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ELKAR ULERTZEKO MEMORANDUMA, 
EUSKAL AUTONOMIAKO ERKIDEGOKO JAURLARITZAREN 

ETA 
JAPONIAKO FUKUSHIMAKO PREFETURAKO GOBERNUAREN 

ARTEAN SINATUA, 
ENERGIA BERRIZTAGARRIARI, ENERGIA-ERAGINKORTASUNARI ETA ENERGIA-

BILTEGIRATZEARI APLIKATUTAKO TEKNOLOGIEN ARLOKO  
LANKIDETZA INDARTZEN JARRAITZEKO HELBURUAREKIN 

 
 
ATARIKOA 
Euskal Autonomia Erkidegoko Jaurlaritzak (aurrerantzean “EAE” deituko zaio) eta Japoniako Fukushimako 
Prefeturako Gobernuak (aurrerantzean “Fukushima” deituko zaio): 

 
Energia berriztagarriari, energia-eraginkortasunari eta energia-biltegiratzeari aplikatutako teknologiak garatzeari 
buruz dituzten interes erkideak aitortu dituzte. 

 
Arestian aipatutako eremuek munduko, nazioko, eskualdeko eta tokiko eremuetako egungo erronkei, energia-
segurtasunaren beharrari eta garapen ekonomikoari heltzerakoan zeregin estrategikoa dutela deritzote. 

 
Aitortu dute garrantzitsua dela energia berriztagarrian oinarritutako irtenbideak sustatzea eta premiazkoa dela 
energiari lotutako arazoetarako irtenbide ekonomikoak eta iraunkorrak aurkitzea, hazkunde ekonomikoaren 
beharrarekin bateragarriak direnak. 

 
Bi alderdientzat onuragarria den lankidetza sustatu nahi dute aipatutako eremuen garapenean eta erabileran. 

 
Eta kontuan hartu dute elkar ulertzeko memorandum honek (aurrerantzean “EUM” deituko zaio) arestian 
aipatutako eremuetan lankidetza-esparru orokor bat ezartzea duela xede. 
 
Hori horrela, erabaki hauek hartu dituzte: 

 
Lehenengoa - Xedea 
EUM honen xedea da alderdi bientzat onuragarria den harremana sustatzea energia berriztagarriari, energia-
eraginkortasunari eta energia-biltegiratzeari aplikatutako teknologien eremuan, ezagutzak, esperientziak, datuak, 
I+G eta jardunbide egokiak partekatzeko arlo hauen garapenari dagokionez: 
 

a. Haize-energia 
b. Energia fotovoltaikoa 
c. Sare adimendunak eta energia-kudeaketa 
d. Hidrogenoa 
e. Biltegiratzea 
 
Bigarrena - Lankidetza-lehentasunak 
Jarraian adierazten diren gaiak jo dira EUM hau sinatzen duten alderdien arteko lankidetzarako lehentasunezko 
arlotzat: 

 
1. Informazioaren, jardunbide egokien eta ekimen politikoen trukea sustatzea energia berriztagarriari, 

energia-eraginkortasunari eta energia-biltegiratzeari aplikatutako teknologien garapena eta arauketa 
babesteko helburuarekin. 
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2. Energia berriztagarriko instalazioak, energia-eraginkortasuneko sistemak eta energia biltegiratzeko 

instalazioak finantzatzeari eta horietan arriskuak kudeatzeari lotutako erronkak identifikatzeko eta 
analizatzeko helburuarekin lan egitea. 
 

3. Interkonexio elektrikoari buruzko eta energia berriztagarriko instalazioetan sortutako elektrizitatea 
sarean integratzeari buruzko ezagutza teknikoen transmisioa erraztea. 
 

4. Energia berriztagarriekin zerikusia duten kontu anitzi buruzko ezagutzak partekatzea, honako hauek 
barne: hornidura-sarea, sareko integrazioaren interkonexioa, energia berriztagarriko instalazioen 
erabilera optimizatzea xede duen sistemaren plangintza, energia berriztagarriak dakartzan abantailei 
buruzko informazioa eta prezioa murrizteko aplika daitezkeen estrategiak. 

 
Hirugarrena - Lankidetza-mekanismoak 
Hauek dira, besteak beste, EUM honetan ezarritako helburuak erdiesteko behar diren lankidetza-mekanismoak: 
 

1. Informazioa eta dokumentazioa trukatzea. 
 

2. Gobernuen arteko eta nazioarteko bisitak egitea, arduradun politikoak, erakunde arautzaileak, instituzio 
akademikoak eta enpresak barne hartzen dituztenak. 

 
3. Elkarrekin mintegiak, lantegiak eta bilerak antolatzea eta horietan parte hartzea, informazioa eta 

jardunbideak partekatzeko eta alderdi interesdun nagusiak prestatzeko helburuarekin, baita hornidura-
katearen barruan ere, energia berriztagarriko instalazioei, energia-eraginkortasuneko sistemei eta 
energia biltegiratzeko instalazioei dagokienez. 

 
Alderdi bakoitzak aurreikusita dauka arduradun bat izendatzea eta koordinatzaile bati esleitzea EUM honetan 
bildutako lankidetza-jardueren plangintza, egikaritzea, ebaluazioa eta onespena gainbegiratzea eta koordinatzea. 
Era berean, bi eskualdeetan dagozkien erakundeek zeregin hau beteko dute: 
 
Aurreikusita dago Energiaren Euskal Erakundea/Ente Vasco de la Energíak (aurrerantzean “EEE/EVE” deituko 
zaio) ardatz nagusi gisa jardungo duela EUM honen esparruan EAEren ezagutza eta esperientziaren berri 
emateko eta EAEren eta Fukushimaren arteko aldebiko bisitetan ezagutza trukatzeko. Nazioartekotzeko Euskal 
Agentzia (aurrerantzean “NEA” deituko zaio) arduratuko da erakunde arautzaileekin eta kargudun publikoekin 
koordinatzeaz EAEn dagozkion kontseilaritzetan, erakundeetan, entitateetan eta beste leku batzuetan, egokia 
denaren arabera. Euskadiko Energia Klusterra EEE/EVErekin eta NEArekin elkarlanean arituko da adostutako 
neurriak eraginkortasunez betetzearen alde egiteko. 
 
Aurreikusita dago Fukushimako Prefeturako Gobernuko Merkataritza, Industria eta Lan Sailak (aurrerantzean 
“MILS” deituko zaio) ardatz nagusi gisa jardungo duela EUM honen esparruan Fukushimako Gobernuaren 
ezagutza eta esperientziaren berri emateko eta Fukushimaren eta EAEren arteko aldebiko bisitetan ezagutza 
trukatzeko. Sail hori arduratuko da erakunde arautzaileekin eta kargudun publikoekin koordinatzeaz dagozkion 
kontseilaritzetan, erakundeetan, entitateetan eta beste leku batzuetan, egokia denaren arabera. Fukushimako 
Energia Agentzia MILSrekin elkarlanean arituko da adostutako neurriak eraginkortasunez betetzearen alde 
egiteko. 
 
Era berean, Fukushimak Japoniako Zientzia eta Teknologia Industrial Aurreratuaren Institutu Nazionala eta Kanpo 
Merkataritzaren Erakundea izendatu ditu proiektuko laguntzaile. 
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Laugarrena - Partaidetzaren sustapena 
Bi alderdiek aurreikusita daukate gobernuz kanpoko erakundeak, ikerketa-instituzioak, enpresak eta gobernu-
erakundeak lankidetza-jardueretan parte hartzera animatzea, egokia denaren arabera, EUM honetan ezarritako 
helburuei babes gehigarria emateko. 
 
Bosgarrena - Babesaren norainokoa 
EAEk eta Fukushimak arestian aipatutako neurriak babestuko dituzte eskuragarri dauden finantza-baliabideen 
arabera eta jarraibide politiko, ebazpen eta lege-xedapen baliodunak aplikatuz. 
 
Seigarrena - EUMaren izaera 
EUM honek: 

1. Ez dauka EAEren eta Fukushimaren arteko inolako harreman juridikorik ezartzeko helburua eta ez da 
joko legez loteslea den akordiotzat. 

2. Ez dauka alderdiei finantza-baliabideak emateko edo onartzeko betebeharrik ezartzea ahalbidetzeko 
helburua. 

3. Ez du finantza-baliabideen transferentziarako oinarri gisa jardungo, aurreikuspenen arabera. 
 

Zazpigarrena - Erantzukizun inpliziturik ez 
Alderdiek adosten dute EUM honetan jasotako ahaleginak eta lankidetza-jarduerak informazio-truketzat soilik joko 
direla, ez aholkularitza-zerbitzutzat edo kontsultoretza-zerbitzutzat. 
 
Zortzigarrena - Aldatzeko prozedura 
EUM hau edozein unetan aldatu ahal izango da, bi alderdiak ados badaude eta idatziz adierazten badute. 
 
Bederatzigarrena - Eztabaiden ebazpena 
EUM honen interpretazioari edo aplikazioari buruz sortutako edozein eztabaida ebazteko, alderdien arteko 
kontsultak egin beharko dira. 
 
Hamargarrena - Indarraldia 
Aurreikusita dago EUM hau sinatu ondoren hasiko dela indarrean eta hiru (3) urtez egongo dela indarrean, behin 
betiko burutzen den egunetik zenbatuta. Alderdietako edozeinek eten ahalko du EUM honen betetzea, beste 
alderdiari idatziz jakinarazi ondoren. Etenaldi horrek jakinarazi eta hiru (3) hilabete geroago izango ditu ondorioak 
eta ez die eragin beharko jada aribidean dauden jarduerei. 
 
EUM honen ale bana sinatuko da, japonieraz, euskaraz eta gaztelaniaz. 
 
Vitoria-Gasteiz, 2019ko urriaren 9a 
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Fukushimako Prefeturako Gobernua ordezkatuz 
(Japonia) 

 
 
 
 

 
 

UCHIBORI Masao 
Gobernadorea  

 
 
 


