eta
garapeneko estatulegeria
Jarduerak: EBko zuzenbidea
eta LLETaren jarduerekin
zerikusia duen zuzenbide
nazionala, hitzarmenean
zehaztu beharrekoa
Langileak: hitzarmenean
zehaztu beharrekoa. Lanzuzenbidekoa edo zuzenbide
publikokoa izan daiteke.
Zuzenbide publikoak arautzen
dituenean, zuzenbide
aplikagarria LLETaren
organoa kokatutako tokiarena
edo egoitza duen estatuaren
zuzenbidea izan daiteke.
Kontratazioa:
Finantza-kontrola: egoitza
duen estatuaren zuzenbidea
eta, EBk finantzatutako
jardueretarako, funts
publikoen kontrolari buruzko
erkidegoko zuzenbidea

Sorrera

Jarduerak: Jardundako
lurraldearen
zuzenbidea
Erkidegoko
zuzenbidea, EBk
finantzatutako jarduerei
dagokienez

kontabilitatearaubidea, eta
finantza-kontuak:
Toki-araubidearen
Espainiako araudia
EBk finantzatutako
jarduerak: funtsen
kontrolari buruzko
EBko araudia
Kontratazioa:
kontratazio publikoari
buruzko Espainiako
legeria

Desegitea
Estatutuak
Antolakuntza
Funtzioak
eta
Kudeaketa

Kontrola

LLETaren funtsen finantzakontrola LLETaren helbide
soziala hartzen duen Estatuak
gauzatzen du (egoitzaestatua). Kasua balitz,
estatuak ahalbidetu behar du
gainontzeko estatu kide
interesdunek LLETak estatu
kide horietan gauzatutako
ekintzen kontrolak gauzatzea,
bai eta informazio guztia
trukatzea ere.
LLETak Batasunak
finantzatutako jarduerak
gauzatzen dituenean,
Batasunak emandako funtsen
kontrolaren inguruan dagokion
legeria aplikatuko da

LLET baten jarduerak ordena

ELEaren
aurrekontuen
kudeaketa eta
betearazpena
finantzaikuskaritzaren bidez
kontrolatu daiteke,
egoitza duen
estatuaren
legeriaren arabera.
Euren estatulegeriaren arabera,
estatu kideek ere
euren lurraldean
garatutako ELEaren
jardueren finantzaikuskaritza egin ahal
izango dute

Egoitza duen
administrazioak
adieraziko du
agintaritza
eskuduna,
LLETaren finantzakontrolaren eta
kontuen
ikuskaritzaren
arloan

Estatuko EDk
berresten du
Europako funtsekin
guztiz edo zati
batean
finantzatutako
jarduerak

LLETaren finantzakontrolari dagokionez,
hori Frantziako
zuzenbidearen arabera
gauzatuko da (egoitzaestatuaren
zuzenbidea). Kontuen
Eskualdeko Ganberak
LLETen kontrolean
parte hartuko du
Espainiako agintaritzek
Espainian gauzatutako
LLETen ekintzen
gaineko kontrolak
gauzatu ahal izango
dituzte, Espainiako
araudiak horixe
eskatzen duenean.
LLETaren funtzioak
Europar Batasunak ere
finantzatutako ekintzak
hartzen dituenean,
Europar Batasunaren
funtsak kontrolatzeari

Europako
Erregelamenduetan
bezala.
Edozer kasutan,
Espainiako Kontuen
Auzitegiaren menpe
egongo da.

publikoaren, segurtasun
publikoaren, osasun
publikoaren edo
moraltasunaren aurkakoak
direnean edo horren interes
publikoaren aurka doazenean,
estatu kide batek jarduera hori
bere lurraldean debekatu ahal
izango du edo euren legeriari
jarraiki lotutako kideei
LLETetik ateratzeko eskatu
ahal izango die.
Debeku horrek azterketa
judiziala jasan dezake

Hirugarrengoek errekurtsoa
jarri dezakete auzitegietan,
LLETaren ekintzen eta
omisioengatik. Eskumen
jurisdikzionalaren arloko
Batasunaren legeria
LLETaren gatazkei
aplikagarria izango da.

erkidegoko
antolakuntzaren
arabera gauzatuko
dela

ELEk ordena
publikoaren,
segurtasun
publikoaren, osasun
publikoaren edo
moral publikoaren
aurkako jarduerak
gauzatzen
dituenean edo
kideen estatuen
interes publikoaren
aurka doanean,
estatu horietako
agintaritza
eskudunak jarduera
debekatu dezake
bere lurraldean, edo
bere estatuko kideei
ELEtik ateratzeko
eskatu diezaieke.
Interes legitimoa
duen agintaritza
eskudunak
eskatuta, auzitegi
eskudunak edo
ELEaren egoitza
duen estatuaren

Europako
Erregelamenduetan
bezala. Ministroen
Kontseiluak
debekatu ditzake
LLETaren
jarduerak

buruzko legeria
ezarriko da.

LLETeko zerbitzu
juridikoek zuzendari
nagusiari jakinaraziko
diote, prebentzio
gisa, LLETaren
edozer jarduerak
Portugalgo eta
Espainiako bildutako
zuzenbidearekin izan
dezakeen edozer
aurkakotasun,
Europako
Erregelamenduen 13.
artikuluan
aurreikusitako
debekuak
gauzatzeko
probabilitatea
txikitzeko.
Kontrol judiziala,
Europako
Erregelamenduetan
bezala

Europako legeria horretan
kasuren bat aurreikusten ez
denean, egoitza duen
Estatuko organo judizialak
izango dira eskudunak, 13.
artikuluko kasuetan izan ezik,
estatu kide batek LLETaren
jarduerak debekatzen
dituenean.

agintaritzak ELEa
desegitea agindu
dezake
Eztabaidak egoitza
duen estatuaren
auzitegiek
konpontzen dituzte.
Hirugarrengoaren
eta ELEren arteko
eztabaidak
hirugarrengoaren
estatuko
auzitegietan
konpontzen dira.
Arbitraje orokorra
ahalbidetzen du
gatazkak
konpontzeko.

Europako
erregelamenduetan
bezala
LLET hori sortzeko
sinatutako
hitzarmenean,
Hitzarmenaren
aplikazioan edo
interpretazioan
sortutako gatazkak
konpontzeko arbitrajesistema aurreikusten
da.

