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“EMPLEO AE” PROIEKTUA:  
APUSTU ANBIZIOTSUA MUGAZ GAINDIKO ENPRESEN ETA ENPLEGUAREN ARTEKO 

HARREMANAK SUSTATZEKO 
 

● Akitania-Euskadi-Nafarroa Euroeskualdeak sustatua, 

256.000 eurotik gorako aurrekontuarekin.  

● Enpresa ehuneko, enplegu zerbitzu publikoetako, 

sindikatuetako, garapen agentzietako eta abarreko berrogeita 

hamar eragilek baino gehiagok hartzen dute parte. 

● Mugaz gaindiko langileen egungo fluxua aztertuko du eta 

administrazio harremanak errazteko egin daitezkeen 

aldaketak proposatuko ditu.  

● Web ataria irekiko du informazio erabilgarriarekin 

langabetuentzat, langileentzat eta enpresarientzat.

Mugaz gaindiko enplegua eta enpresen arteko harremanak 

sustatzeko xedean, gaur, martxoak 14 asteartean, jende aurrean 

aurkeztu da EMPLEO AE proiektua, AECT Akitania-Euskadi-Nafarroa 

Euroeskualdearen proposamen anbiziotsua. Haren helburua da 

langileen zirkulazio librerako printzipio europarra errealitate 

nabarmen bilakatzea Mendebaldeko Pirinioetako hiru eskualde 

mugakide horietan. 

Aurkezpena Irungo Ficoba erakustazokan izan da eta hiru 

eskualdeetako ordezkariak izan dira bertan: Mikel Antón, Eusko 

Jaurlaritzako Europako Gaietako zuzendaria; Izaskun 

Goñi, Nafarroako Gobernuaren Ekonomia eta Enpresa Politikaren 

eta Lanaren zuzendari nagusia eta Anddé Sainte-Marie, Akitania 

Berriko Eskualde Kontseiluko eskualde kontseilaria, AECT Akitania-

Euskadi-Nafarroa Eurolurraldeko zuzendaria, eta Marc Moulin, AECT 

Akitania-Euskadi-Nafarroa Eurolurraldeko zuzendaria. 
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Hauxe da proiektuaren izen osoa: “Europa indartzen: Akitania-

Euskadi-Nafarroa eurolurraldeko enplegu arroa”, eta joan den 

urrian hasi zen eta 2017ko irailaren amaieran bukatzea aurreikusten 

da. 256. 012 euroko kostua du. 

Eskualde Garapenerako Europako Funtsak (FEDER) kofinantzatu du 

% 65ean, Interreg V-A Espainia, Frantzia, Andorra programaren bidez 

(POCTEFA 2014-2020). POCTEFAren helburua da Espainia-Frantzia-

Andorra mugaldeko eremuko ekonomia eta gizarte integrazioa 

indartzea. Laguntza hori eskaini du mugaz gaindiko ekonomia, 

gizarte eta ingurumen jarduerak aurrera eramateko, lurralde 

garapen iraunkorraren aldeko baterako estrategien bidez. 

EMPLEO AE programaren helburua da hiru eskualdeen arteko 

harremanak arinagoak izatea, oztopo fisikoak nahiz hizkuntzarekin, 

zergekin, eskumenekin… loturikoak, eta batik bat, haien artean 

dauden errealitate desberdinak ez ezagutzeak eragiten dituenak 

gaindituz.  

 

Aukerak eskaintzen dituen eremua  

Eurolurraldeak biltzen duen eremu fisikoak 600.000 biztanleko arroa 

hartzen du Baiona-Donostia esparruaren –hortxe sortzen da gaur 

egun dagoen mugaz gaindiko lankidetza gehiena- eta beste gune 

ekonomiko handi batzuen inguruan, Gasteiz, Bilbo, Iruñea, Bordele, 

La Rochelle edo Poitiers, esate baterako.  

Hainbat faktore elkartzen dira Euroeskualde honetan:  askotariko 

industria ehuna, enpresa enblematikoak, industria talde indartsuak, 

langileen kualifikazio handia –EBko batez bestekoaren gainetik-, 

osagarritasun esparru garrantzitsuak eta abar. Azken batean, 

garatzeko gaitasun handia eta aukera bikainak eskaintzen dituen 

eremua enpresentzat nahiz biztanleria aktiboarentzat. 

Hala ere, praktikan badaude hainbat faktore eremu honen garapena 

eragozten eta oztopoak sortzen dituztenak: gune ekonomiko 

desberdinen arteko distantzia, eskumen eta zerga asimetria handiak, 

administrazio kultura desberdinak…, Euroeskualdearen indarguneak 

urritzen dituzten eragozpenak azken batean, eta horrexegatik, beste 

eremu batzuetara bideratzen dira enpresen eta langileen asmoak, 

eremu hau hurbilago egon arren. 

 

Ekintza Plana. 

EMPLEO AE proiektuak oztopo eta eragozpen horiei guztiei ekin nahi 

die, behin betikoz egungo egoera gainditu ahal izateko, eta jarduteko 

neurri zuzentzaile batzuk proposatzen ditu: 
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1. AZTERKETA DIAGNOSTIKO bat egitea mugaz gaindiko 

enpleguaren egoerari buruz. Berrogeita hamar bat eragilek 

hartuko dute parte: enplegu zerbitzu publikoekin hasi eta 

garapen agentzia, sindikatu, patronal, merkataritza ganbera 

eta abarrekin buka. Gaur egun mugaz gaindiko lankidetza 

zertan den aztertuko du eta harantzago joango da arazoei 

konponbideak bilatuz eta administrazioaren alorrean zein 

aldaketa egin behar diren aztertuz elkarren arteko 

harremanak errazteko eta arintzeko. 

Lehendik inoiz egin ez den lana da hau, Akitania-Euskadi 

arteko harremanak orain dela hiru hamarkadaz geroztik 

bideratzen badira ere. 

 

►Egiteko epea: 2017ko urtarrila-iraila 

 

2. Mugaz gaindiko enpleguari buruzko informazioa emango 

duen WEB ATARIA abian jartzea, eta bertan informazio 

erabilgarria biltzea hala enpresa ehunarentzat nola 

langileentzat eta langabetuentzat, batzuk nahiz besteak 

behar bezala informatuak egon daitezen sortzen diren 

aukeren zein beste lurraldean jarduteko eskubideen eta 

betebeharren inguruan. 

 

►Egiteko epea: 2017ko ekaina-uztaila 

 

 

 

3. Bildutako informazioa hedatzea hiru eskualdeetako 

administrazio maila desberdinetan, aplikatu beharreko 

araudiak ezagutu ditzaten eta langileei eta enpresariei 

beharreko aholkuak emateko. Era berean, berariazko 

INFORMAZIO GUNEAK zabaltzea enplegu zerbitzu 

publikoetan eta haien erakunde laguntzaileetan. 

 

 

 

 

 

Irunen, 2017ko martxoaren 14an 

 

 


