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A. TXOSTENAREN METODOLOGIA 

 

Jarraian azaltzen den txostenaren helburua da legebiltzar-taldeek lantalde honetan 

aurkeztu dituzten oinarri-proposamenen edukia egituratzea, parametro objektibo batzuen 

pean proposamen bakoitzaren hitzez hitzeko edukia jaso dadin, proposamena egin duen 

taldea identifikatuta1, eta, aldi berean, legebiltzar-taldeek eskaintzen dituzten aukerei 

begiratu azkarra ematea, lantaldeak errazago aurki ditzan adostasun- edo desadostasun-

puntuak Estatutua eguneratzeko aurkeztutako oinarriei dagokienez.  

Egungo Estatutuak ematen dituen paradigmen aurkibideari jarraitu zaio, erreferentzia 

objektiboa eta ezaguna baita. Ahal dela, beraz, Gernikako Estatutu honen tituluen, 

kapituluen eta xedapenen ordenari jarraitzen zaio. Taldeen proposamenek ez dute ezer 

esaten egungo Estatutuan dauden hainbat xedapenen inguruan; beraz, ez dira jaso txosten 

honetan. 

Aitzitik, taldeek igorri dituzten zenbait proposamenen edukiek hedatu (ideia berriak eta 

gai berriak) edota kendu egiten dituzte parametro horietako batzuk, eta, horren ondorioz, 

atal berriak sartzen dira, egungo Estatutuan daudenez bestelakoak. 

Halaxe gertatzen da “Euskadiren botereak” tituluan Euskadiko toki-erakundeei buruzko 

kapitulu bat sartzeko proposamenarekin. Beste batzuetan, xedapen iragankor batzuk 

kentzea eta beste batzuk sartzea proposatzen da. Jotzen da sartu behar liratekeela, halaber, 

Iparraldeko Mankomunitate berriarekiko harremanei buruzko edukiak –txosten honetan, 

lurraldetasunari buruzko atariko tituluaren xedapenean azaltzen da–. Atariko tituluan 

bertan, oinarrizko eskubideei eta betebeharrei buruzko xedapena zabaltzea eta haren 

edukiak trinkotzea proposatzen da; hala, litekeena da kapitulu edo atal bat bakarrik ez, 

titulu osoak ere sartu behar izatea. 

Bestalde, Europar Batasunarekiko harremanak, nazioarteko erakundeekiko harremanak 

eta kanpo-ekintza beste atal batera eraman dira.  

Orobat, proposatutako gai berriak (nazio / komunitate nazional nozioa, egungo 

Estatutuaren erreferentziak eta Estatutuaren izaera, eta erabakitzeko eskubideari eta 

                                                           
1 Elkarrekin Podemosen kasuan, transkribapen batzuk Guztion Ituna dokumentutik lortu dira, zeina Eusko 
Legebiltzarrean aurkeztu baitzen 2017ko abenduaren 11n, garatuago zegoelako. 
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subiranotasunari buruzko gogoetak) beste hitzaurre bat sartzeko proposamenaren pean 

bildu dira.  

Aurretiko gogoeta gisa, taldeen deliberazioak islatu dira, ea oinarriak indarrean dagoen 

Estatutua berritzeari buruzkoak diren ala Estatutu berri bati buruzkoak, bai eta lantalde 

honen lanak egiten diren egungo testuinguru politikoari buruzko hausnarketak ere. 

Azaldutako guztiagatik, dokumentu hau egungo Estatutuan oinarrituta egituratzearen 

arrazoi bakarra da edukiak antolatzea; inola ere ez da jotzen eskema honi jarraituko 

zaionik Estatutu berriaren testu artikulatuari begira. 

 

EH Bilduk, oinarri gisa Gernikako Estatutuaren egitura jarri ordez, egokiago ikusten du 

egungo errealitatea eta ekarpen berriak hobeto kokatu eta egokituko dituen egitura berri 

bat; izan ere, Gernikako Estatutuaren egiturari eutsiko balitzaio, balirudike eguneraketa 

huts bat egiten dela. Iruditzen zaio egitura hori zaharkitua geratu dela, eta behar berriak 

ikusten dira talde guztiek egindako proposamenak biltzeko. Legebiltzar honetan 

onetsitako azken estatutua “Euskadiko Erkidegoaren Estatutu Politikoa” izan zenez 

(2004ko abenduaren 30a), egokiago ikusten dute haren egitura hartzea oinarritzat, uste 

baitute aukera ematen duela behar berriak kokatzeko, kontuan izanik, nolanahi ere, fase 

historiko guztietan egindako ekarpenak (Lizarra, 1936…). Atalak gehitu, kendu edo 

aldatuko litzaizkioke gaur egungo beharren eta egoeraren arabera. Bestalde, aukera uzten 

dute egitura berritzaileago bat lantzeko, egungo eta etorkizuneko beharrei eta erronkei 

erantzun egokiagoa emango diena. 

 

Halaber, EH Bildu legebiltzar-taldeak funtsezkotzat jotzen du atal bereiziak sortzea, 

besteak beste, herritarren eskubideak, EAEren botereak (botere judiziala barne) eta 

demokrazian erabakitzeko eskubidea arautzeko. 
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B. AURRETIKO GOGOETAK: ESTATUTU BERRIA EGIN ALA EGUNGO 
ESTATUTUA BERRITU 

 

Legebiltzar-talde gehien-gehienak indarrean dagoen Estatutua berrikustearen eta 

eguneratzearen aldekoak dira. Legebiltzarreko Euskal Talde Popularra ez dator bat jarrera 

horrekin, eta egungo Estatutuak balio izaten jarraitzen duela aldarrikatzen du, esanez 

egungo egoera politiko eta sozialak direla-eta ez dela komeni Estatutua sakonki 

berrikustea. 

Euskal Sozialistak legebiltzar-taldeak Gernikako Estatutua berritzea proposatzen du. 

Hala ere, garrantzitsutzat jotzen du hausnartzea zer aukera emango lituzkeen Konstituzioa 

berritzeak Estatutua berritu aurretik. Iruditzen zaio aldez aurretik Konstituzioa berritzeak 

aukera emango lukeela, besteak beste, argi uzteko zer eskumen dituzten batzuek eta 

besteek, eta leialtasun federalerako mekanismoak ezartzeko, auzitegietara jo ez dadin 

erakundeen arteko gatazkak ebazteko. 

Elkarrekin Podemos legebiltzar-taldeak oin berriko Estatutu bat lortu nahi du, ia 

konstituzionala, eta baieztatzen du hori bat datorrela indarrean dagoen legediarekin. Oin 

berriko legea esaten duenean, esan nahi du konstituzioetako eskema klasikoei jarraitu 

behar diela, hala nola subjektu politiko bat, lurralde bat, bizikidetza-oinarri batzuk eta 

herritarren eskubideak zehatz-mehatz aitortzen dituzten titulu oso zabalak zehaztea. 

Haren helburua da estatus juridikoa argitasun-lege baten bidez aldatzea (Kanadako 

adibideari jarraikiz), eta egungo lege-esparruak ematen dituen aukera guztiak aztertzea 

Estatutu berriarentzat, ez bakarrik eskumen gehiago edukitzeko edo eskumen horiek 

gehiegikeria birzentralizatzaileetatik blindatzeko, baizik eta, halaber, autogobernuak 

balio izateko herritarrak hobeto bizi daitezen, demokrazia handiagoz bizi gaitezen 

elkarrekin, eta gehiago erabaki dezagun. Gizarte- eta bizikidetza-itun berria deitzen dio 

horri. 

 

Euzko Abertzaleak legebiltzar-taldeak azpimarratzen du zein den euskal gizartearen 

gehiengoaren borondatea, euskal autogobernua eguneratu eta sakondu behar izateari 

dagokionez. Baieztatzen du euskal autogobernuaren berezitasuna errespetatuz eguneratu 

behar dela; horregatik, aldezten du Konstituzioan zein Estatutuan jasota dauden eskubide 

historikoetan oinarrituta eguneratzea autogobernua, eta Estatuarekiko beste modu bateko 
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lotura bat ezartzea, Konstituzioaren lehenengo xedapen gehigarriaren bidez bakarrik 

artikulatua. Haren ustez, hiru zutabetan oinarritu behar du estatutu-erreformak: alde biek 

errealitate nazionala aitortzea, adostasuna eta demokrazia. 

EH Bildu legebiltzar-taldearen ustez, helburu nagusia estatus politiko berria da, estatu-

izaera duena, eta, besteak beste, Espainiako estatuarekiko berdintasunezko harreman 

politikoa sustatuko duena. Lantalde honetatik aterako den ondorio politiko eta juridikoak 

helburu hori bete behar du. EH Bildu legebiltzar-taldeak estatus berri bat aipatzen du, eta 

bereizi egiten ditu prozedura-legalitatea (estatutu-erreformaren prozedura arautua 

onartuz) eta eduki materialaren legalitatea. Baieztatzen du komeni litzatekeela Espainiako 

sistema politikoak egitura konfederal edo federal plurinazionala hartzea, bere nazioen 

erabakitzeko eskubidea onartuko lukeena adostutako prozedura baten arabera, baina ez 

zaio iruditzen Konstituzioa zentzu horretan berrituko denik. Hori dela eta, 

bideragarriagoa iruditzen zaio Konstituzioaren atariko tituluan jasotako printzipio 

demokratikoa eta Konstituzioan zein Gernikako Estatutuan jasotako eta aitortutako 

eskubide historikoak modu irekian eta integralean interpretatzea. Euzko Abertzaleak eta 

EH Bildu legebiltzar-taldeak bat datoz eskubide historikoak bete daitezela eskatzean. 

Elkarrekin Podemos legebiltzar-taldeak ere aipatzen ditu eskubideok, esaten baitu 

“egungo Konstituzioan eskubide historikoak aitortzeak erraztu lezakeela Euskadiri 

definizio propio bat ematea, horrek subiranotasun bereizia ekarri gabe”. 

 

 

Legebiltzarreko Euskal Talde Popularra 

‹‹Talde Popularrak bidezkotzat jotzen du aitortzea Gernikako Estatutuak zeregin egituratzailea 

duela, eta aintzatestea zer lortu duen Euskadi politikoki antolatzeko esparru gisa, hor 

legitimatzen eta xedatzen baitira gure eskubide historikoak konstituzio-sistemaren barruan...›› 

‹‹Legebiltzar Talde Popularrak aldarrikatzen du Gernikako Estatutuak balio izaten jarraitzen 

duela...›› 

‹‹...hobetu daiteke Gernikako Estatutua. Baina bidezkoa da aitortzea ezen, ia 40 urteren ondoren, 

ikusi dela tresna malgua dela, aukera eman baitu gure erakundeak aldatzen ari den errealitatera 

egokitzeko...›› 



2018/04/28 
 

8 
 

‹‹...galdetu beharra dago, gainera, ea hau ote den unea, eta ea egoera politiko eta sozialak 

egokiak ote diren proposatzen den berrikuspen sakona egiteko. Erantzuna ezezkoa da, argi eta 

garbi.›› 

‹‹Ez da egiaztatu Gernikako Estatutuak gaizki funtzionatzen duenik eta berritu beharra 

dagoenik.››. 

 

Elkarrekin Podemos legebiltzar-taldea 

‹‹...modu irekian proposatzen dugu estatutu berri bat...›› 

‹‹Oin berriko estatutu bat, ia konstituzionala.›› 

‹‹Indarrean dagoen legedia errespetatuko lukeen lan-esparru bat...›› 

‹‹...iruditzen zaigu aukera dagoela aurrerapauso bat emateko eta oinarri berri batzuk finkatzeko 

gure itun soziala berritze aldera. Gure ustez, testu sakon bat eman behar du autogobernu-

lantaldeak, karga politiko handia duena, eta ia konstituzionala. 1979ko testuak testu berri bati 

eman behar dio bide, non euskal herritar guztiek argi eta garbi esango baitute nor garen, nola 

sentitzen eta identifikatzen garen, zein diren gure bizikidetzaren oinarriak, eta nola egin nahi 

diegun aurre oraingo eta etorkizuneko erronkei. ›› 

 

‹‹Gizarte demokratiko modernoek oinarrizko akordioetan oinarrituta funtzionatzen dute, eta 

akordio horiek bizikidetza, erabakiak hartzea eta ongizatea arautzen dituzte. 

Akordio horietako asko lege-testuetan gauzatzen dira, hala nola konstituzioetan, edo, gure 

kasuan, Estatutuan, baina ez dira mota horretako arauetan agortzen. ›› 

 

‹‹Elkarrekin Podemosen iritziz, gure bizikidetza-akordioak berritzeko garaia da, hori behar 

baitute herritarrek eta politikak. Belaunaldi-erreleboak itun soziala berritzea eskatzen du, eta 

azken urteetako eraldaketa sozialek, ekonomikoek eta instituzionalek ere beharrezko egiten dute. 

Egungo garai politikoa 1979koaz oso bestelakoa da, eta erronka berriei erantzungo dien akordio 

bat behar dugu. Garai berri honetan, halaber, aukera izan behar dugu 1979an kanpoan geratu 

zen sentsibilitate politiko bat sartzeko akordioetan, arrazoi politikoko indarkeriaren zikloa itxi 

egin baita, erakundeak onbideratu egin behar baitira, eta herritar gehienen epe ertaineko eta 

luzeko oinarri materialak prekario bihurtu dituen eredu ekonomiko jakin bat gainbehera baitoa. 

›› 

 

Euskal Sozialistak legebiltzar-taldea 



2018/04/28 
 

9 
 

‹‹Euskal Sozialistak legebiltzar-taldeak beharrezkotzat jotzen du errepikatzea 2017ko 

urtarrilaren 26ko Bilkurako mandatuak adierazten duela egitea proposatzen den testu 

artikulatuak ‹‹Gernikako Estatutuaren erreforma bat enuntziatu behar duela, antolamendu 

juridikoa errespetatuz››.›› 

‹‹Alde horretatik, iruditzen zaigu oinarrietan jaso behar dela hausnartu dela zer aukera eman 

litzakeen aldez aurretik Konstituzioa berritzeak. Izan ere, Estatutua berrituz bakarrik ezin dira 

eskumenak argitu, administrazioen arteko gatazkak ebazteko auzitegietara jotzea saihestuko 

duten leialtasun federalerako mekanismo berriak egin, Auzitegi Gorena ohiko azken instantzia 

juridikoa izateko proposamena egin edo eragiten diguten Europako erabakietan parte handiagoa 

hartu; beraz, alderdi horiek kontuan hartu behar dira edozein testu artikulatu idatzi aurretik, 

onartzeko indarrean dagoen konstituzio-antolamendua eguneratzeko aukerari uko egin gabe 

egiten dela erreforma oro.›› 

‹‹...Talde Sozialistak beharrezkotzat jotzen du, eguneraketa egiteko borondatearen adierazpen 

gisa, oinarrietan abiapuntu gisa aitortzea ezen, nortasun eta kultura desberdinen eta asmo 

politiko desberdinen arteko 1979ko bizikidetza-ituna, zeinak bide eman baitzion Gernikako 

Estatutuari, esperientzia arrakastatsua izan dela, harekin lortu baitugu aurrerapen eta kohesio 

sozial handiena.›› 

 

Euzko Abertzaleak legebiltzar-taldea 

‹‹Gernikako Estatutuak lagundu du euskal autogobernua sendotzen eta instituzionalizatzen eta 

herritarren bizi-kalitatea eta ongizatea hobetzen. Euskal gizartearen gehiengoak Estatutua 

eguneratu eta sakondu nahi du lorpen horiek zaintzeko eta zabaltzeko, jakinik Estatutua ez dela 

erabat garatu...›› 

‹‹Beraz, beharra eta aukera ikusten dugu Estatutua eguneratzeko, baina euskal autogobernuaren 

berezitasuna errespetatuz. Elkarrekiko aitortzan, adostasunean eta demokrazian oinarritu behar 

du estatutu-erreformak.›› 

‹‹Euskal autogobernua eguneratuz –aurrerago jasotzen da Oinarri eta Printzipioen bidez–, 

berritu eta indartu egin nahi da estatus berriaren izaera adostua. Estatus politiko berri horrek, 

benetako eta egiazko autogobernu politikoko sistema bat eratuko duen oinarrizko erakunde-arau 

bat izateaz gain, Espainiako estatuarekiko beste modu bateko lotura bat formalizatu behar du, 

Espainiako Konstituzioaren lehenengo xedapen gehigarriak aitortu eta babesten dituen eskubide 

historikoen bidez bakarrik artikulatua, eta harreman berezia eta aldebikoa formalizatu behar du, 

adostasunean eta alde bien errealitate nazionala aitortzean oinarritua...›› 
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EH Bildu legebiltzar-taldea 

‹‹...autonomiatik subiranotasunera. Estatus politiko berri baterako oinarriak...›› 

‹‹Estatutua berritzeko prozesuari aplikatzen zaion legezkotasun-printzipioa prozedurari dagokio, 

ez erreformaren edukiari. ‹‹… 

‹‹Hasieran, bereizi egin behar dira prozedura-legalitatea (estatutu-erreformaren prozedura 

arautua onartuz) eta estatus berriaren proposamenaren eduki materialarekiko legalitatea...››  

‹‹...nahiz eta ez dagokion estatus berriari Espainiako konstituzio-eredua zehaztea, komeni 

litzateke Espainiako sistema politikoak egitura materiala edo formalki (kon)federala eta 

plurinazionala hartzea, nazio (kon)federatuen erabakitzeko eskubidea onartuko lukeena 

adostutako prozedura baten arabera.›› 

‹‹Egungo testuinguruan, ez dirudi Konstituzioa berrituko denik Espainiako estatuaren 

plurinazionaltasun juridiko eta politikoa formalki eta espresuki ezartzeko moduan eta Euskal 

Herriaren subiranotasuna edo botere konstituziogilea eta haren estatutasuna aitortzeko 

moduan.›› 

‹‹Bideragarriagoa litzateke modu irekian eta integralean interpretatzea Espainiako 

Konstituzioaren atariko tituluan jasotako printzipio demokratikoa, bai eta xedapen-printzipioa 

eta Konstituzioaren beraren eta 1979ko autonomia-estatutuaren xedapen gehigarrietan jasotako 

eskubide historikoen printzipioa ere. Printzipio horiei esker, egin daiteke aurrera lurralde-

botereen arteko harreman berri baterantz, berdintasun politikoan oinarritua, Espainiako 

Konstituzioa espresuki berritu gabe.›› 
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C. HITZAURRE BATEN SARRERA 
 

Arau-testu baten hitzaurrea, hala nola Autonomia Estatutuarena, adierazpen politiko bat 

da. Horrez gain, haren ondoren doan araua interpretatzeko balioa du –hori ez da gutxietsi 

behar–. 

Hor justifikatu behar da estatutu-erreforma eta azaldu behar da zergatik egin den. 

Bestalde, hitzaurrean zehaztu behar da zer helburu lortu nahi diren arau-testu berriarekin.  

1979ko Autonomia Estatutuak ez dauka hitzaurrerik, eta legebiltzar-taldeei egoki 

iruditzen zaie hitzaurre bat sartzea. Asko dira legebiltzar-taldeei atal berri horretan jasota 

egon behar dutela iruditzen zaien gaiak. Askotariko adierazpenak egin litezke hor: 

autonomiak azken 40 urteetan izan dituen gorabeheren errepaso labur bat; adierazpen 

politiko biribilagoak, estatus juridiko berri baten beharra edo erabakitzeko eskubidearen 

aitortza jasoko luketenak… 

Hitzaurrean sar daitezke, orobat, erreforma justifikatzen duten arrazoi juridikoak, edo 

zertan oinarrituta (adibidez, eskubide historikoak) eraikitzen den arau-testua (Espainiako 

Konstituzioaren 1. xedapen gehigarria), edo Gernikako Estatutuaren xedapen gehigarri 

bakarraren aipamena.  

EH Bildu legebiltzar-taldearen ustez, prozesu osoa amaitu ondoren idatzi behar da atal 

horren edukia. 

 

• Egungo Gernikako Estatutuari erreferentzia     

  
Euzko Abertzaleak, Euskal Sozialistak eta Elkarrekin Podemos legebiltzar-taldeek 

indarrean dagoen Estatutuaren argilunak aipatzen dituzte beren dokumentuetan. 

Talde horien iritziz, sentsibilitate desberdinen arteko itun hura esperientzia positiboa 

izan da, eta lagundu du euskal autogobernua sendotzen eta instituzionalizatzen, bai eta 

euskal herritarren bizi-kalitatea hobetzen ere. 

Euskal Sozialistak legebiltzar-taldeak indarrean dagoen Estatutuaren akordio politikoaren 

balioa nabarmendu du, eta azpimarratu du eraso terrorista ere gainditu egin duela. Alde 
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horretatik, iruditzen zaio aipatu behar litzatekeela hitzaurrean oraintsuko historia, 

benetako eta adostutako deskribapena eman diezaion gure autonomia sendotzen eta 

garatzen ari zenean jasandako arrazoi politikoko indarkeriari. Aipamen horrek baterako 

etorkizun batera eraman behar gintuzke, memorian, biktimen egian, betiko bakean eta 

bizikidetza berrituaren pluralismo demokratikoan oinarrituta.  

Ilunei dagokienez, Euzko Abertzaleak taldeak bi nabarmentzen ditu, funtsean. Batetik, 

berretsia izan eta handik 40 urtera oraindik ez dela erabat garatu, eta, bestetik, zenbait 

oinarri-legek eta Konstituzio Auzitegiaren doktrinak etengabe jarri dituztela zalantzan eta 

ahuldu dituztela transferitutako eskumenak. 

Elkarrekin Podemosek, berriz, adierazi du, hain zuzen, egin ahal izan zela ituna garai 

hartan, baina adierazi du, halaber, ezen, ondoren, hura garatzean, ez-betetzeak, 

berrinterpretazioak eta erabilera txarrak gertatu direla (hala nola hura betetzeko baldintza 

izatea aurrekontuak edo inbestidurak negoziatzea), eta horiek desnaturalizatu egin dutela. 

 

EH Bildu legebiltzar-taldeak beharrezkotzat jotzen du Gernikako Estatutuaren aurrekari 

historikoak ere kontuan hartzea. 

 

 

 

 

Euskal Sozialistak legebiltzar-taldea 

‹‹...Talde Sozialistak beharrezkotzat jotzen du, eguneraketa egiteko borondatearen adierazpen 

gisa, oinarrietan abiapuntu gisa aitortzea ezen, nortasun eta kultura desberdinen eta asmo 

politiko desberdinen arteko 1979ko bizikidetza-ituna, zeinak bide eman baitzion Gernikako 

Estatutuari, esperientzia arrakastatsua izan dela, harekin lortu baitugu aurrerapen eta kohesio 

sozial handiena, Euskadi osatzen duten lurraldeen, herritarren eta euskal herritarren eta 

Espainiaren gainerakoaren arteko akordio bati esker.›› 

‹‹...1979an, itun hirukoitz batekin (inplizitua eta esplizitua) eguneratu zen borondate hura: 

nortasun-sentimendu desberdinak zituzten euskal herritarren artean, autogobernua eskubide eta 

betebehar berekin partekatzeko; ibilbide historiko desberdinak izan zituzten lurraldeen artean, 

nahiz eta ezaugarri historiko eta kultural berak izan; eta euskal herritarren eta espainiarren 
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artean, mende askotako baterako bizikidetza-proiektu bat luzatzen jarraitzeko. Legea gorputz 

duen eta ituna arima duen Estatutua.›› 

 

‹‹...indarrean dagoen Estatutuaren akordio politikoaren balioa, zeinak eraso terrorista ere 

gainditu baitu...›› 

 

Euzko Abertzaleak legebiltzar-taldea 

‹‹… euskal autogobernua sendotzen eta instituzionalizatzen eta herritarren bizi-kalitatea eta 

ongizatea hobetzen lagundu du. ‹‹ 

‹‹...berretsia izan eta handik 39 urtera, oraindik ez da erabat garatu...›› 

‹‹...transferitutako zatia zalantzan jartzen dute etengabe oinarri-lege hedakorrek eta Konstituzio 

Auzitegiaren doktrina birzentralizatzaileak. Elementu horiek ahuldu egiten dituzte gure 

eskumenak, eta mugak jartzen dizkiete gure erakundeei euskal gizarteak behar dituen eta 

eskatzen dituen politika publikoak garatzeko.›› 

 

Elkarrekin Podemos legebiltzar-taldea 

‹‹...Akordio honi esker, autogobernu-maila oso ona lortu zen, eta sentsibilitate politiko 

desberdinen arteko –ez guztien arteko, baten batek bere burua bazterrean utzi baitzuen– itun bat 

izan zen –ez askatasun osoz, testuinguru historikoa zela eta–. Sentsibilitate politiko horiek 

identifikazio nazional nagusietako batzuk ordezkatzen zituzten garai hartan... ›› 

 

‹‹...Itun hau autonomia-estatutu huts bat baino gehiago zen, eta gobernu- eta bakegintza-itunak 

nagusi ziren garaiko adierazgarririk handiena izan zen (Ajuria Enea). Itun horiek Estatutu haren 

inguruan akordioa eraiki zuten indarrek egin zituzten. 

 ›› 

 

‹‹...ondoren, Estatutua garatzean, hura babesten zuten indarretako batzuek noiznahi egin dituzte 

ez-betetzeak, interpretazioak eta berrinterpretazioak, eta, hala, askotan, akordioaren espiritua 

bera desnaturalizatu egin zen. ›› 

 

‹‹...ezinezkoa da atzera ez begiratzea: LOAPAri, gobernu zentral guztiek egin dituzten 

neurrigabeko oinarri-legeei... ›› 
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‹‹...denek onartu dute kalterako izan dela Estatutua debaluatzea beste esparru batzuetan 

akordioak lortzeko truke-txanpon gisa erabiliz…›› 
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• Estatutuaren izaera eta nolakotasuna   

  
Arestian esan denez, Elkarrekin Podemos taldeak oin berriko Estatutu bat nahi du, ia 

konstituzionala, indarrean dagoen legediaren barruan. Iruditzen zaio, halaber, izaera oso 

politikoa izan behar lukeela, bai eta eduki oso zehaztua ere, bereziki herritarren 

eskubideei dagokienez. 

Euskal Sozialistak taldeak Euskadiko barne-konstituzio gisa ikusten du, estatutu-testu 

baten ohiko edukiak dituena, eta azpimarratzen du herritarrek ulertzeko moduko testu bat 

izan behar duela. Haren iritziz, prozedurak, legalitatea, elkarrizketa eta adostasuna 

edukiak bezain garrantzitsuak dira. Iruditzen zaio estatutu-testu berriak itun hirukoitz bat 

berritu behar duela: euskal herritarren arteko itun bat –alde horretatik, hitzaurrean aitortu 

behar da nortasun eta sentimendu desberdinak daudela euskal gizartean–, euskal 

lurraldeen arteko itun bat, eta, azkenik, Euskadiren eta Espainiaren gainerakoaren arteko 

itun bat. 

EH Bildu legebiltzar-taldeak baieztatzen du eztabaidagai den estatus berria ez dela euskal 

estatu bateratu independente batena, baina haren planteamendua euskal herritarren 

borondate konstituziogiletik datorrela. Horregatik uste du autogobernua eta haren 

etorkizuneko garapena euskal herritarren herri-subiranotasunaren mende daudela, inola 

ere ez Espainiako estatuaren botere zentralak gauza batzuetan amore ematearen mende. 

Euzko Abertzaleak taldeak Estatutuan aitortzen den subjektu politiko eta juridiko 

titularraren eta estatuaren arteko itun politiko gisa ikusten du ituna, eta aitortutako 

eskubide historikoak dinamikoki eguneratzearekin eta euskal herritarren borondate 

demokratikoari lotzearekin lotzen du; hau da, legalitate-printzipioa (Espainiako 

Konstituzioaren 1. xedapen gehigarria eta Gernikako Estatutuaren xedapen gehigarri 

bakarra) eta printzipio demokratikoa uztartuz. 

 

 

 

Elkarrekin Podemos legebiltzar-taldea 
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‹‹Oin berriko estatutu bat, ia konstituzionala.›› 

‹‹...Elkarrekin Podemos legebiltzar-taldeak proposatzen du Estatutu berri horrek izaera oso 

politikoa izatea; beraz, oin berriko lege batek izan behar luke abiapuntu, konstituzioetako eskema 

klasikoei jarraituko diena, hala nola subjektu politiko bat, lurralde bat, bizikidetza-oinarri batzuk 

eta herritarren eskubideak zehatz-mehatz aitortzen dituzten titulu oso zabalak zehaztea.›› 

‹‹Indarrean dagoen legedia errespetatuko lukeen lan-esparru bat...›› 

‹‹...hitzaurre bat eduki behar du —egungo Estatutuak, 1979koak, ez dauka halakorik—, non 

‹‹komunitate politikoaren proiektua goraipatu›› behar bailitzateke.›› 

 

Euskal Sozialistak legebiltzar-taldea 

‹‹...Estatutua Euskadiko barne-konstituzioa da; beraz, herritarrek ulertzeko moduko testu bat 

izan behar luke, eta, funtsean, honako hauek jaso behar lituzke: autogobernuaren elementu 

substantiboak, kanporantz eta barrurantz duen esanahia, euskal herritarrentzako eskubideak eta 

betebeharrak, eta bere erakundeen antolaketa eta funtzionamendua.››  

‹‹...sozialiston iritziz, prozedurak, legalitatea, elkarrizketa eta adostasuna edukiak bezain 

garrantzitsuak dira.›› 

‹‹...euskal herritarren arteko ituna, Euskadiko lurraldeen arteko ituna eta Euskadiren eta 

Espainiaren gainerakoaren arteko ituna berritzea dakar: alegia, Estatutuaren sorburu izan zen 

eta komunitate politiko gisa osatu gintuen itun hirukoitza.›› 

‹‹Bermatzea euskal herritarrek duten eskubidea, konstituzio- eta estatutu-legalitateak ezartzen 

dituen arau eta baldintzetan, beren eskubideei eta interesei eragiten dieten erabaki politiko 

guztietan parte hartzeko.›› 

‹‹Autogobernurako eskubidea bermatzea, gizarte modernoa, plurala, berdintasunezkoa eta 

kohesionatua eraikitzeko, bizikidetasun-itun zibiko eta erabateko herritartasunaren itun baten 

bidez. Espainia plural eta askotarikoan zein Europar Batasunean, beren etorkizunaren 

arduradun diren gizon-emakume askez osatutako gizarte bat...››  

 

EH Bildu legebiltzar-taldea 
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‹‹Autonomiatik subiranotasunera. Autogobernua eta haren etorkizuneko garapena ez daude 

estatuaren botere zentralak zerbaitetan amore ematearen mende, euskal lurraldeetako 

herritarren herri-subiranotasunaren mende baizik.›› 

‹‹Onarturik estatus berria ez dela euskal estatu bateratu independente batena, hura bultzatzen 

duen ikuspegiak euskal herritarren beharrak eta gurariak ditu ardatz, hau da, haien borondate 

konstituziogilea.›› 

 

Euzko Abertzaleak legebiltzar-taldea 

‹‹Subjektu politiko eta juridiko titularraren eta estatuaren artean lortu nahi dugun itun politiko 

berria aitortutako eskubide historikoak dinamikoki eguneratzearekin eta euskal herritarren 

borondate demokratikoari lotzearekin lotzen da, honaino ekarri gaituen legalitate-printzipioa –

Gernikako Estatutua, egungo eredu juridiko eta politikoa, baina bere aukerak (Espainiako 

Konstituzioaren lehenengo xedapen gehigarria eta Gernikako Estatutuaren xedapen gehigarri 

bakarra) aldaketarik gabe eta hedatuak dituela– eta printzipio demokratikoaren instrumentazioa 

uztartuz. Hausturarik ezaren estatus berri bat, antolaketa politikoaren forma berrietara egokitua, 

munduak eta Europak XXI. mendean izango dituzten egoerekin bat datozen formetara egokitua, 

hain justu.›› 

 

‹‹Eguneratu egin behar dira, estatutu-itun berri baten testuinguruan, gure tradizio juridiko eta 

instituzionalaren elementu hauek: Espainiako Konstituzioaren lehenengo xedapen gehigarriak 

ematen duen aukera garatuz, belaunaldi-ariketa demokratiko berriaren errealitatean lekua 

dutenak, Konstituzioaren xedapen hori berriro irakurriz, haren birtualitate guztiak zabaltzeko eta 

sakontzeko.›› 
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• Nazioa / komunitate politikoa  

 

PSE, Elkarrekin Podemos, EH Bildu eta Euzko Abertzaleak legebiltzar-taldeak bat datoz 

Euskadi nazio gisa aitortzean, baina ñabardura handi eta askotarikoekin. 

Euzko Abertzaleak legebiltzar-taldeak luze-zabal garatu du zergatik iruditzen zaion 

Estatutuak argi eta garbi aitortu behar duela Euskal Herriaren nortasun nazionala, eta 

adierazi behar duela Euskal Herria nortasun propioa duen herri bat dela, Europako herrien 

artean. Arrazoien artean, hauek dira aipagarriak: nortasun propioa, bereizia, adierazgarri 

handientzat hizkuntza propioa duena (euskara), zeinak nortasun nazional bereizia 

jorratzen baitu; tradizio juridiko propioa eta Konstituzioaren aurreko eskubide 

historikoen aitortza, Konstituzioan bertan babestuak; zuzenbide alderatuan ezarritako 

parametroak betetzea; Gernikako Estatutuaren 1. artikuluan adierazitako borondate 

kolektiboa; eta herritarren gehiengoaren aitortza. Eratzen den subjektu juridiko eta 

politiko titularrak kontzertu ekonomiko eta politiko baten sistema bikoitz batean jardun 

dezan aldezten du, eta Euskadiren eta estatuaren artean harreman-eredu konfederal bat 

lortu nahi du, aldebikotasunean, errespetuan eta elkarrekiko aitortzan oinarritua. 

Elkarrekin Podemosek proposatzen du Estatutuaren atariko tituluan Euskadiren definizio 

bat sartzea, adieraziko duena, batetik, haren izaera nazionala, eta, bestetik, lotura sozial, 

linguistiko, historiko, ekonomiko eta kulturalek osatu duten errealitatea, Euskal Herria 

deiturikoa, baina uste du hitzaurreaz harago izaera nazionala aitortzeak nolabaiteko ika-

mika politikoa eta legala ekar lezakeela. Bat dator Euzko Abertzaleak taldearekin 

Konstituzioan eskubide historikoak aitortzeak erraztu egin dezakeela Euskadiren 

definizio propio bat egitea, baina zehazten du definizio horrek ez lukeela ekarriko 

subiranotasun bereizi bat. 

Euskal Sozialistak taldeak aldezten du nortasunen eta sentimenduen pluraltasuna 

aitortzea eta izaera nazionaleko aitortza bat egitea, nazionalitate/nazio gisa 

identifikatzeko, betiere konstituzio-jurisprudentziaren esparruaren barruan (31/2010 

KAE, ekainaren 28koa), bai eta Europako Kontseiluak xedatzen duena ere, eta Euskadiko 

autogobernua ezaugarritzen duten alderdiak adieraztea (Konstituzioaren eta Estatutuaren 

xedapen gehigarrietan jasota dauden eskubide historikoak, Kontzertu Ekonomikoa, 

euskara hizkuntza koofizial gisa, eta zuzenbide zibila), eta haiek legearekin eta 
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Konstituzioarekin bateragarri egitea, Espainiarekin eta Europarekin partekatzen duen 

proiektuan. 

Euskal Sozialistak eta Elkarrekin Podemos legebiltzar-taldeak bat datoz artikulatu nahi 

den komunitate politikoaren proiektua goraipatu behar duela hitzaurreak.  

EH Bildu legebiltzar-taldearen ustez, euskal nazio politikoa aitortzea elementu 

garrantzitsua da, autogobernu-maila gorena nahi duen sentimendu nazional iraunkor 

batekin lotzen baitu erabakitzeko eskubidea. Hala ere, iruditzen zaio ezen, komunitate 

nazionalaz harago, Euskadiko sakontze demokratikoa herritar guztiei lotuta dagoela 

(herri-subjektua). Hori dela eta, iruditzen zaio autogobernuaren titulu zilegiztatzaile 

nagusia ez dela historia edo nazio baten existentzia (termino klasikoetan ulertua), 

komunitate politiko instituzionalizatu baten borondatea baizik. 

 

 

 

Elkarrekin Podemos legebiltzar-taldea 

‹‹Euskadiren definizio bat egitea Estatutuaren atariko tituluan: nazio bat garela adieraziko 

duena; adieraziko duena hori ez dela oztopo aitortzeko euskal gizarteak askotariko nortasun-

sentimenduak eta aukera politikoak dituela; badagoela lotura sozialek, linguistikoek, historikoek, 

ekonomikoek eta kulturalek osatzen duten errealitate bat, Euskal Herria izenekoa, zeina 

Espainiako Araba, Nafarroa, Bizkaia eta Gipuzkoa lurraldeek eta Frantziako Lapurdi, Zuberoa 

eta Nafarroa Beherea lurraldeek osatzen baitute.››  

‹‹...hitzaurre bat eduki behar du —egungo Estatutuak, 1979koak, ez dauka halakorik—, non 

‹‹komunitate politikoaren proiektua goraipatu›› behar bailitzateke.›› 

‹‹...interesgarria litzateke esplizituki esatea guretzat Estatutu berri bat egite hutsa euskal 

herritarren erabaki aske eta demokratiko bat dela.›› 

‹‹Izaera nazionalari dagokionez, sor liteke nolabaiteko ika-mika politikoa eta legala, atariko 

tituluan sartzen bada eta ez bakarrik hitzaurrean. Gure iritziz, Konstituzio Auzitegiak 2010ean 

eman zuen epaiaz harago, egungo Konstituzioan eskubide historikoak aitortzeak erraztu egin 

dezake Euskadiren definizio propio bat egitea, baina horrek ez luke ekarriko subiranotasun 

bereizi bat.›› 
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Euskal Sozialistak legebiltzar-taldea 

‹‹Egungo Estatutuak ez dauka zioen azalpenik edo hitzaurrerik, eta horiek ohikoak izaten dira 

legeetan eta oinarrizko arauetan. Artikuluen aurreko adierazpen hori baliatu behar litzateke 

artikulatu nahi den komunitate politikoaren proiektua goraipatzeko, non jaso behar baitira 

Euskadiko autogobernua ezaugarritzen duten alderdiak eta haiek legearekin eta 

Konstituzioarekin bateragarri egitea Espainiarekin eta Europarekin partekatzen duen 

proiektuan.›› 

‹‹Alde horretatik, euskal gizartean dauden askotariko nortasunak eta sentimenduak aitortuko 

lituzke hitzaurreak; nazionalitate/nazio gisa identifikatuko luke (konstituzio-jurisprudentziaren 

esparruan –denengatik, 31/2010 KAE, ekainaren 28koa–, bai eta Europako Kontseiluak xedatzen 

duena ere), gizon-emakumeek berdintasunean eratua; indarrean dagoen Estatutuaren –eraso 

terrorista ere gainditu egin du– akordio politikoaren balioa aitortuko luke; eta legalki jada 

onartutako eta garatutako berezitasunak adieraziko lituzke: Konstituzioaren eta Estatutuaren 

xedapen gehigarrietan jasota dauden eskubide historikoak, Kontzertu Ekonomikoa, euskara 

hizkuntza koofizial gisa, eta zuzenbide zibila.›› 

‹‹Halaber, komunitate politiko gisako definizio horretan, argi eta garbi zehaztu beharko da 

subjektu politikoa, eta zer lurralde geografikori eragiten dion, benetan, testu horrek, indarrean 

dagoen legalitatearen arabera, bai eta hizkuntza, kultura, interes sozial eta ekonomiko eta 

bokazio europazale bera duten beste erkidego eta eskualdeekin harremanetan egoteko 

borondatea ere.›› 

‹‹Eta nahitaez aipatu behar litzateke, orobat, gure oraintsuko historia, benetan eta adostasunez 

deskriba dezagun arrazoi politikoko indarkeria, zeina gure autonomia sendotzen eta garatzen ari 

ginenean jasan baikenuen. Memorian, biktimen egian, betiko bakean eta bizikidetza berritu baten 

pluralismo demokratikoan oinarritutako baterako etorkizun batera eramango gaituen aipamen 

bat.›› 

 

 

Euzko Abertzaleak legebiltzar-taldea 

‹‹Euskal Herria nortasun propioa eta bereizia duen herri bat da, eta haren adierazgarri handiena 

da hizkuntza (euskara) eta kultura propioak dituela, zeinak historian zehar iraun baitute, eta 

nortasun nazional bereizia jorratu baitute. Nazio honen nortasunak eta tradizio juridiko propioak 



2018/04/28 
 

21 
 

esparrua eta bidea ematen dizkie herritarren banakako eskubideei eta eskubide kolektiboei, eta 

horrek erabateko zentzua du globalizazioaren aroan (eta, gure kasuan, Europan sartu garen 

aroan), non elkarrekiko mendekotasuna eta maila anitzeko gobernantza ari baitira sendotzen.›› 

 

‹‹Konstituzioa baino lehenagoko eskubide historiko batzuk aitortzeari eta Gernikako 

Estatutuaren lehenengo artikuluan adierazitako borondate kolektiboari esker, izaera historikoko 

nazionalitate gisa identifika daiteke Euskadi.››  

 

‹‹Euskal Herria nazio bat da, zuzenbide alderatuan xedatutako parametro guztiak betetzen 

baititu, eta, gainera, halaxe aitortzen eta identifikatzen baitute hango herritar gehienek.››  

 

‹‹Haren izaera historikoa eta erakunde-berezitasuna Espainiako Konstituzioaren lehenengo 

xedapen gehigarrian bertan daude babestuta eta aitortuta.›› 

 

‹‹Beraz, Euskal Herriaren zati handi batek bere nortasun nazionala, pertsonalitatea eta 

identifikazio-ezaugarriak espresuki aitortzea aldarrikatzen du, eta, testu politiko berrian, 

Espainiako estatuarekiko bizikidetza-akordio bat planteatzen da. Foru-tradizioari jarraikiz, 

elkarrekiko mendekotasunaren kontzeptuan oinarritutako harremana. Kontzeptu horrek 

aitortzaren eta elkarrekiko akordioaren printzipioa du oinarri, eta gure eskubide historikoek 

berezko duten aldebiko harreman horren eraginkortasuna modernizatzen eta garai berrietara 

egokitzen saiatzen da.›› 

 

‹‹...historian iraun duen nortasun soziokultural bat duen herri baten borondate demokratikoaren 

adierazpen juridiko eta politikoa izango da estatus politiko berria; herri horrek ezaugarri politiko 

propioak ditu, eta, horien artean, aipagarria da askok eta askok komunitate politiko bereko kide 

izatearen sentimendua dutela. Nortasun nazional hori eta bere nazionalitatea adierazi zituen 

1936an eta 1979an, eta, orain, berriro agertzen du berritzeko asmoa eta bizitza publikoko 

esparru guztietan egoteko asmoa, elkarrekiko mendekotasuna duen errealitate globalizatu batean 

euskal gizarteak dituen eskakizun eta beharretara egokitzeko. Horregatik, testu artikulatuak 

nazio horren borondatearen fede emango du, iraganean adierazi duen bezala. Eta herritarren 

borondatea da, hain justu, autogobernuan sakontzen jarraitzea. Nazio honen nortasun 

nazionalak eta antzinako autogobernuak (foraltasuna) esparrua eta bidea ematen dizkie 

herritarren banakako eskubideei eta eskubide kolektiboei, eta herritar horien borondate 

demokratikoak oinarria ematen die guretzat hartu behar ditugun egitura politikoari eta 

bizikidetza-erregimenari.›› 



2018/04/28 
 

22 
 

‹‹1978ko Konstituzioaren lehenengo xedapen gehigarrian babesten diren, errespetatzen diren eta 

eguneratzeko eskatzen den eskubide historikoek ezinbesteko oinarri juridikoa ematen dute euskal 

autogobernu forala, berezia, bakarra eta orokortezina garatzen jarraitzeko, eta, gainera 

Konstituzio Auzitegiak babestu egin du oinarri juridiko hori. Eskubide historiko horien titularra 

Euskal Herria da, eta haren nortasun nazionalak haren errealitate juridiko eta instituzional 

aitortua oinarritzen du. Testu artikulatuak aurrera egin beharko du 1978ko Konstituzioak 

babestu eta errespetatzen dituen Euskadiren eskubide historiko horiek eguneratzen; Gernikako 

Estatutuak eta estatuko ohiko legediak jada egin duten eguneraketa sendotu beharko du; eta ahal 

den esparru eta arlo guztietara hedatu beharko du. Haren interpretazioa beste maila batzuetara 

zabaldu beharko du, gure autogobernua sakondu eta blinda dadin, eta Konstituzioaren babesa 

eman diezaion Euskal Herriari Euskadiren eta estatuaren arteko harreman-eredu berri bat 

(aldebikoa, elkarrekiko errespetu eta aitortzazkoa eta konfederala) konfiguratzeko.››  

‹‹Hala, subjektu politiko eta juridiko titularra konfiguratzen da, kontzertu ekonomiko zein 

politikoaren sistema batean oinarrituta, dela erkidego barruko harremanak arautzeko, dela 

kanpoko harremanak arautzeko, hau da, estatuarekikoak eta Europar Batasun osoarekikoak...›› 

‹‹Gernikako Estatutuaren xedapen gehigarri bakarrean adierazitako eskubide besterenezinekiko 

errespetua izango da aurrerantzean ere euskal autogobernuko itun ororen berme juridiko eta 

politikoaren oinarria.›› 

 

EH Bildu legebiltzar-taldea 

‹‹...(nahiz eta talde honek argi eta garbi proposatzen duen atariko tituluan ‘euskal nazio politiko’ 

kontzeptua sartzea, haren oinarriaren edukia islatuko dugu hemen, errazago aztertzeko beste 

talde politikoen oinarriekin)...›› 

‹‹Naziotik herrira. Komunitate nazionalaren ideiaren garrantzia inola ere gutxietsi gabe, gure 

herrialdeko sakontze demokratikoa herri-subjektuari lotuta dago, Euskal Herriko lurraldeetako 

herritar guztiei lotuta››  

‹‹Autonomia-erkidegotik euskal estatura. Subjektu juridiko eta politikoaren kontzeptua aldatu 

egin da, euskal herritarrek hala nahi izan dutelako: euskal estatutasuna autogobernuaren berme 

bat da, eta foraltasun historikoa zein kontzeptu demokratiko federal modernoagoa ditu arrazoi. 

‘Euskal Estatua’ edo ‘Euskal Estatu Erkidegoa (subiranoa)’ izendapenak izaera juridiko eta 

politiko utziezin bat adierazten du.›› 

‹‹‹‹Euskal nazio politikoa›› aitortzea elementu garrantzitsua da, autogobernu-maila gorena nahi 

duen sentimendu nazional iraunkor batekin lotzen baitu erabakitzeko eskubidea.›› 
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‹‹Hala ere, autogobernuaren titulu zilegiztatzaile nagusia jada ez da historia edo nazio baten 

existentzia (termino klasikoetan ulertua), komunitate politiko instituzionalizatu baten borondatea 

baizik.›› 

‹‹Batetik, komeni da euskal erkidego nazionalaren ideia jasotzea, baina, bestetik, ezinbestekoa 

da erabakitzeko eskubidea Euskal Herri gisa artikulatzen den herritargoaren esku uztea.›› 

‹‹Alde horretatik, estatus politiko berriak espresuki aitortu behar du Euskal Herria, eta, Euskal 

Herriaren zati den aldetik, egungo Euskal Autonomia Erkidegoko herritargoa ere aitortu behar 

du subjektu politiko eta juridiko gisa, botere konstituziogile sortzailea edo subiranoa duen 

subjektu politiko eta juridiko gisa...›› 
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• Erabakitzeko eskubidea / subiranotasuna 
 

Batetik, Euskal Talde Popularrak espresuki eta irmoki baztertzen du balizko estatutu-

erreforma batean autodeterminaziorako eskubidea sartzea. 

Talde Sozialista da bere oinarri-proposamenetan “erabakitzeko eskubidea” eta 

“autodeterminaziorako eskubidea” aipatzen ez dituen bakarra, eta ez ditu aipatzen, hain 

justu, indarrean dagoen antolamendu juridikoaren barruan sartzen diren erreforma-

aukeretara mugatzen direlako bere proposamenak, eta ez duelako uste hor gai hori sartzen 

denik, nahiz eta beste talde batzuek hori jorratu nahi izan. 

Elkarrekin Podemos taldearen iritziz, ez da existitzen subiranotasun bereizi bat, 

baieztatzen baitu ezen, “Konstituzio Auzitegiak 2010ean eman zuen epaiaz harago, 

egungo Konstituzioan eskubide historikoak aitortzeak erraztu egin dezakeela Euskadiren 

definizio propio bat egitea, baina horrek ez lukeela ekarriko subiranotasun bereizi bat”. 

Erabakitzeko eskubideari dagokionez, dikotomia bat planteatzen du, ad intra eta ad 

externa; atal honetan, bigarrena jorratuko dugu –lurralde-dimentsio gisa definitzen du–. 

Elkarrekin Podemosi iruditzen zaio Estatutu berria ez dela bide bakarra lurralde-arloan 

erabakitzeko eskubidea gauzatzeko, eta badaudela beste aukera batzuk hura bideratzeko, 

hala nola argitasun-itun edo -lege bat, Kanadan eta Quebecen egin zen bezala.  

Euzko Abertzaleak taldearen iritziz, euskal herritarrek beren egitura politikoa eta 

bizikidetza-araubidea erabakitzeko eskubide demokratikoa dute, eta iruditzen zaio egingo 

den testu artikulatuak juridikoki eta positiboki formulatuko duela euskal herritarrek beren 

egitura politikoa eta bizikidetza-araubidea erabakitzeko (hau da, beren etorkizuna 

erabakitzeko) duten eskubide demokratikoaren gauzatze hitzartu bat; horretarako, herritar 

gehienen borondateari arau-balio garrantzitsu bat eman beharko zaio. Beren borondate 

kolektiboa adierazteko eta gauzatzeko gaitasuna aitortu behar zaie euskal herritarrei, 

borondatez adostutako bizikidetza-formulak lortzeko. Hori dela eta, proposatzen du 

testua idatziko dutenek, puntu hori idaztean, bi gauza hauetan oinarritu behar dutela (biak 

maila berean): batetik, foru-etapaz geroztik euskal lurraldeen antolaketa politikoak oinarri 

izan duen itun-tradizioa, eta, bestetik, gizarte demokratiko modernoaren eskakizunak, 

zeinak uste baitu bizikidetza politikorako formulak herritarren babesa izan behar duela 

nahitaez. Iruditzen zaio adostasunean eta demokrazian oinarritu behar duela XXI. 

mendeko euskal nazioaren antolaketa politikoak. 
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EH Bildu legebiltzar-taldearen ustez, Euskal Herriaren subiranotasuna, zeina herritarren 

erabakitzeko eskubidearen bidez adierazten baita, printzipio demokratikoan oinarritzen 

da, eta aitor dezake Espainiako estatuak Konstituzioak babesten dituen printzipioen eta 

eskubide historikoen baitan. Hala, legalitateak aukera eta bermeak eman behar ditu 

euskal herritarrek libreki adieraz dezaten beren borondate demokratikoa beren estatus 

politikoari dagokionez. Beraz, estatus berriak formalki aitortu behar ditu erabakitzeko 

eskubidea eta hura gauzatzeko baldintzak.  

 

Bestalde, EH Bildu taldeak dikotomia bat ere proposatzen du erabakitzeko eskubidean, 

eta dikotomia hori hedatzen du, batetik, Euskal Estatu Erkidegoaren estatusari eta 

Espainiako estatuarekiko, Europarekiko eta nazioartearekiko harremanen eta Euskal 

Herriko beste lurraldeekiko harremanen benetako aldebikotasuna bermatzeko sistemari 

lotutako lurralde-alderdietara, eta, bestetik, Elkarrekin Podemosek proposatutakoarekin 

bat, oinarrizko politika publikoak herritarren parte-hartzearekin egitera. Planteatzen du, 

gainera, estatus berrian euskal erakundeek ahalmena izan dezaten herri-galdeketak eta 

erreferendumak arautzeko eta kudeatzeko.  

Azkenik, EH Bildu taldeak proposatzen du, erabakitzeko eskubidearen alderdi gehigarri 

gisa, berme-sisteman lurralde-betorako formularen bat jasotzea –foru-baimen 

eguneratua–, eta euskal herritarrei hari buruz galdetzea, dagozkion batzorde paritarioetan 

blokeo konponezin bat gertatuko balitz.  

EH Bildu legebiltzar-taldearen iritziz, Hitzaurrea izeneko epigrafe honetako sintesi-

txostenean jasotako gai batzuek (hala nola nazio-izaera aitortzea, erabakitzeko eskubidea 

eta subiranotasuna) juridikoki lotesleak izan behar lukete, eta haiek ere testu 

artikulatuaren barruan sartu behar lirateke, izan atariko tituluan edo beste atal bereizi 

batzuetan. 

 

 

 

Legebiltzarreko Euskal Talde Popularra 

‹‹...espresuki eta irmoki baztertzen du balizko estatutu-erreforma batean autodeterminaziorako 

eskubidea sartzea (erabakitzeko eskubidea ere deitzen zaio, oker baina), figura horrek ez baitu 
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lekurik gure egungo antolamendu juridikoan, eta liskar politikoa eta soziala eragiten baitu euskal 

herritarren artean, bai eta ziurgabetasun ekonomikoa ere Euskadirentzat...›› 

‹‹Beraz, uko egin behar zaie aldebakarreko bideei, eta jakitun izan behar dugu 

autodeterminaziorako eskubidea aldebakarreko bidea dela beti, eta ezin dela hitzartu estatu 

demokratiko batean, herritar gehienei beren eskubide politikoak kenduko bailizkieke.›› 

‹‹Alderdi nazionalistek ez dute Estatutua berritu nahi. Ederki asko dakite zertarako nahi duten 

estatus berri bat, eta independentziaren bidean hurrengo geltokia besterik ez da.›› 

‹‹Autonomia likidatzeko eta hura erakunde-figura zehaztugabe batekin ordezteko arriskuan 

gaude. Erakunde-figura horren oinarria da euskal herria subjektu subirano gisa aitortzea, zeinak 

Espainiatik banantzeko eskubidea izango bailuke...›› 

‹‹Gure legebiltzar-taldean, irmoki eta zalantzarik gabe uste dugu autodeterminaziorako 

eskubidea (okerrez erabakitzeko eskubidea deitua) ezin dela aplikatu eta Konstituzioaren 

kontrakoa dela Espainiako antolaketa juridikoan, bai eta Europar Batasuneko herrialde 

guztietan eta herrialde garatu guztietan ere, aski ezagunak diren arrazoiengatik, eta, horrez gain, 

hautsi egingo lukeela bizikidetza politikoa eta soziala, eta arrisku larria izango litzatekeela gure 

autonomia-erkidegoarekiko konfiantzarentzat, eta, horrenbestez, gure ekonomiaren eta 

enpleguaren aurrerapenarentzat eta egonkortasunarentzat.›› 

 

 

Euskal Sozialistak taldea: 

‹‹Bermatzea euskal herritarrek duten eskubidea, konstituzio- eta estatutu-legalitateak ezartzen 

dituen arau eta baldintzetan, beren eskubideei eta interesei eragiten dieten erabaki politiko 

guztietan parte hartzeko.›› 

 

Elkarrekin Podemos legebiltzar-taldea 

‹‹...erabakitzeko eskubidea gauzatzeari buruzko eztabaida lantalde honetan landu beharreko gai 

bat da. Beraz, erabakitzeko eskubideari buruzko eztabaida pertinentea eta egokia da foro 

honetan.›› 
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‹‹...erabakitzeko eskubideak bi dimentsio ditu: bata, territoriala, eta, bestea, gainerako esparru 

politikoak, berezi-bereziki arlo soziala. Izan ere, baliteke Estatutu berri bat izatea erabakitzeko 

eskubidearen dimentsio sozialerako biderik onena.›› 

Dimentsio territorialari dagokionez, (…) adierazi behar da Euskadi nazio bat dela, edo beste 

lurraldeekiko lotura-mekanismoak eta -tresnak proposatu behar dira (…), hala nola 

Nafarroarekiko eta Iparraldearekiko, eta hori ere erabakitzeko eskubidea bere dimentsio 

territorialean gauzatzearen zati litzateke.›› 

‹‹...eztabaida hau pertinentea eta egokia dela onartzeak ez du esan nahi Estatutu berria denik 

bide bakarra erabakitzeko eskubidea dimentsio territorialean gauzatzeko. Hura bideratzeko beste 

aukera batzuk daude mahai gainean, hala nola argitasun-itun edo -lege bat, Kanadan eta 

Quebecen egin zen bezala.›› 

‹‹...gomendagarriena da tresna bakoitza bi mahai paralelotan lantzea: batetik, Estatutu berria, 

adierazitako edukiekin, eta, bestetik, argitasun-ituna.›› 

‹‹...interesgarria litzateke esplizituki esatea guretzat Estatutu berri bat egite hutsa euskal 

herritarren erabaki aske eta demokratiko bat dela.›› 

‹‹Nazioa izateari dagokionez (….) Gure iritziz, Konstituzio Auzitegiak 2010ean eman zuen epaiaz 

harago, egungo Konstituzioan eskubide historikoak aitortzeak erraztu egin dezake Euskadiren 

definizio propio bat egitea, baina horrek ez luke ekarriko subiranotasun bereizi bat.›› 

 

 

Euzko Abertzaleak legebiltzar-taldea 

‹‹Beraz, ez da mugatu behar eskumen-banaketa marraztera, baizik eta aitortu behar da euskal 

herritarrek ahalmena dutela beren borondate kolektiboa adierazteko eta gauzatzeko, borondatez 

adostutako bizikidetza-formulak lortze aldera, eta lortzen diren konpromisoak errespetatu egingo 

direla bermatuko duten mekanismoak ezartzeko. ››  

‹‹Euskal herritarrek duten eskubide demokratikoa beren egitura politikoa eta bizikidetza-

araubidea erabakitzeko.›› 

‹‹Estatutu politiko berri hau egitearen arrazoia da Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako 

herritarrek, beren erabakitzeko ahalmen librea eta demokratikoa erabiliz, borondatea azaldu 

dutela Konstituzioan eta Estatutuan ‹‹foru-lurraldeetako eskubide historikoak eguneratzeari›› 

buruz xedaturikoa garatzeko (Espainiako Konstituzioa) edo “euskal herri gisa bere historiaren 
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arabera egokitu ahal izango zitzaizkion eskubideak (Konstituzioa bera baino lehenagokoak)” 

eguneratzeari buruz xedaturikoa garatzeko (Gernikako Estatutua).›› 

‹‹Horregatik, oinarri eta printzipio horietan oinarrituta egingo den testu artikulatuak juridikoki 

eta positiboki formulatuko du euskal herritarrek beren egitura politikoa eta bizikidetza-

erregimena erabakitzeko (hau da, beren etorkizuna erabakitzeko) duten eskubide 

demokratikoaren gauzatze hitzartu bat; horretarako, herritar gehienen borondateari arau-balio 

garrantzitsu bat eman beharko zaio.›› 

‹‹Testua idatziko dutenek, puntu hori idaztean, bi gauza hauetan oinarritu behar dute (biak maila 

berean): batetik, foru-etapaz geroztik euskal lurraldeen antolaketa politikoak oinarri izan duen 

itun-tradizioa, eta, bestetik, gizarte demokratiko modernoaren eskakizunak, zeinak uste baitu 

bizikidetza politikorako formulak herritarren babesa izan behar duela nahitaez. Adostasunean 

eta demokrazian oinarritu behar du XXI. mendeko euskal nazioaren antolaketa politikoak.›› 

 

EH Bildu legebiltzar-taldea 

‹‹Autodeterminazio episodikotik erabakitzeko eskubidera, hura prozesutzat hartuta. 

Autodeterminaziorako eskubidearen une jakin bateko gauzatze klasikoak bidea uzten dio 

erabakitzeko eskubidearen prozesu-ikuspegi bati. Honek, sortze-garaiei uko egin gabe, euskal 

herritarren borondatea eta hura juridikoki eta politikoki plasmatzea dinamikoki eta deliberazioz 

bateragarri egitea du xede.›› 

‹‹Onarturik estatus berria ez dela euskal estatu bateratu independente batena, hura bultzatzen 

duen ikuspegiak euskal herritarren beharrak eta gurariak ditu ardatz, hau da, haien borondate 

konstituziogilea...›› 

‹‹Euskal herritarren borondatea da beren estatus politiko eta territoriala zehazteko funtsezko 

irizpidea, eta beren burua antolatzeko eta estatuarekiko harremanetarako modua eta irismena 

erabakitzeko duten ahalmenean gauzatzen da.›› 

‹‹Legalitateak aukera eta bermeak eman behar ditu euskal herritarrek libreki adieraz dezaten 

beren borondate demokratikoa beren estatus politikoari dagokionez. Estatus berrian, formalki 

aitortu behar da aukera hori –erabakitzeko eskubidea–, eta materialki jaso behar da zer 

baldintzatan gauzatu behar den.›› 

‹‹Euskal Herriaren parte diren aldetik, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako herritarrek, beren 

antolaketaren eta harreman politikoen esparruan libreki eta demokratikoki erabakitzeko 

eskubidea gauzatzean, Euskal Estatu Erkidegoa osatzen dute.›› 
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‹‹Erabakitzeko eskubidea koherentea da autogobernua demokratikoki garatzearekin eta 

sakontzearekin. Zenbait adierazpen ditu. Lehenik, aplika lekieke Euskal Estatu Erkidegoaren 

estatusari eta Espainiako estatuarekiko, Europarekiko eta nazioartearekiko harremanen eta 

Euskal Herriko beste lurraldeekiko harremanen benetako aldebikotasuna bermatzeko sistemari 

lotutako lurralde-alderdiei. Bigarrenik, oinarrizko politika publikoak herritarren parte-

hartzearekin egitean islatuko litzateke.›› 

‹‹Euskal Herriaren subiranotasuna, zeina herritarren erabakitzeko eskubidearen bidez 

adierazten baita, printzipio demokratikoan oinarritzen da, eta aitor dezake Espainiako estatuak 

Konstituzioak babesten dituen printzipioen eta eskubide historikoen baitan.›› 

‹‹Estatus berrian, euskal erakundeek ahalmena izango dute herri-galdeketak eta erreferendumak 

arautzeko eta kudeatzeko…›› 

‹‹Estatus berriak jasoko du, batetik, euskal herritarren erabakitzeko eskubidearen berariazko 

aitortza, eta, bestetik, hura benetan eta aurrez finkatutako mugarik gabe gauzatzeko prozedura 

zehatz eta eraginkor bat. Deliberazio-prozesuen balioa lehenetsiz, Euskal Estatu Erkidegoaren 

estatus territorial juridiko eta politikoa erabakitzeko eskubidea ondoz ondoko hiru fase hauetan 

gauzatu liteke: 

a) Herritarrei Euskal Estatu Erkidegorako zer estatus juridiko eta politiko nahi den 

galdetzeko eskubidea. Lehenengo galdeketa horrek adierazpen-balioa izango luke, eta 

hurrengo urratsak gaituko lituzke, baina ez litzateke juridikoki loteslea izango. Egungo 

egoeran, adierazpen-/gaitze-galdeketa estatus berriaren testu artikulatuaren ingurukoa 

izango litzateke. Estatus berriak aukera jasoko du etorkizunean adierazpen-/gaitze-

galdeketa bat planteatzeko –herri-ekimena barne– edozein motatako estatusari buruz, 

independentzia barne. 

b) Estatuarekin parez pare negoziazio bat hasteko eskubidea, gaitze-ekimenean 

planteatzen den harreman-ereduari buruzko akordio bat lortzeko. Egungo egoeran, 

‹‹erabakitzeko eskubidea jasoko duen antolamendu berri›› bat adostuko da. Estatus 

berrian, aukera jaso behar da negoziazio hori balizko sezesio-erreferendum baten 

testuinguruan planteatzeko. 

c) Eskubidea, estatuarekin negoziatu eta adostu ondoren harreman-eredu berria 

berreste-erreferendum juridikoki lotesle baten bidez gauzatzeko. Egungo egoeran, 

estatuarekin adostutako estatus berriari buruzkoa izango litzateke erreferendum hori. 

Etorkizunean, bideragarria izan behar luke sezesioari buruzko erreferendum batek, 

estatuarekin adostutako baldintzetan eta Europako argitasun-arau baten pean.›› 
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Autogobernuaren berme-sistemaren baitan erabakitzeko eskubideari dagokionez, aztertuko da 

berme-sisteman lurralde-betorako formularen bat jasotzea –foru-baimen eguneratua–, eta euskal 

herritarrei hari buruz galdetzea, dagozkion batzorde paritarioetan blokeo konponezin bat 

gertatuko balitz.›› 

‹‹Euskal Herriko beste lurraldeekiko harremanari buruz erabakitzeko eskubideari dagokionez, 

Euskal Estatu Erkidegoak Euskal Herriko beste lurraldeekin izango lituzkeen harremanak 

lurralde horietako herritarren borondateak bakar-bakarrik arautuko ditu. Estatus berriak aukera 

jasoko du Euskal Herriko lurraldeen artean artikulaziorako edo kooperazio funtzionalerako 

egitura berriak sortzeko, eta egitura horiek dagozkion lurraldeetako herritarrek berretsiko 

lituzkete erreferendum bidez.›› 

‹‹Oinarrizko politika publikoei buruz erabakitzeko eskubideari dagokionez, estatus berriaren 

oinarrietan jasoko da herritarrek gai publikoetan zuzenean parte har dezaten bultzatzeko 

konpromisoa, eta herritarrentzat bereziki garrantzitsuak eta interesgarriak diren gaiei buruzko 

erreferendumak egiteko aukera.›› 

 

 

 

 

 

• Beste gai batzuk: 
 

Elkarrekin Podemos legebiltzar-taldearen ustez, ezinbestekoa da hitzaurrean, zeina 

adierazpen politikoa baita eta araua interpretatzeko balio baitu, esplizituki eta berariaz 

jasotzea emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren printzipioa, euskal erakundeen 

arau eta politika guzti-guztiak zuzendu ditzan. Iruditzen zaio, halaber, adierazi behar 

lukeela indarkeria matxistarik gabeko gizarte bat izan nahi duela, eta itxaropen hori 

dokumentu berriaren hitzaurrean bertan jaso behar litzatekeela, adierazpen politikoa 

izatea eta araua interpretatzea baita haren zeregina. 

Iruditzen zaio, orobat, bakerako eta bake-kulturarako giza eskubidea jorratu behar 

litzatekeela hitzaurrean, besteak beste. Haren ustez, euskal gizartea indarkeriarik gabeko 

eta bizikidetza handiagoko garai bat hasten ari den honetan, biktimak aitortu behar dira 
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Estatutuan, giza eskubideak ezarri behar dira bizikidetzaren oinarri gisa, eta benetako 

bake-kultura bat finkatuko duten politika publiko batzuk ziurtatu behar dira.  
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D. ATARIKO TITULUA 
 

Hau da arau berriaren ataria. Juridikoki loteslea da, testu artikulatuaren zati baita. 

Hitzaurrean adierazitako hainbat alderdi normatiboki islatuta egon daitezke titulu 

honetan. Baina badira gai batzuk nahitaez jaso behar direnak: zehazki, subjektu 

politikoaren definizioa, hitzaurrean jasotakoarekin bat; haren artikulazioa; eta haren 

erakundeen egoitza. Nortasun-ikurrak edo -zeinuak ere jaso behar dira. Hor arautu behar 

da, orobat, euskararen estatus juridikoa.  

 

• Printzipioak 
 

Elkarrekin Podemos taldeak beharrezkotzat jotzen du atariko tituluan zenbait printzipio 

sartzea, hala nola euskal gizartearen pluraltasuna, giza eskubideak bizikidetza 

demokratikoaren oinarri gisa, eta berdintasuna eta justizia soziala gure barne-kontratu 

sozialaren zati gisa. Euskal Sozialistak eta EH Bildu taldeak ere bat datoz euskal 

gizartearen pluraltasuna azpimarratu behar dela, eta atariko titulu honetan aldez aurretik 

hitzaurrean jasotako gaiak jorratu behar direla berriro. 

EH Bildu taldeak aldezten du, gainera, estatus berriaren balio eta printzipio gisa 

demokrazia eta legalitatea ezartzea. Hala ere, argitzen du legalitate-printzipioa ez dela 

muga printzipio demokratikoa hedatzeko, baizik eta euskal herritarren borondatea modu 

ordenatuan adierazteko bide egokia. 

 

 

Elkarrekin Podemos legebiltzar-taldea 

‹‹...hitzaurrearen irismen politikoa atariko titulura ere hedatu behar da, zeinak juridikoki loteslea 

izan behar baitu, gai hauei dagokienez:›› 

• Nazio bat garela eta eskubide historiko batzuk ditugula 

• Euskal gizartearen berezko pluraltasuna 
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• Giza eskubideak, bizikidetza demokratikoaren oinarri gisa 

• Berdintasuna eta justizia soziala, gure barne-kontratu sozialaren zati gisa 

• Euskararen balioa, hizkuntza propioa den aldetik 

• Nafarroarekiko eta Iparraldearekiko harremanak, lurralde horietako herritarren borondatea 

errespetatuz 

• Arrazoi batzuengatik edo besteengatik Euskaditik emigratu duten pertsonak zein hona bizitzera 

etorri direnak aintzatestea 

• Gu denon ikurrak (bandera, ereserkia eta jaieguna)›› 

 

EH Bildu legebiltzar-taldea 

‹‹Atariko titulua. Estatus berriaren balioak eta printzipioak: demokrazia, pluraltasuna, 

legalitatea. (… ) Legalitate-printzipioa ez dela muga printzipio demokratikoa hedatzeko, baizik 

eta euskal herritarren borondatea modu ordenatuan adierazteko bide egokia.›› 

‹‹Ahalik eta adostasun handienak bilatuko dira, baina ez da onartuko kanpoko edo barruko 

instantzia politikoetatik datorren betorik. Gehiengo territorializatu baten (Euskadikoa) 

borondatea ezin da mugatu estatu mailan etengabe gutxiengoa izateagatik (Espainiakoa).›› 

‹‹...euskal herritarren gehiengoak demokratikoki adierazi duen borondatea, giza eskubideak 

errespetatuz eta bermatuz.›› 

‹‹Euskal herritarren borondatea da beren estatus politiko eta territoriala zehazteko funtsezko 

irizpidea, eta beren burua antolatzeko eta estatuarekiko harremanetarako modua eta irismena 

erabakitzeko duten ahalmenean gauzatzen da.›› 

‹‹Legalitateak aukera eta bermeak eman behar ditu euskal herritarrek libreki adieraz dezaten 

beren borondate demokratikoa beren estatus politikoari dagokionez. Estatus berrian, formalki 

aitortu behar da aukera hori –erabakitzeko eskubidea–, eta materialki jaso behar da zer 

baldintzatan gauzatu behar den.›› 
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• Subjektu politikoa 
 

Euzko Abertzaleak legebiltzar-taldeak funtsezkotzat jotzen du testu artikulatu berriak 

adieraz dezan Euskal Herria nortasun propioa duen herri bat dela Europako herrien artean; 

ondare linguistiko, kultural, juridiko eta instituzional propioa duela, zeinak euskal 

nortasun nazionala jorratzen baitu; eta, geografikoki, zazpi lurraldetan kokatuta dagoela, 

zeinak, gaur egun, Europako bi estatutan eta hiru erakunde-esparru bereizitan artikulatuta 

baitaude politikoki. Halaber, beharrezkotzat jotzen du testu artikulatuak nazio horren 

borondatearen fede ematea, iraganean adierazi duen bezala. Eta herritarren borondatea 

da, hain justu, autogobernuan sakontzen jarraitzea. Nazio honen nortasun nazionalak eta 

antzinako autogobernuak (foraltasuna) esparrua eta bidea ematen dizkie herritarren 

banakako eskubideei eta eskubide kolektiboei, eta herritar horien borondate 

demokratikoak oinarria ematen die guretzat hartu behar ditugun egitura politikoari eta 

bizikidetza-erregimenari. 

EH Bildu legebiltzar-taldea bat dator Estatutu berriak espresuki aitortu behar duela 

Euskal Herria, eta egungo Euskal Autonomia Erkidegoko herritarrak subjektu politiko eta 

juridiko gisa definitu behar dituela. Iruditzen zaio subjektu politiko eta juridiko horrek 

botere konstituziogilea edo subiranoa izan behar duela, eta botere hori beste botere-

esparru batzuekin partekatu ahal izan behar litzatekeela, adostasun askean oinarrituta. EH 

Bilduk ‘Euskal Estatu Erkidegoa’ izendapena proposatzen du subjektu politikoarentzat. 

Elkarrekin Podemos taldeari iruditzen zaio egungo Konstituzioan eskubide historikoak 

aitortzeak erraztu lezakeela Euskadiri definizio propio bat ematea, horrek subiranotasun 

bereizia ekarri gabe. Alde horretatik, zera adierazten du: “baliabide bat izan behar dute 

estatus berri bati, erakunde-arkitektura bati edo bizikidetza-itun bati bideragarritasun 

juridikoa emateko, baina inola ere ez dute izan behar horien muga edo baldintzatzaile bat. 

Ez zaigu iruditzen, inola ere, foru-nazioak izan behar duenik haiek politikoki 

artikulatzeko oinarria. Gure ustez, herritarrek, giza eskubideek edo denon elementu 

kulturalek (adibidez, euskarak) izan behar lukete haien oinarri”. 
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Horrez gain, proposatzen du Euskadiri ematen zaion definizioan honela definitzea euskal 

gizartea: “pluraltasun identitario eta politiko propio bikaina duen gizarte bat, zeinak 

borondate argi eta garbia baitu desberdinen eta berdinen artean bizitzen jarraitzeko”; 

“lotura sozialak, linguistikoak, historikoak, ekonomikoak eta kulturalak baititu Euskal 

Herria izeneko errealitate batekin –Espainiako Araba, Nafarroa, Bizkaia eta Gipuzkoa 

lurraldeek eta Frantziako Lapurdi, Zuberoa eta Nafarroa Beherea lurraldeek osatzen dute–

”; “ondare kultural propio eta berezia baitugu, denona, zeinaren adierazgarri handiena 

gure bi hizkuntzetako bat baita: euskara”; eta “Espainiako gainerako nazio, herri eta 

erkidegoekin lurraldeen arteko elkartasun-loturei eutsi nahi baitie”. 

 

Talde sozialistaren iritziz, komunitate politiko gisako definizio horretan argi eta garbi 

zehaztu behar da subjektu politikoa, eta euskal komunitatearen definizio semantiko 

zehatzagoa adostu behar da, hango herritarren borondatean oinarritutako bizikidetza-

proiektu gisa, Espainiaren eta Europaren barruan. 

 

 

 

Elkarrekin Podemos legebiltzar-taldea 

‹‹Nazio bat garela eta eskubide historiko batzuk ditugula…›› 

‹‹Izaera nazionalari dagokionez, sor liteke nolabaiteko ika-mika politikoa eta legala, atariko 

tituluan sartzen bada eta ez bakarrik hitzaurrean. Gure iritziz, Konstituzio Auzitegiak 2010ean 

eman zuen epaiaz harago, egungo Konstituzioan eskubide historikoak aitortzeak erraztu egin 

dezake Euskadiren definizio propio bat egitea, baina horrek ez luke ekarriko subiranotasun 

bereizi bat.›› 

‹‹Atariko tituluan Euskadiri eta euskal gizarteari ematen zaien definizioan zera sartu behar da: 

“Euskal gizarteak, zenbait hamarkadaz feminismoaren eta emakumeen alde borroka egin duela 

kontuan izanik eta aintzatetsiz, benetako berdintasuna lortu nahi du lehenbailehen emakumeen 

eta gizonen artean bizitzako esparru guztietan, eta, horretarako, ahaleginak eta baliabideak 

hitzematen eta bermatzen ditu”.  

‹‹Euskal gizarteak askotariko nortasun eta sentimendu nazionalak eta aukera politikoak ditu. 

Denek dute zilegitasun bera, betiere giza eskubideak zorrotz errespetatzean oinarritzen badira. 
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Euskal gizarteak borondatea adierazten du pluraltasun hori aintzatets, gorde eta zaindu dadin. 

›› 

‹‹Euskadiko pertsona guztiek dituzte, gutxienez, Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalean eta 

giza eskubideak babesteko Europako eta nazioarteko gainerako tresnetan (Espainiak berretsi 

dituenetan) aitortutako eskubideak, bereziki Eskubide Zibil eta Politikoen eta Eskubide 

Ekonomiko, Sozial eta Kulturalen Nazioarteko Itunetan aitortutakoak; Giza Eskubideak eta 

Oinarrizko Askatasunak Babesteko Europako Hitzarmenean aitortutakoak; eta Europako Gutun 

Sozialean aitortutakoak››.  

“Euskal gizartea plurala da, eta, han, erlijio-sinesmen desberdinak dituzten pertsonak eta erlijio-

sinesmenik ez dutenak bizi dira. Haiek guztiak dira balio positibo bat, betiere giza eskubideak 

zorrotz errespetatzean oinarritzen badira. Euskal gizarteak borondatea adierazten du 

pluraltasun hori aintzatets, gorde eta zaindu dadin.  

“Euskal erakundeek beren laikotasuna zaindu behar dute, laikotasuna neutraltasun konfesional 

gisa ulertuta. 

“Euskal gizartea plurala da, halaber, han bizi diren herritarren jatorri geografiko eta kulturalari 

dagokionez. Haiek guztiek dituzte eskubide eta betebehar berak, eta haiek guztiek onartzen dute 

giza eskubide guzti-guztiak zorrotz errespetatzea. Pluraltasun hori aintzatetsi, gorde eta zaindu 

egin behar da.››  

“Badagoela lotura sozialek, linguistikoek, historikoek, ekonomikoek eta kulturalek osatzen duten 

errealitate bat, Euskal Herria izenekoa, zeina Espainiako Araba, Nafarroa, Bizkaia eta Gipuzkoa 

lurraldeek eta Frantziako Lapurdi, Zuberoa eta Nafarroa Behereko lurraldeek osatzen baitute. ›› 

“Ondare kultural propio eta berezia dugula, denona, zeinaren adierazgarri handiena (…) 

euskara baita.››  

Euskal Sozialistak legebiltzar-taldea 

‹‹...komunitate politiko gisako definizio horretan, argi eta garbi zehaztu behar da subjektu 

politikoa.›› 

‹‹Euskal komunitatearen definizio semantiko zehatzagoa adostu behar da, hango herritarren 

borondatean oinarritutako bizikidetza-proiektu gisa, Espainiaren eta Europaren barruan.›› 

 

Euzko Abertzaleak legebiltzar-taldea 
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Euskal autogobernua eguneratuko duen testu artikulatuak adierazi behar du Euskal Herria 

nortasun propioa duen herri bat dela Europako herrien artean; ondare linguistiko, kultural, 

juridiko eta instituzional propioa duela, zeinak historian zehar iraun baitu; eta, geografikoki, 

zazpi lurraldetan kokatuta dagoela, zeinak, gaur egun, Europako bi estatutan (Espainia eta 

Frantzia) eta hiru erakunde-esparru bereizitan (Euskal Autonomia Erkidegoa, Nafarroako Foru 

Erkidegoa eta Iparraldeko Mankomunitateak kudeatzen duen lurraldea) artikulatuta baitaude 

politikoki. Hizkuntza (euskara) eta kultura propioek eta komunitate politiko bereko kide izatearen 

sentimenduak, arestian aipatutako gainerako faktoreekin batera, jorratzen dute euskal nortasun 

nazionala. ›› 

‹‹Subjektu politiko eta juridikoaren izena (…): 

- Euskal Foru Erkidegoa: gure proposamen osoak oinarri dituen eskubide historikoei eta 

foraltasunari heltzen die. 

- Euskal Erkidego Nazionala: Euskal Herriaren nortasun nazionala nabarmentzen du, 

euskal nazioaren aitortza. 

- Euskal Estatu Autonomoa: definizio hori erabili zen 1931ko estatutu-proiektuan, eta 

zenbait alderdik proposatu dituzten eredu federal edo konfederalen estatu-kontzeptura 

garamatza. 

- Foru Estatua: estatu-kontzeptua eta gure foru-berezitasun historikoa uztartzen ditu –

azken hori eguneratu egin nahi da orain–.›› 

 

 

 

EH Bildu legebiltzar-taldea 

‹‹Autonomia-erkidegotik euskal estatura. Subjektu juridiko eta politikoaren kontzeptua aldatu 

egin da, euskal herritarrek hala nahi izan dutelako: euskal estatutasuna autogobernuaren berme 

bat da, eta foraltasun historikoa zein kontzeptu demokratiko federal modernoagoa ditu arrazoi. 

‘Euskal Estatua’ edo ‘Euskal Estatu Erkidegoa (subiranoa)’ izendapenak izaera juridiko eta 

politiko utziezin bat adierazten du.›› 

‹‹‹‹Euskal nazio politikoa›› aitortzea elementu garrantzitsua da, autogobernu-maila gorena nahi 

duen sentimendu nazional iraunkor batekin lotzen baitu erabakitzeko eskubidea.›› 
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‹‹Hala ere, autogobernuaren titulu zilegiztatzaile nagusia jada ez da historia edo nazio baten 

existentzia (termino klasikoetan ulertua), komunitate politiko instituzionalizatu baten borondatea 

baizik. Beraz, subiranotasunaren subjektua Euskal Herria da, bere herritarrekin identifikatua. 

Batetik, komeni da euskal erkidego nazionalaren ideia jasotzea, baina, bestetik, ezinbestekoa da 

erabakitzeko eskubidea Euskal Herri gisa artikulatzen den herritargoaren esku uztea.›› 

‹‹Alde horretatik, estatus politiko berriak espresuki aitortu behar du Euskal Herria, eta, Euskal 

Herriaren zati den aldetik, egungo Euskal Autonomia Erkidegoko herritargoa ere aitortu behar 

du subjektu politiko eta juridiko gisa, botere konstituziogile sortzailea edo subiranoa duen 

subjektu politiko eta juridiko gisa, eta botere hori beste botere-esparru batzuekin partekatu ahal 

izan behar da, adostasun askean oinarrituta.›› 

‹‹Euskal Herriaren parte diren aldetik, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako herritarrek, beren 

antolaketaren eta harreman politikoen esparruan libreki eta demokratikoki erabakitzeko 

eskubidea gauzatzean, Euskal Estatu Erkidegoa osatzen dute.›› 

 

EH Bildu legebiltzar-taldeak beharrezkotzat jotzen du atal honetan subiranotasunari eta 

erabakitzeko eskubideari buruzko gaiak sartzea, hitzaurrean esaten denaz harago. 

 

 

• Lurralde-esparrua. Nafarroako Foru Erkidegoarekiko eta Iparraldeko 
Mankomunitatearekiko harremanak 

 

Euzko Abertzaleak legebiltzar-taldeak zenbait proposamen egin ditu Nafarroako Foru 

Erkidegoarekiko eta Iparraldeko Mankomunitatearekiko harremanei dagokienez. Egoki 

ikusten du jasotzea Nafarroako Foru Erkidegoarekiko eta Frantziako euskal lurraldeak 

biltzen dituen erakunde bakarrarekiko lurralde arteko harremanei buruzko xedapenak, 

hango erakundeen borondatearen arabera, eta lurralde eta estatu horietan gaiari buruz 

dauden araudiak errespetatuz, bai eta Europar Batasunekoak ere, eta, alde horretatik, 

azpimarratzen du Nafarroako Foru Erkidegoa Lurralde Kooperaziorako Europako 

Elkarteari (Akitania/Euskadi euroeskualdea) atxikitzeko hitzarmenaz harago joan behar 

duela estatutu-testuak. Iruditzen zaio, halaber, euskal autogobernua eguneratzean aitortu 

beharra dagoela eskubidea dagoela egokientzat jotzen diren lotura politikoak eta barneko 
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kooperazio-harremanak ezartzeko (bai udal mailan, bai beste edozein lurralde-esparrutan) 

Nafarroako Foru Erkidegoarekin eta Iparraldeko euskal lurraldeekin, ongizate soziala, 

ekonomikoa eta kulturala garatzeko, herritarren borondatea eta haiek ordezkatzen 

dituzten erakundeen erabakiak beste mugarik gabe. Horretarako, lurralde arteko 

kooperazio hori gauzatzeko tresna egokiak jarri behar ditu, ahalik eta zentzurik 

zabalenean, Europako Kontseiluan onetsitako araudiari eta Europako araudiari jarraikiz. 

Euskal lurraldeak dauden estatuetan gaur egun dauden erakundeak arautzen dituen 

araudia errespetatu behar dute egingo diren tresnek, eta lurraldeok kulturalki, sozialki eta 

ekonomikoki garatzeko eremu komun bat bermatu behar dute. Zirriborratuko diren 

harreman-formulak modu irekian adierazi behar dira, araudiaren bilakaerak berak 

etorkizunean ahalbidetu lezakeenaz besteko aukera edo formula berriak sartu ahal izan 

daitezen artikuluetan, baita euskal euroeskualde bat edo bestelako erakunde-egiturak 

sortzeko aukera ere, betiere Europar Batasunaren Itunak eta gainerako antolamendu 

juridiko aplikagarriak baimentzen baditu. Horren guztiaren helburua da lurraldetasun 

irekiaren printzipio bat islatzea, bai eta herrialde-politikaren proiektu bat ere, nortasun 

kultural eta sozioekonomikoak berresteko prozesuak (nahiz desberdinak izan), ondare 

historiko komun bat, jarduera alderagarriak eta denon baliabide fisikoak egituratuko 

dituena. 

Euskal Sozialistak legebiltzar-taldeak onartzen du sartzea subjektu juridiko eta politikoak 

hizkuntza, kultura edo interes sozial eta ekonomiko eta bokazio europazale bera duten 

beste erkidego eta eskualde batzuekin harremanetan egoteko duen borondatea. 

Nafarroako Foru Erkidegoaren kasuan, iruditzen zaio testuak zorrozki errespetatu behar 

dituela nafarrek hartzen dituzten erabakiak, eta gogorarazi du aurreikusita dagoela 

Euskadirekin proiektu partekatu bat eta kooperazio-organo iraunkor bat osatzeko aukera. 

Adierazi du lankidetzari eutsi zaiola Akitaniako euroeskualdearen bidez eta osasun-, 

hezkuntza-, euskara- eta hedabide-arloetako lankidetza-hitzarmenen bidez. Iparraldeko 

Mankomunitate berriari dagokionez, iruditzen zaio sar daitekeela errealitate berri hori 

estatutu-testuan, betiere bi aldeek borondatea badute kooperazio-formula iraunkorrak 

ezartzeko, Akitaniako euroeskualdean lehendik daudenak alde batera utzi gabe. 

Nafarroako Foru Erkidegoaren kasuan, Elkarrekin Podemos legebiltzar-taldeak aukera 

ikusten du erakunde-organo iraunkorrak eta komunak ezartzeko, Nafarroako Foru 

Erkidegoak hala nahi badu, esleipen betearazleekin eta legeak proposatzeko esleipenekin, 

adosten den eskumen-esparruan, antolamendu juridikoari jarraikiz. Halaber, aitortzen du 
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Euskal Herria izeneko errealitate bat dagoela, non lotura sozialak, linguistikoak, 

ekonomikoak eta kulturalak partekatzen baitira. Alde horretatik, aukera zabaltzen du 

Iparraldearekin loturak ezartzeko, euroeskualde bat edo Europar Batasunaren Itunaren 

bilakaerak baimentzen dituen bestelako erakunde-egiturak eratuz, eta mugaz gaindiko 

akordioak eta politikak egiteko, politika komunak jorra eta, hala badagokio, finantzatu 

daitezen, eta arlo ekonomikoan, kulturalean, ingurumen-arloan eta abarretan ekimen 

sozialak susta daitezen.  

 

EH Bildu legebiltzar-taldearen iritziz, EAEren, Nafarroaren eta Iparraldearen arteko 

harremanak lurralde horietako biztanleen borondateak bakar-bakarrik arautu behar ditu. 

Estatus berriak aukera jaso behar du Euskal Herriko lurraldeen artean artikulaziorako edo 

kooperaziorako egitura (konfederal) berriak sortzeko, eta egitura horiek erreferendum 

bidez berretsiko lirateke. Horrez gain, Euskal Euroeskualdea konfiguratzearen alde 

agertzen da, gobernantza-eredu demokratiko bati jarraikiz, behetik goranzko erabaki-

mekanismoak ezarriz Euskal Estatu Erkidegoak, Nafarroako Foru Erkidegoak eta Ipar 

Euskal Herriko Euskal Mankomunitateak osatzen duten erabaki-esparru komunean. 

Horretarako, Europako Eskualde Politikan (adib. 1082/2006 Erregelamendua) 

zehaztutako lurralde-kooperaziorako tresnak gaitu behar dira. Estatus politiko berrian, 

Euskal Herriko komunitate globala aitortuko da –hor sartzen da diaspora ere–, eta 

subjektu juridiko eta politiko titularrarekin harreman iraunkorrean egoteko izango dituen 

mekanismoak zehaztuko dira. 

Euskal Sozialistak legebiltzar-taldearen iritziz, lotura jakin batzuk partekatzen diren 

erkidegoekiko harremanak hitzaurrean eta erkidego horiekiko harremanak xedatzen 

dituen berariazko tituluan kokatu behar dira, ez atariko tituluan. Egia da halaxe egiten 

dela indarrean dagoen Estatutuan, baina, adierazi denez, hitzaurrerik ez daukalako. 

Harreman horiek kokapen horretan jartzeko arrazoitzat ematen dute ezen, titulu honen 

definizioan bertan onartzen den bezala herritarren eskubideak eta betebeharrak arautu 

behar badira, eskubide eta betebehar horiek egungo Euskal Autonomia Erkidegoan bizi 

direnentzat bakarrik izan behar dutela.  

 

Euzko Abertzaleak legebiltzar-taldea 
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‹‹...geografikoki, zazpi lurraldetan kokatua, zeinak, gaur egun, Europako bi estatutan (Espainia 

eta Frantzia) eta hiru erakunde-esparru bereizitan (Euskal Autonomia Erkidegoa, Nafarroako 

Foru Erkidegoa eta Iparraldeko Mankomunitateak kudeatzen duen lurraldea) artikulatuta 

baitaude politikoki.›› 

‹‹...Nafarroako Foru Erkidegoarekiko eta Frantziako euskal lurraldeak biltzen dituen erakunde 

bakarrarekiko lurralde arteko harremanak, hango erakundeen borondatearen arabera, eta 

lurralde eta estatu horietan gaiari buruz dauden araudiak errespetatuz, bai eta Europar 

Batasunekoak ere.›› 

‹‹Euskal autogobernua eguneratzean aitortu beharra dago eskubidea dagoela egokientzat jotzen 

diren lotura politikoak eta barneko kooperazio-harremanak ezartzeko (bai udal mailan, bai beste 

edozein lurralde-esparrutan) Nafarroako Foru Erkidegoarekin eta Iparraldeko euskal 

lurraldeekin, ongizate soziala, ekonomikoa eta kulturala garatzeko, herritarren borondatea eta 

haiek ordezkatzen dituzten erakundeen erabakiak beste mugarik gabe.›› 

‹‹Nafarroako Foru Erkidegoa Lurralde Kooperaziorako Europako Elkarteari (Akitania/Euskadi 

euroeskualdea) atxikitzeko hitzarmenaz (2017/03/08an EHAAn argitaratua) harago joan behar 

du estatutu-testuak.›› 

‹‹...Frantziako eskualde berriarekiko kooperazio hutsa –gure errespetu osoa merezi du– 

Iparraldeko mankomunitate berriarekin (eta Nafarroarekin) ditugun harremanak gure 

mesederako egiteko eta haietan aurrera egiteko helburutik bereiztea. Nafarroak jada aipamen 

zehatzak egiten ditu egungo Estatutuan (euskara-arloan), eta ez lirateke berrituko.›› 

‹‹Lurraldetasun irekiaren printzipio bat islatzean datza...›› 

‹‹...Lapurdirekin, Zuberoarekin eta Nafarroa Beherearekin eta Nafarroako Foru Erkidegoarekin 

lurralde arteko kooperazioa gauzatzeko tresna egokiak jarri behar ditu, bere eskumen-esparruan, 

Europako Kontseiluan onetsitako araudiari eta Europako araudiari jarraikiz...›› 

‹‹Egingo diren kooperazio-tresnek euskal lurraldeak dauden estatuetan gaur egun dauden 

erakundeak arautzen dituen araudia errespetatu behar dute, eta lurraldeok kulturalki, sozialki 

eta ekonomikoki garatzeko eremu komun bat bermatu behar dute.›› 

‹‹Testu politiko berriak Nafarroako Foru Erkidegoarekin eta Iparraldeko euskal lurraldeekin 

kooperatzeko eta harremanetan egoteko harreman-formulak eta -metodoak antolatu behar ditu, 

ahalik eta zentzurik zabalenean, Europako araudiak mugaz gaindiko eta eskualde arteko 

kooperazioaren esparruan eta euskal lurraldeen arteko harremanak ahalbidetzen dituen beste 

edozein esparrutan ematen dituen aukeren babesean.›› 
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‹‹...euskal euroeskualde bat edo bestelako erakunde-egiturak sortzeko aukera, betiere Europar 

Batasunaren Itunak eta gainerako antolamendu juridiko aplikagarriak baimentzen baditu.›› 

 

EH Bildu legebiltzar-taldea 

‹‹Euskal Estatu Erkidegoak Euskal Herriko beste lurraldeekin izango lituzkeen harremanak 

lurralde horietako herritarren borondateak bakar-bakarrik arautuko ditu. Estatus berriak aukera 

jasoko du Euskal Herriko lurraldeen artean artikulaziorako edo kooperazio funtzionalerako 

egitura berriak sortzeko, eta egitura horiek dagozkion lurraldeetako herritarrek berretsiko 

lituzkete erreferendum bidez.›› 

‹‹Estatus berriak aitortu behar du, arestian adierazi denez, erakunde-esparru batzuetako eta 

besteetako herritarrek eskubidea dutela erakunde-esparru territorial komun batean elkarri 

libreki lotzeko, lurralde-esparru bakoitzeko herritarren borondatearen arabera.›› 

‹‹...demokratikoki antolatzea Nafarroarekiko eta Ipar Euskal Herriarekiko harreman 

funtzionalerako eta erabaki partekaturako mekanismoak, kanpoko mugarik gabe.›› 

‹‹Euskal Herriko lurraldeen arteko artikulazio instituzionalak edo funtzionalak eredu konfederal 

bati jarraituko dio...›› 

‹‹…espresuki aitortu behar da Euskal Euroeskualdea konfiguratzeko borondate politikoa, 

gobernantza-eredu demokratiko bati jarraikiz, behetik goranzko erabaki-mekanismoak ezarriz 

Euskal Estatu Erkidegoak, Nafarroako Foru Erkidegoak eta Ipar Euskal Herriko Euskal 

Mankomunitateak osatzen duten erabaki-esparru komunean. Horretarako, Europako Eskualde 

Politikan (adib. 1082/2006 Erregelamendua) zehaztutako lurralde-kooperaziorako tresnak gaitu 

behar dira.›› 

‹‹Estatus politiko berrian, Euskal Herriko komunitate globala aitortuko da –hor sartzen da 

diaspora ere–, eta Euskal Estatu Erkidegoarekin harreman iraunkorrean egoteko izango dituen 

mekanismoak zehaztuko dira.›› 

 

Elkarrekin Podemos legebiltzar-taldea 

‹‹Euskadiren eta Nafarroaren artean erakunde-organo iraunkorrak eta komunak ezartzeko 

aukera, Nafarroak hala nahi badu, esleipen betearazleekin eta legeak proposatzeko esleipenekin, 

adosten den eskumen-esparruan, antolamendu juridikoari jarraikiz.›› 
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‹‹Euskal euroeskualde bat edo Europar Batasunaren Itunaren bilakaerak baimentzen dituen 

bestelako erakunde-egiturak eratzea aztertzea, eta mugaz gaindiko akordioak eta politikak egitea, 

politika komunak jorra eta, hala badagokio, finantzatu daitezen, eta arlo ekonomikoan, 

kulturalean, ingurumen-arloan eta abarretan ekimen sozialak susta daitezen.›› 

 

Euskal Sozialistak legebiltzar-taldea 

‹‹…komunitate politiko gisako definizio horretan, argi eta garbi zehaztu beharko da subjektu 

politikoa, eta zer lurralde geografikori eragiten dion, benetan, testu horrek, indarrean dagoen 

legalitatearen arabera, bai eta hizkuntza, kultura, interes sozial eta ekonomiko eta bokazio 

europazale bera duten beste erkidego eta eskualdeekin harremanetan egoteko borondatea ere.›› 

‹‹...Nafarroari dagokionez, egingo den testuak zorrozki errespetatu behar ditu nafarrek hartzen 

dituzten erabakiak, zeinek aukera baitute Euskadirekin proiektu partekatu bat osatzeko, baina 

inoiz ez dute erabili nahi izan, ezta lehen aldiz presidente nazionalista bat duten honetan ere. 

Aurreikusita dago jada kooperazio-organo iraunkor bat eratzea –antolatu ere egin zen–, baina 

ezin izan zaio eutsi, ezein lege-oztoporekin zerikusirik ez duten arrazoiengatik. Hala ere, horrek 

ez du eragotzi Akitaniako euroeskualdearen bidez eta osasun-, hezkuntza-, euskara- eta hedabide-

arloetako lankidetza-hitzarmenen bidez lankidetzan aritzea...›› 

‹‹...Ipar Euskal Herriari dagokionez, bere historian lehen aldiz eratu denez mankomunitate bat 

Euskadiko herritarrekiko lotura historiko, linguistiko eta sozioekonomikoetan oinarrituta, azter 

daiteke aukera hori, betiere bi aldeek borondatea badute kooperazio-formula iraunkorrak 

ezartzeko, Akitaniako euroeskualdean lehendik daudenak alde batera utzi gabe...›› 

 

• Beste lurralde eta udalerri batzuk sartzea  
 

EH Bildu legebiltzar-taldeak proposatu du eragozpenak kentzea eta mekanismoak 

gehitzea Trebiñu eta Turtzioz sartu ahal izateko Estatutuan definitutako subjektu 

politikoan, hala nahiko balute han bizi diren pertsona gehienek. 
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EH Bildu legebiltzar-taldea 

‹‹Halaber, mekanismo demokratikoak eratuko dira Trebiñu eta Turtzioz egon ahal izateko Euskal 

Estatu Erkidegoan, hala erabakitzen badute askatasunez hango biztanleek, eta erakutsiko da 

horretarako dauden oztopoak kentzea sustatzeko borondate politikoa…›› 
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• Euskara 
 

Euskara berezko hizkuntzatzat eta hizkuntza ofizialtzat aintzatestetik harago, Euskal 

Sozialistak, Elkarrekin Podemos, EH Bildu eta Euzko Abertzaleak legebiltzar-taldeek 

aipatu dute herritarrek eskubidea dutela bi hizkuntza ofizialak jakiteko eta erabiltzeko. 

Ildo horretan, Euzko Abertzaleak taldeak, euskara euskal nazio-nortasunaren 

elementutzat jotzetik abiatuta, garrantzitsu iritzi dio bi hizkuntza ofizialen arteko 

hizkuntza-bizikidetza harmoniatsua nabarmentzeari, horretan herritarrek benetan, 

eraginkortasunez eta berdintasunez balia baitezakete beren hizkuntza-aukera, eta 

azpimarratu du herritar guztiek Euskal Herriaren jatorrizko hizkuntza jakiteko eta 

erabiltzeko duten eskubidea. Horrek zuzeneko lotura du EH Bilduk euskal herritarren 

hizkuntza-eskubideez esandakoarekin. Aipu horretaz gain, EH Bilduk proposatu du 

gordetzea Euskadiko herritarren hizkuntza-eskubideen baldintzarik gabeko erregulazio 

propioa. 

Euzko Abertzaleak taldearen ustez, eutsi egin behar zaio Gernikako Estatutuaren 6.5. 

artikuluan xedatutakoari, zeina Estatuari euskara sustatzeko eta babesteko tratatuak sina 

ditzala eskatzeari buruzkoa baita. Halaber, eskatu du testu berrian aitor dadila subjektu 

juridiko-politikoak itunak zuzenean gauzatu ahal izango dituela beste herrialde batzuekin, 

euskara eta kultura babestearen eta sustatzearen arloan; itunak, betiere, ezin izango dira 

izan Espainiako estatuaren zuzenbidearen edo interesen aurkakoak, eta, beti, horren berri 

eman beharko zaio aldez aurretik Espainiako estatuari.  

Euskal Sozialistak taldeak eskatu du atal horretan gehitzeko zer aurreratu den hizkuntza-

gaien esparruan 1982ko Euskararen Erabilera Normaltzeko Legea onetsi zenetik. 

Elkarrekin Podemos taldeak azpimarratu du euskara ez dela bakarrik gure hizkuntza 

propioa, eta gaineratu du: “etengabe balioetsi eta babestu behar da, Euskadiko herritar 

guzti-guztiek dugun ondare komun baliotsua baita, eta, horrenbestez, beste dinamika 

politiko batzuetatik kanpo geratu behar da”. Horren ildotik, honelaxe azaldu du: “Herritar 

guztiek eskubidea dute euskara dohainik ikasteko, harik eta beren bizitzan eta lanean 

normaltasunez behar adinako komunikazio-gaitasunak erdietsi arte”. Halaber, “EAEko 

erakunde publikoek ezarriko dituzte ekintza positiboko neurri progresiboak, hizkuntza-
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desparekotasuneko egoerak zuzentzeko edo kentzeko, eta bermatzeko herritarrek benetan 

eta eraginkortasunez eskuragarri dituztela hizkuntza-eskubide guztiak”. 

 

 

 

Elkarrekin Podemos legebiltzar-taldea 

‹‹Euskarak berezko hizkuntza den aldetik duen balioa…›› 

‹‹Euskara Euskadiren berezko hizkuntza da, bai eta balioak, ideiak eta sentimenduak 

transmititzeko bide ere; horiek hainbat bitartekoz adierazten dira, eta haien artean 

nabarmentzekoa da kultura, Euskadiko herritarrek beren buruari eta munduari egiten dioten 

begiradaren eta sentitutakoaren adierazpena den aldetik. Kultura horrek, kultura euskaldunak 

alegia, euskararekin bat eginik, EAEren mugetatik harago zabaldu, eta sortu egiten du; eta 

Euskadiko herritarrak lotzen ditu Nafarroakoekin, Iparraldekoekin eta munduan zehar emigratu 

dutenekin. ›› 

 

‹‹Gainera, garrantzi handiko kontua da herritarren hizkuntza-eskubideak bermatzea. Arreta 

euskaraz egin diezaieten eta harremanak euskaraz izateko euskaldunen eskubidea, eta beren 

berezko hizkuntzetako bat dohainik ikasteko erdaldunen eskubidea. ›› 

 

‹‹Euskara etengabe balioetsi eta babestu behar da, Euskadiko herritar guzti-guztiek dugun 

ondare komun baliotsua baita, eta, horrenbestez, beste dinamika politiko batzuetatik kanpo 

geratu behar du. ›› 

 

Euskal Sozialistak legebiltzar-taldea 

‹‹Zehaztea euskararen estatusa eta Euskadiko bi hizkuntza ofizialak jakiteko eta erabiltzeko 

eskubidea, eta gehitzea zer aurreratu den esparru honetan 1982ko Euskararen Erabilera 

Normaltzeko Legea onetsi zenetik.›› 

Euzko Abertzaleak legebiltzar-taldea 

‹‹Hizkuntzak —euskarak— eta bertako kulturak eratzen dute euskal nazio-nortasuna.›› 

‹‹Epigrafe honetan, ikuspegi hauetatik ere nabarmendu behar dira hizkuntza-politika eta 

euskara, euskara “gai itundutzat” hartuta: kultura-ondare komun, komunikazio-bide eta gure 
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gizarte-bizikidetzaren eta gure unibertso sinbolikoaren funtsezko oinarria den nortasun-faktore 

gisa.›› 

‹‹… bizikidetza harmoniatsua, horretan herritarrek benetan, eraginkortasunez eta berdintasunez 

balia baitezakete beren hizkuntza-aukera. Euskara da gure herriaren jatorrizko hizkuntza, eta 

Euskadiko herritar guztiek dute hura jakiteko eta erabiltzeko eskubidea.›› 

‹‹… eutsi egin behar zaio Gernikako Estatutuaren 6.5. artikuluan xedatutakoari, zeina Estatuari 

euskara sustatzeko eta babesteko Tratatuak sina ditzala eskatzeari buruzkoa baita.›› 

‹‹Testu artikulatuak, halaber, Euskadiri aitortuko dio beste herrialde batzuekin itunak zuzenean 

gauzatzeko ahalmena, euskara eta kultura babestearen eta sustatzearen arloan; itunak, betiere, 

ezin izango dira izan Espainiako estatuaren zuzenbidearen edo interesen aurkakoak, eta, beti, 

horren berri eman beharko zaio aldez aurretik Espainiako estatuari.›› 

 

EH Bildu legebiltzar-taldea 

‹‹Euskara funtsezko kohesio-elementua denez, ezinbestekoa da Euskadiko herritarren hizkuntza-

eskubideen baldintzarik gabeko erregulazio propioa gordetzea…›› 
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• Herritarren funtsezko eginbehar eta eskubideak. Blindajea 
 

Atal hau herritarren eskubide eta eginbeharrei buruzkoa da; bertan, tokia izango lukete 

aipatutako eskubide eta eginbeharrak aplikatzeko gida izan behar duten printzipio 

gidariek. Atalean, orobat, ezarri beharko lirateke eskubide-katalogo horretarako bermeak, 

baita haien babesa ere. 

 

Eskubideak eta eginbeharrak 
 

Ildo horretan, proposatu da indarrean dagoen autonomia-estatutuaren 9. artikuluaren 

garapen berria, eta estatutuaren testu berrian esanbidez adieraztea herritarrei aitortutako 

eskubide ekonomiko, sozial eta kulturalak, berariazko titulu batean. 

Horri dagokionez, Euzko Abertzaleak taldeak zein Euskal Sozialistak taldeak aldezten 

dute Estatutuan jasotzea Eusko Legebiltzarrak emandako legeetan hamarkadetan zehar 

Euskadiko herritarrei aitortu zaizkien eskubide ekonomiko, sozial eta kulturalak; horien 

artetik, aipatzekoak dira osasuna, hezkuntza, gizarte-babesa, etxebizitza, ingurumen-

eskubideak, emakumeen eta gizonen arteko erabateko berdintasuna, gardentasuna, eta 

abar. 

 

Euskal Sozialistak taldeak proposatu du erkidegoko botere publikoen eta herritarren 

arteko harreman-gutun bat, eta eskatu du sar dadila herritarren eskubide espezifikoei 

buruzko kapitulu bat. Bai eta kapitulu hori osatzea ere eginbehar espezifikoen zerrenda 

batekin. 

 

EH Bildu taldearen ustez, subjektu juridiko-politikoak erabakitzeko ahalmen nahikoa 

izan behar du bere oinarrizko askatasun eta eskubideen zerrenda (banakakoenak zein 

kolektiboak) arautzeko eta aplikatzeko. Ahalmen horrez gain, haien ustez, arautzeko 

ahalmena ere eduki behar du askatasunez garatzeko Espainiako Konstituzioan, Europako 

Konbentzio eta Gutunetan eta nazioarteko tratatuetan aitortutako oinarrizko eskubideak; 

horretarako, mugatu egin beharko da Espainiako arau organikoek eragiteko duten 

ahalmena.  
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Elkarrekin Podemos legebiltzar-taldearen ustez, berariazko titulu zabal eta zehatz batean 

bildu beharko lirateke herritarren eskubideak.  

Elkarrekin Podemos legebiltzar-taldeak proposatu du berariazko atal bat egitea 

emakumeen eta gizonen arteko berdintasunari buruz, eta, hala, aurrerapausoa ematea 

ikuspegi kualitatiboan, eta, emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna formalki 

aitortzeaz gain, hura politika publiko guztietan txertatuko dela bermatzeko oinarri eta 

printzipioak gehitzea, baita berdintasun formala benetan erreala eta eraginkorra ere 

badela blindatzeko ekintza positiboak. Haien ustez, honako eskubide hauek aipatu behar 

dira espresuki eta zehaztasunez: norberaren pertsonalitatea eta gaitasuna askatasunez 

garatzeko eskubidea, eta duintasunez, segurtasunez eta autonomiarekin eta indarkeria 

matxistarik gabe (fisikoa, sexuala, psikologikoa, emozionala, ondarekoa, sinbolikoa edo 

mediatikoa, besteak beste) eta inolako diskriminaziorik gabe bizitzeko eskubidea. 

Halaber, norberaren gorputzaren, sexu-osasunaren eta ugalketa-osasunaren gainean 

erabakitzeko eskubidea. Emakumeen enplegurako eskubidea: sarbidea, kalitatea eta 

erantzunkidetasuna. Oinarriak ezarri behar dira erakunde publiko guztiek genero-

ikuspegia kontuan har dezaten beren aurrekontuak egitean; eta zerga-politiken kasuan, 

horiek ez dira soilik neurtuko diru-sarreren araberako taldeei begira, generoari begira ere 

bai, eta kontuan hartuko da zer eragin duten emakumeengan eta gizonengan. Estatutu 

berriak parekotasuna blindatu behar du ordezkaritza-esparru publiko, pribatu eta 

instituzionaletan.  

 

 

Elkarrekin Podemos legebiltzar-taldeak, halaber, proposatzen du berariazko atal bat 

egitea gizarte-eskubideen gainean (diru-sarrerak bermatzea, hezkuntza, osasuna, gizarte-

inklusioa eta abar). Gai horiek beste lurralde batzuetako lege-testuetan jorratu badira ere, 

espero dute Euskadi erreferentea izatea horiek era zabal, zehatz eta eraginkorrean 

planteatzerakoan. Izan ere, horiek sartzeak berekin ekarriko luke zenbait atal eta kapitulu 

dituen titulu zabal bat gehitzea, seguruenik. 

Orobat, proposatzen du berariazko beste atal bat egitea esparru sozioekonomikoari buruz, 

eta horretan gai hauek jasotzea, besteak beste: enplegua eskubide subjektiboa dela 

aitortzea, lan-harremanen esparrua indartzea, ingurumen-jasangarritasunaren ikuspegitik 

etorkizunean funtsezkoak izango diren ekoizpen- eta ekonomia-sektoreak sustatzea, 
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zaintzak, gure ekonomiaren bideragarritasuna Europako eta nazioarteko esparruan… 

Enpleguaren eta ekonomiaren gaiari oso lotuta dago gizarte-aurreikuspeneko sistemari 

buruzkoa, hau da, gizarte-segurantzari buruzkoa. 1979ko testuak, dagoeneko, hura 

transferitzea aurreikusten zuen, eta 18.2 artikuluan eta bosgarren xedapen iragankorrean 

arautzen zuen. Gaur egun, behar diren akordioak erdietsi behar dira hura eraginkor 

egiteko, gure pentsiodunen etorkizuna babestuago eta seguruago egon dadin. Azken 

puntu hori, gizarte-aurreikuspeneko sistemari buruzkoa, jorratu dute beste alderdi politiko 

batzuek. 

Azkenik, proposatu du berariazko atal bat egitea aniztasun politikoari eta gizarte-

dibertsitateari buruz. Haren ustez, komeni da aitortzea gizakiok bakerako eta bake-

kulturarako dugun eskubidea, bai eta bizikidetza (kultura artekoa, erlijioen artekoa…) eta 

sexu-aniztasuna ere.  

 

Blindajea 
 

EH Bildu taldearen iritziz, eskubideak formalki aitortzeaz gain, Estatutuak esparru seguru 

bat eskaini beharko luke horiek gauzatzeko eta eraginkorrak izateko; horretarako, euskal 

botere judiziala funtsezko pieza da Estatutuan jasotako eskubideak betetzearen berme-

sisteman. 

Halaber, EH Bilduk uste du lege organikoek debekatuta eduki behar dutela botere 

politikoa banatzeko sisteman eragitea, eta mugatu behar direla “zuzenbidearen oinarrizko 

gunea” arautzera, euskal erakunde publikoek egiten dituzten garapen konplexuago eta 

bermatzaileagoak murriztu gabe. Taldearen ustez, babes-klausulak ezarri behar dira, eta 

haien bidez saihestu Euskadiko herritarrek dituzten eskubideak murrizteko edo 

mugatzeko moduan interpretatu, aplikatu edo gara daitezen eskubideak arautzeko 

tituluetako xedapenak; eta, horietaz gain, beste klausula batzuk gehitu Euskadiko 

botereak lotzeko nazioarteko tratatuetan aitortutako eskubideei. 

Elkarrekin Podemos taldeak uste du erakunde publikoek berrasmatu behar dituztela 

ezartzen dituzten mekanismo, tresna eta politikak, ziurtatzeko herritarren ongizatea, bizi-

proiektuak garatzea eta oparotasuna. Elkarrekin Podemos taldearen iritziz, gakoetako bat 

da zenbait printzipiori balioa ematea: aberastasun guztiak interes orokorraren mende egon 
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behar direlakoa (Konstituzioan jasota dago) edo jarduera ekonomikoan ere ekimen 

publikoak duen eginkizuna. Ildo horretan, Elkarrekin Podemosek planteatzen du 

eskubideak formalki aitortzetik harago joan behar dela, eta mekanismoak eta baliabideak 

ziurtatu behar direla aitortutako eskubide subjektiboetara iristea benetan gauzatzeko, eta 

hala horiek besterenezin bihurtzeko. Horretarako, politika publikoen diseinuak benetako 

baldintzatzaileak sartu behar ditu, zeinek aukera emango baitute beharrak aurreikusi eta 

aurreratzeko, epeak ezartzeko eta ekintza zehatzak egiteko. Hori lortzeko, haien ustez, 

gizarte-eskubide horiek finkatu edo blindatu behar dira Estatutuan, eta amaiera eman 

eskubide horiek baldintzatuta daudelako edo beste eskubide batzuk baino maila 

txikiagoan daudelako premisari. 

 

 

Elkarrekin Podemos legebiltzar-taldea 

‹‹… 

• Berdintasunean bizi diren, bizikide diren eta erabakitzen duten emakume eta gizonak, 
testu osoa gidatzen duen printzipio formal nagusia 

• Berdintasun erreal eta eraginkorrerako ekintza positiboak 

• Zaintzak, bizitzaren jasangarritasuna, erreprodukzio soziala eta ongizatea 

• Enplegurako emakumeen eskubidea: sarbidea, kalitatea eta erantzunkidetasuna 

• Genero-ikuspegidun zerga-sistema 

• Indarkeria matxistarik gabeko gizartea 

• Emakumeen giza eskubideen urraketaren memoria 

• Berdintasunean, emakumeok eta gizonok gehiago erabakitzen dugu…›› 

 

‹‹…adieraztea etorkizuneko Estatutu berriak jaso beharko duela titulu xehatu bat herritarren 

(halakotzat harturik hemen bizi diren pertsona guztiak) eskubideei buruz, alderdi sozialak 

bereziki nabarmenduta…›› 

‹‹Alderdi horrek berebiziko garrantzia du; izan ere, alde batetik, tresna izan daiteke gizarte-

eskubideak blindatzeko (diru-sarrerak bermatzea, hezkuntza, osasuna, gizarte-inklusioa eta 

abar), eta, bestetik, bete-betean sartuko litzateke enpleguaren funtsezko alderdi batzuetan: 

eskubide subjektiboa dela aitortzea, lan-harremanen esparrua indartzea, edo ingurumen-

jasangarritasunaren ikuspegitik etorkizunean funtsezkoak izango diren ekoizpen- eta ekonomia-

sektoreak sustatzea, zaintzak, gure ekonomiaren bideragarritasuna Europako eta nazioarteko 

esparruan.›› 
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‹‹Funtsezkoa da erabakitzeko eskubidea estu lotzea beste eskubide batzuen (banakakoak zein 

kolektiboak) babesarekin eta blindatzearekin, batik bat gizarte-eskubideenarekin…›› 

‹‹… oso tarte zabala dago emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren arloan lan egiteko. 

Arlo horretan, gainera, berrikuntzak egin daitezke gaur egun arte ezagutu ditugun lege-testu 

gehienen aldean. Ez bakarrik bi sexu edo generoen arteko berdintasunaren printzipioa modu 

gutxi-asko esplizituan adieraziz edo aldarrikatuz; horrez gain, albait xehetasunik handienarekin 

defini daitezke emakumeen eskubideak, eta berdintasunarekin eta eskubide horiek benetan era 

eraginkorrean baliatzeko bermeekin lotu.›› 

‹‹Estatutu berri bat esparru egokia izango litzateke beste gai batzuei heltzeko ere; adibidez, 

bakerako eta bake-kulturarako gizakiok dugun eskubidea, eta horrek garrantzi handia izan lezake 

jatorri politikoko indarkeria hainbat hamarkadatan bizi izan duen gizarte honentzat. Orobat, 

eskubide zibil eta politikoekin mugakide diren beste alderdi batzuek ere amaituko lukete balizko 

estatutu berri horren izaera politiko eta ia konstituzionala eratzen: kultura arteko bizikidetza, 

erlijioen arteko bizikidetza, aniztasun sexual eta afektiboa, euskal ijito herriaren aitortza (zeinak 

bost mendetik gora baitarama gurekin), herritarrek berek parte hartzea zer publikoaren esparru 

guztietan…›› 

 “Horrek konpromiso bikoitza eskatzen die Euskadiko erakunde publikoei. Behar diren politika, 

neurri eta ekintza sektorial guztiak garatzea berdintasunera bideratuta, desparekotasun-

errealitate hori zeharkako ardatz nagusi gisa txertatzea haien jardueran, eta nabarmentzea 

politika-, gizarte-, hezkuntza-, osasun-, kultura-, ekonomia- eta enplegu-arloak”.  

“Bada garaia helburu hori legez mamitu dadin Euskadiko herritarren oinarrizko arauan: 

etorkizuneko Estatutuak gizarte-bizitzarako funtsezko alderdi gisa jaso behar du emakumeen eta 

gizonen berdintasunaren printzipioa, eta blindatu behar ditu benetako berdintasun eraginkorra 

lortzeko politikak, politikaren eta hauteskundeen gorabeheretatik harago”.  

“Zerga-politiken kasuan, horiek arindu zein indartu ditzakete genero-desparekotasunak eta 

genero-harreman asimetrikoak. Zerga-politikek eragin ezberdinak izaten dituzte emakumeen 

bizitzetan eta gizonen bizitzetan, baita haien artean eratutako botere-harremanetan ere”.  

“Horrez gain, estatutu berriak oinarriak ezarri beharko lituzke mota guztietako indarkeria 

matxistarik gabeko gizarte baterako: indarkeria fisikoa, psikologikoa, emozionala, sexuala, 

ondarezkoa, ekonomikoa, mediatikoa, sinbolikoa, eta emakumezkoen diskriminazioa (neskak, 

nerabeak, helduak eta adinekoak). Hori, arlo guztietan egin beharko luke (publiko zein 

pribatuetan, familian, komunitatean, hezkuntzan, lanetan eta erakundeetan), eta horretarako 

baliatu neurri legal, administratibo eta politiko bateratuak, prebentziora, sustapenera, detekzio 

goiztiarrera, arretara, babesera eta erreparaziora bideratuta”.  



2018/04/28 
 

53 
 

“Gainera, oinarriak ezarri beharko lirateke berariaz sustatzeko emakumeek benetan aukera-

berdintasunean egon daitezen herritarrek parte hartzeko, herritarrei kontsultatzeko edo entzuteko 

sustatzen diren prozesu guztietan”. 

“Halaber, espresuki aipatu behar da tresnak behar direla kuantitatiboki eta kualitatiboki 

neurtzeko zein den emakumeen eta gizonen partaidetza herritarrek parte hartzeko, herritarrei 

kontsultatzeko edo entzuteko sustatzen diren prozesu guztietan”. 

“Proposatzen dugu pertsonak eta komunitarioa dena erdigunean jartzen duen zenbait 

eskubideren zeharreko ibilbide bat: 

• Diru-sarreren bermerako eskubidea: ziurtasuneko etorkizuna eraikitzeko oinarri 

sendoa; gure instituzioek bermatuko dute inor ez dela atzean geratuko. Diru-sarreren 

bermeak erantzun eraginkorrak ematen dizkie estruktural bihurtuak diren arazo batzuei; 

arazo horien aurrean, ez dira nahikoak beste eskubide klasiko batzuk, hala nola 

enplegurako eskubidea, nahiz eta oraindik beharrezkoak diren.  

• Osasungintza eta hezkuntza: ondo zehaztutako eskubide eta zerbitzu publiko gisa, 

Euskadiri aukera eman diezaioten Europako herrialderik aurreratuenen erritmoan 

ibiltzeko. 

• Etxebizitza lortzeko eskubidea pertsona guztien esku egotea benetan, eta, zalantzarik 

gabe, pertsona guztien inklusioa eta garapen integrala, biztanle guzti-guztiak erakundeen 

eta politikaren jardueraren helburu direla bermatzen duen eskubide gisa.” 

“Euskadiko erakundeek banku-jarduera etikoa sustatuko dute, bereziki ekonomia sozial eta 

solidarioaren sektorean”.  

“Euskadiko erakundeek, ekonomia-garapeneko beren politiken barruan, banku-jarduera 

publikoko tresnak ezarriko dituzte, herritar guztiei sarbidea bermatzeko oinarrizko finantza- eta 

banku-zerbitzuetara, eta Euskadiko ekonomiako sektore ekonomiko estrategikoen sustapenari 

laguntzeko”. 

“Euskadiko erakundeek Euskadiren eta haren herritarren ekonomia-garapena sustatuko dute, 

giza garapen jasangarriaren printzipioak oinarri hartuta”. 

“Euskadiren ekonomia-garapenak lurraldeen arteko batasuna eta elkartasuna sustatuko ditu, 

baita aukera-berdintasuna eta gizarte-justizian oinarrituta errenta herritarren artean banatzea 

ere”. 
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“Euskadiren ekonomia-garapenak enplegua sortzea sustatuko du, nahikoa eta kalitatekoa, 

herritarren beharrizanak asebetetzeko”. 

“Euskadiren gaur egungo ekonomia-garapenak ezin ditu arriskuan jarri datozen belaunaldien 

garapenerako aukerak”. 

“Ekonomia-garapenak gizarte-berdintasun erreala eta aukera-berdintasuna sustatuko ditu, bere 

jasangarritasunaren, lehiakortasunaren eta kalitate demokratikoko maila handiaren oinarri”. 

“Euskadiko erakunde publikoek berariaz babestu eta sustatuko dituzte onura erkidearen 

ekonomiako eta ekonomia sozial eta solidarioko ekimenak. Eusko Legebiltzarrak onetsiko du 

onura erkidearen ekonomiari eta ekonomia sozial eta solidarioari buruzko lege bat”. 

“Euskadiko erakundeek lehentasunezkotzat jotzen dute klima-aldaketaren gizarte-, ekonomia- eta 

ingurumen-erronka, eta, horrenbestez, hari aurre egiteko planak egingo dituzte, neurri zehatz eta 

eraginkorrekin. Eusko Legebiltzarrak onetsiko du energia-eraginkortasunari, energia-

trantsizioari eta klima-aldaketaren aurkako borrokari buruzko lege bat, Euskadiko erakunde 

publiko guztien jarduerak arautu eta gidatzeko”. 

“Erakunde publikoek lehen sektorearen garapena sustatuko dute, eta, lehentasunez, 

agroekologiaren eta tokiko kudeaketa eta ekoizpen erkide jasangarriko formulen alde egingo 

dute, ekoizleei bizi-baldintza duinak eskaintze aldera.” 

‹‹… Bada garaia Euskadiko herritarren arteko bizikidetza-akordio berri bat berritzeko, eta 

horretan geure iraganeko ondo egindakoez eta akatsez ikasteko. Ezinezkoa da logika horretan 

azpimarratu beharrik ez izatea indarkeria helburu politikoekin erabiltzeak porrot egin izanaren 

garrantzia. Horrek, gai horiei normaltasun demokratikoko baldintzetan heltzea ahalbidetzeaz 

gain, eskatzen du akordio horren oinarrietako bat izatea giza eskubideak beste edozein gairen 

gainetik egotea. Horri aipu egitea saihestezina da, ez bakarrik eskubide zibil eta politikoei 

dagokienez (pertsona guztien osotasun fisikoa eta morala errespetatzea, kasu), baita ekonomia-, 

gizarte- eta kultura-eskubideei edo elkartasunari lotutako hirugarren belaunaldikoei dagokienez 

ere. Horregatik, ezinbestekoa da bizikidetzako gure itunak bat etortzea giza eskubideen 

errespetuko nazioarteko estandarrik handien eta zorrotzenekin. …›› 

 

Euskal Sozialistak legebiltzar-taldea 

‹‹Eskubideen eta eginbeharren erregulazio berri bat…›› 

‹‹Helburua litzateke Estatutuaren gizarte-alderdietan sakontzea, eta espresuki aitortzea 

Euskadiko legeek geroago sartuak dituzten eskubideak: esaterako, emakumeen eta gizonen arteko 
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berdintasunaren bermea, diru-sarrerak bermatzeko errentarako edo etxebizitzarako sarbidea, 

behar adinako baliabideak ez dituztenentzat, eta gardentasunarekin eta parte-hartzearekin 

zerikusia dutenak. Era berean, kapitulu hori osatzea eginbehar espezifikoen zerrenda batekin.›› 

‹‹Euskadiko herritarren eskubide eta eginbeharren erregulazio berri eta zabal bat ezartzea, zeina 

arautuko baitu herritarren eta erkidegoko botere publikoen arteko Harreman Gutun batek. Ildo 

horretan, gur egungo Estatutuak eskubide horiei egiten dizkien erreferentzia generikoen aldean, 

argi eta garbi definituko lirateke eskubideak: osasuna, hezkuntza, gizarte-babesa, etxebizitza, 

ingurumen-eskubideak, emakumeen eta gizonen arteko erabateko berdintasuna, gardentasuna 

eta baliabide publikoen kudeaketan parte hartzeko eskubidea.›› 

‹‹…sakontzea instituzioek gardentasunaren, parte-hartzearen eta berdintasunaren arloetan 

dituzten betebeharretan.›› 

 

Euzko Abertzaleak legebiltzar-taldea 

‹‹Autogobernu-esparrua eguneratzean, dokumentu honetan jasotako oinarriak eta printzipioak 

garatzen dituen testu artikulatuak espresuki egingo die erreferentzia Eusko Legebiltzarrak 

emandako legeetan aitortutako ekonomia-, gizarte- eta kultura-eskubideei. Kontua da Gernikako 

Estatutuaren 9. artikuluaren formulazio berritu bat egitea, programa-proiekzio nabaria duten 

edukiak formulatze aldera.›› 

 

EH Bildu legebiltzar-taldea 

‹‹Estatus berriak aitortuko ditu funtsezko askatasun eta eskubideak, banakakoak zein kolektiboak, 

zeinak herri-subiranotasunaren adierazpena baitira, eta horrenbestez Euskadiko herritarren 

berdintasunaren eta batasunaren adierazpena.›› 

‹‹Euskal Estatu Erkidegoak erabakitzeko ahalmen nahikoa izango du bere eskubide-zerrenda 

arautu eta aplikatzeko, euskal botere judiziala funtsezko elementua izango den berme-sistema 

baten barruan.›› 

‹‹Eskubideen zerrenda propioa edukitzeko aukeraz gain, Euskal Estatu Erkidegoak araugintza-

ahalmena izan beharko du horren bidez Espainiako Konstituzioan, Giza Eskubideen Europako 

Konbentzioan, Oinarrizko Eskubideen Europako Gutunean eta arlo horretako nazioarteko 

gainerako tratatuetan aitortutako oinarrizko eskubideak askatasunez garatu ahal izateko; 

horretarako, mugatu egin behar du Espainiako araudi organikoak eragiteko duen ahalmena. 
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Lege organikoek debekatuta eduki behar dute botere politikoa banatzeko sisteman eragitea, eta 

mugatu behar dira ‹‹zuzenbidearen oinarrizko gunea›› arautzera, euskal erakunde publikoek 

egiten dituzten garapen konplexuago eta bermatzaileagoak murriztu gabe.›› 

‹‹Ildo horretan, babes-klausulak ezarri beharko lirateke, eta haien bidez saihestu Euskadiko 

herritarrek dituzten eskubideak murrizteko edo mugatzeko moduan interpretatu, aplikatu edo 

gara daitezen eskubideak arautzeko tituluetako xedapenak; eta, horiez gain, beste klausula batzuk 

sartu Euskadiko botereak lotzeko nazioarteko tratatuetan aitortutako eskubideei.›› 

‹‹Demokratizazio bermatzailea bultzatze aldera, komeniko litzateke botere-bereizketa klasikoa 

(legegilea/betearazlea/judiziala) indartuko duen erakunde-arkitektura berri bat ezartzea, eta 

bereizketa hori horren beharra duten beste eremu batzuetara ere hedatzea. Ildo horretan, 

komenigarria litzateke herritarren eta gizartearen ‹‹laugarren botere›› bat erakundetzea Euskal 

Estatu Erkidegoan.›› 

‹‹Esparru seguru bat eskaini behar da eskubide zibil eta politikoak gauzatzeko Euskal Estatu 

Erkidegoan…››  

‹‹Bigarren eta hirugarren belaunaldiko gizarte-eskubideek, haiek formalki aitortzeaz gain, 

benetan gauzatzeko behar dituzten estatutu-bermeak eduki behar dituzte: 

Ezinbestekoa da berariaz babestea ondare komunak, eta tresna publikoak finkatzea (estatalak 

zein sozialak) funtsezko ekoizpen-, finantza- eta energia-baliabideak kontrolatzeko.›› 

E. EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAREN ESKUMENAK.  
 

Atal honetan sar daiteke Autonomia Erkidegoari dagozkion eskumenen katalogo handi 

bat, eta erabakitzea Euzko Abertzaleak eta EH Bildu taldeek “botere-funtsa” deitu 

diotena.  

Hala ere, aldez aurretik komenigarria litzateke zehaztea zer eredu erabili nahi den 

eskumenak definitzeko. Izan ere, zehaztu behar da ea gaur egungo ereduari jarraituz 

bereiziko diren eskumen esklusiboak, lege-garapenekoak eta egikaritzekoak, edo, aitzitik, 

bestelako eredu baterantz aurreratu nahi den, eta garatzen diren ‹‹eskumen itunduak›› 

izenekoak, zeinak Euzko Abertzaleak legebiltzar-taldeak proposatu baititu, eta hala gaur 

egungo eskumen-banaketa aldatu.  
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Honetan, hala badagokio, arautu beharko litzateke aldebiko batzorde paritario bat egongo 

denetz, edo eskumenen inguruko gatazkak konpontzeko egoki irizten zaien Estatuarekiko 

harremanetarako beste eredu batzuk.  

Halaber, erabaki beharko litzateke ea sartu behar diren oinarri horretan finantza- eta 

zerga-eskumenak, legebiltzar-talderen batek esaten duen bezala, edo, horren ordez, 

berariazko oinarri bat eskaini behar zaien, gaur egungo Estatutan gertatzen den bezala.  

Orobat, erabaki beharko litzateke hemen sartzen ote diren toki-araubideari buruzko 

eskumenak eta Euskadik Europar Batasuneko erakundeetan parte hartzeari dagozkion 

eskumenak, edo, bestela, berariazko titulu bat eskaini. 

Elkarrekin Podemos legebiltzar-taldeak eskumenei izaera esklusiboa ematearen alde egin 

du. Dena den, adierazi duenez, “kontua ez da bakarrik ditugun eskumenen zerrenda 

handitzea, ezta esklusibotasun-araubidean egitea ere, baizik eta gobernantza-

mekanismoak adostea, baita aldebikotasuna ere, haiek babesteko eta zaintzeko”. 

 

Euskal Sozialistak legebiltzar-taldeak gogorarazi du Auzitegi Konstituzionalak behin eta 

berriro emandako doktrinaren arabera ezin dela autonomia-estatutu batetik baldintzatu 

Estatuari esleitutako eskumenak erabiltzea. Adierazi duenez, Konstituzioa aldez aurretik 

eraldatuta baino ezingo litzateke egin. Beharrezko deritzo gaur egungo Estatutuan 

erabilitako formula jakin batzuk argitzeari (“hala badagokio”, “horren kaltetan gabe”…), 

interpretazio ezberdinetarako bidea eman baitezakete.  

• Eskumenak 
 

Eskumenei edo botere-funtsari dagokienez, Euzko Abertzaleak legebiltzar-taldeak 

proposamen zabal bat egin du, eta proposatu du Euskadiren autogobernuaren eskumenak 

birplanteatzea, helburu hirukoitzarekin: aitortu zaion baina oraindik transferitu ez zaion 

botere-esparrua berrestea; aitortu zaion eta transferitu zaion baina nahiko murriztu zaion 

botere publikoa berreskuratzea eta foru-esparruan jartzea; eta Euskadiri Estatutuan 

onartzen zaion eskumen-kuantua zabaltzea, esparru material guztietan proiektatzen den 

eskubide historikoen asmo handiko eguneratze sistematiko baten bidez. Ildo horretan, 

Espainiako Konstituzioaren lehenengo xedapen gehigarria eta printzipio demokratikoa 
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oinarri hartuta, planteatzen da Espainiako Konstituzioaren 148. eta 149. artikuluen 

eraginkortasuna modulatzea. 

Euzko Abertzaleak taldearen ustez, klausula foralari jarraituz, Auzitegi 

Konstituzionalaren doktrinan ondo sar daiteke Euskadiko Estatutuak berak eta are 

Estatuko oinarrizko lege arruntek zehaztea foru-jatorriko euskal eskumenak eta zein den 

haien eragin-esparrua. Horrek berekin ekarriko du botere-funtsa eraldatzea eta nahiko 

handitzea, foru-erroak dituzten eskumen askoren titular gisa aitortuta subjektu politiko-

juridikoa, eta horrenbestez Konstituzioaren VIII. tituluaren eragin-esparrutik kenduta. 

Proposatu du estatutuaren testu berriak eratu dezala nolabaiteko Itun Politikoa, eskumen-

ondare esklusibo eta erreserbatua, gaur egungo Ekonomia Itunaren antzekoa, 

kontzeptuan, egituran zein eraginkortasunean. 

Horretarako, proposatu du Gernikako Estatutuan jasotako eskumenek eraldaketa handia 

izan beharko dutela, eta hiru bloketan bereizi ditu: 

1. blokea: Gai itunduak: euskal izaera ezberdina eta euskal identitatea babestea 

intentsitate handiz adierazten duten sektore-gaiak: euskara eta euskal kultura, 

hezkuntza, segurtasuna, enplegu publikoa, zuzenbide zibila, Ekonomia Itunaren 

araubidea, Euskadiko foru-erakundeen hiru mailek (komuna, lurraldekoa eta 

udalekoa) berezkoa duten erakunde antolamendua eta justizia-administrazioa 

(azken kasu honetan, Espainiako botere judizial bateratuan txertatuta egotearen 

baldintzatzaileekin, lehenago aipatu bezala). Gai itundu horietan, Itun 

Politikoaren birtualitatea bakarrik baldintzatuko dute oinarrizko eskubideen 

itundutako edukiak eta harmonizaziorako estatutu-arauek. 

2. blokea: Haren lurralde-eremuko baliabide naturalen —lurraldeko 

itsasorainokoak— eta haietan dauden azpiegituren jabari publikoko edo 

ondasuneko titulartasuna.  

3. blokea: Lan-harremanen, babesaren edo gizarte-segurantzaren sistemekin 

loturiko ahalmenak; Euskadiren legegintza-ahalmen osoa hartu behar dute barne.  

 

Halaber, Espainiako estatuarekin itundutako esparru bat ere definitu behar du, 

administrazio publikoen araubide juridikoarekin eta harreman-araubidearekin (bereziki, 
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Estatuarekiko harremanei buruzkoa) eta Euskadiren mugaz gaindiko harremanak 

errespeta daitezen eta hark Europako eta nazioarteko esparruan parte har dezan itundutako 

esparru hori definitzeko beharrarekin lotuta. 

Orobat, Estatuarekin lankidetzan jarduteko eredu berri bat aurreikusi behar du, eta hura 

bi alderditan bideratu. Batetik, Espainiako estatuko erakunde-sistemako lankidetza 

aldeaniztunean Euskadik parte hartzeari dagokiona; horrek bere horretan jarraituko du 

alderdi formalean, baita instituzio-leialtasunari eta lurralde-elkartasunari dagokionez ere, 

baina alde materialean ekarriko du hartzen diren erabakietatik kanpo geratzea, eskumen-

asimetriak hala justifikatzen duenetan. Eta, bestetik, Euskadiko foru-berezitasunaren 

trataerari dagokiona: horretan nagusituko da aldebiko lankidetzako eredu bat, Estatuaren 

eta Euskadiren artean, eta horren barruan kudeatuko da Euskadiko Itun Politikoa. 

 

EH Bildu legebiltzar-taldeak proposatu du Espainiako estatuarekin erabakitze-esparruak 

banatzeko ezartzen den sistema eratu dadila lurralde-autoerregulazioko eredu baten 

arabera eta politika publikoen irizpideari jarraituz, hala bermatzeko beren lurralde-

eremuaren barruan Euskadiko erakundeak organo legegile nagusia izango direla, eta 

beren lurraldean botere publikoaren funtzio betearazleak eta zerbitzuak emateko 

gobernatze-kalitate nahikoa duen administrazio arrunta direla. Hurbiltasun-printzipioari 

jarraituz, subjektu juridiko-politiko titularrak erabakitzeko ahalmena izan behar du 

Euskadiko gizarteari zuzenean eragiten dioten gai guztietan. 

Ildo horretan, eskatu du estatutuaren testu berrian aitor dadila arautzeko eta betearazteko 

ahalmen osoa, hala bere politika publiko propioak egin ahal izateko, honako gai hauetan: 

a) Bizikidetzako eta demokrazian sakontzeko politikak. Herri-galdeketak eta 

erreferendumak arautzeko eta haien deialdia egiteko ahalmena, inongo mugapen 

materialik gabe. 

b) Arlo hauetako politikak: hezkuntza, kultura, kirola eta ikerkuntza-esparrua. 

c) Hizkuntza-politika eta euskarak berezko hizkuntzaren estatusa edukitzea. 

d) Gizarte- eta osasun-arloko politikak. 

e) Berdintasuneko eta gizarte-babeseko politikak, gizarte-segurantzaren araubidea 

barne. 

f) Politika soziolaboralak eta enplegu arlokoak. 
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g) Ekonomia- eta finantza-arloko sektore-politikak, eta lurraldearen plangintza eta 

antolamendu ekonomiko orokorra. 

h) Natura-baliabideei, lurralde antolamenduari, etxebizitzari eta ingurumenari 

buruzko politikak. 

i) Jabari publikoa kudeatzearen eta babestearen inguruko politika publikoa. 

j) Azpiegiturei, telekomunikazioei eta garraioei buruzko politikak. 

k) Komunikazioaren eta teknologia berrien arloko politikak. 

l) Herritarren segurtasunaren eta babes zibilaren politikak. 

m) Justizia- eta espetxe-politikak. 

n) Euskal Herriko lurraldeekiko batasunari eta elkartasunari buruzko politikak. 

Lankidetza eta lurraldearen egituratzea. 

o) Munduko euskal komunitatearekiko politikak: euskal herritartasuna. 

p) Kanpo-ekintzak eta nazioarteko harremanak: Euskadiko erakundeek eskumen 

handiak izango dituzte kanpo-ekintzaren eta nazioarteko harremanen arloan, eta 

mekanismoak izango dituzte benetan parte hartzeko Europar Batasunaren 

erabakiguneetan, erabaki propioen Euskadiko esparruari eragiten dioten aldetik. 

q) Espresuki Espainiako estatuarentzat gorde ez diren gainerako gai guztiak. 

Beharrezko deritzo ikuspegi plurinazionalarekin interpretatzea eskumenen hondar-

klausula (Espainiako Konstituzioaren 149.3 artikulua); gaur egun hura Estatuaren alde 

erabiltzen da. 

EH Bildu taldeak muga hauek baino ez ditu ikusten politika publikoak arautzeko eta 

garatzeko Euskadiko erakundeen ahaletan: oinarrizko eskubideak; Europak aitorturiko 

askatasunak; Espainiako estatuak sinatutako eta berretsitako nazioarteko tratatuak, 

subjektu juridiko-politiko titularrak bere egin baditu; eta estatus politiko berrian espresuki 

adierazitako mugak, Espainiako estatuarekiko haren harreman (kon)federaletik 

eratorriak. Espainiako estatuko erakundeek ezin izango dute zuzenean jardun Euskadiko 

lurraldean, eta horietan edozein jarduketa egin dadin behar badute, betiere beharko da 

Euskadiko erakundeen zuzeneko jarduketa, aldez aurretik lurraldeko bi botereak adostuta. 

 

• Blindaje-mekanismoak 
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Legebiltzar-taldeak bat datoz, eskumen-zerrenda definitzeaz gain, funtsezkoa dela 

zehaztea zein diren haiek baliatzea bermatzen eta blindatzen duten mekanismo eta 

tresnak.  

Elkarrekin Podemos legebiltzar-taldeak uste du estatutu berriak bermatu behar duela 

blindatuta daudela Euskadiko erakundeek erabiltzen dituzten eskumenak, eta 

aldebikotasunaren alde egiten dute haiek blindatzean; haien ustez, hori da erabakitzeko 

eskubidearen beste adibide bat. Halaber, adierazi du gobernantza mekanismo baliagarri 

eta eraginkorra dela helburu hori erdiesteko. Gobernamendu hori, esaterako, gai batzuen 

kogestioan islatuko litzateke, hala nola, Gizarte Segurantza, hartara bermatzeko 

aurreikusitako eskumenaren berehalako transferentzia. 

 

Euskal Sozialistak taldeak proposatu du argitzea Estatutuaren testuan dauden 

anbiguotasunak (“hala badagokio”, “horren kaltetan gabe”… interpretazio-gatazkak 

eragin ditzakete eta). 

Euzko Abertzaleak legebiltzar-taldeak proposatu du egiten den testu artikulatuak eratuko 

duela nolabaiteko Itun Politikoa, eskumen-ondare esklusibo eta erreserbatua, gaur egungo 

Ekonomia Itunaren antzekoa, kontzeptuan, egituran zein eraginkortasunean. Proposatzen 

duen gai itunduen lehenengo blokean, uste du Itun Politikoaren birtualitatea bakarrik 

baldintzatzen dutela oinarrizko eskubideen itundutako edukiak eta harmonizazioko 

estatutu-arauek. 

Taldearen iritziz, subjektu juridiko-politiko titularraren eta Espainiako estatuaren arteko 

harremana elkarrekiko errespetuzkoa izango da, ez mendekotasunezkoa, eta, horretarako, 

aldebiko harreman-sistema eraginkorra lotuko da, akordioan eta itunean oinarrituta, eta 

berme-araubide eraginkor bat edukiko du, Euskadiko autogobernua blindatzeko eta 

saihesteko hura alde bakar batek aldatzea.  

Horrez gain, itun politiko berriak argi utzi behar du sistema politiko eta instituzional osoa 

dela, eta hasieratik hartzen dituela ziurtasun ia osoa eta erabateko prebisibilitatea. Arauan 

ezarriko da hiru hilabeteko epean sartuko dela indarrean; epe horretan, estatus politiko 

berria behin betiko ezartzeko beharrezkotzat jotzen diren baliabide eta zerbitzuen 

eskualdatze bakar eta behin betikoa egin beharko da. Etorkizunean, sistemak ez du beste 

transferentzia-prozesurik beharko. 
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Era berean, aurreikusten da mekanismoak gehitzea Estatuaren eta subjektu juridiko-

politiko titularraren artean eskumenen inguruan sortzen diren desadostasunak eta 

gatazkak konpon daitezen aldebikotasunean eta akordioan oinarrituta, prebentzio-

mekanismoen bidez; mekanismo horietako nagusia Itun Politikoko Batzorde Mistoa 

izango da: aldebiko foro paritario bat da, eta behar den lankidetza aktibatuko du, era 

itunduan objektibatzeko zer baldintzatan erabiliko dituen alde bakoitzak bere eskumenak 

“gai itunduen” esparruan; horrez gain, finkatuko du zer parametrotan gauzatuko den 

aldebiko lankidetza eta Euskadiren Estatuko gainerakoarekiko elkartasun 

eraginkorrarekiko eta lankidetza aldeaniztunarekiko ezinbesteko errespetua.  

EH Bildu legebiltzar-taldearen iritziz, estatutuaren testuak berme-sistema bat eratu behar 

du ziurtatzeko aldebikotasun konfederala-edo dagoela Espainiako estatuaren eta subjektu 

juridiko-politikoaren artean, lankidetzan oinarritua; ez da onartuko inolako aldebakarreko 

inposizio edo hertsadurarik. EH Bildu legebiltzar-taldea bat dator Euzko Abertzaleak 

taldearekin beharrezkoa dela aurreikustea aldebiko foro paritario bat Espainiako 

estatuaren eta Estatutuaren ondoriozko subjektu juridiko-politikoaren artean. Haren ustez, 

batzordeak bere gain hartu beharko ditu erakundeen arteko lankidetzarako eta gatazkak 

konpontzeko zenbait eginkizun. 

 

Elkarrekin Podemos legebiltzar-taldea 

‹‹Kontua ez da Euskadiko erakundeen eskumen-sorta bat definitze hutsa; aitzitik, izaera 

esklusiboa eman behar zaie eta mekanismoak eratu behar dira haien gauzatzea blindatzeko (…) 

‹‹gobernantzako eta aldebikotasuneko›› tresnei buruz ari gara.›› 

‹‹Aldebiko ikuspegiarekin eskumen-blindaje hori eraginkor egitea da gure subiranotasun-

esparrua handitzea eta babestea, eta beraz, erabakitzeko eskubidea gauzatzetzat ere jo daiteke.›› 

‹‹… akordio berriak bermatu behar du Euskadiko erakundeek izango dituzten eskumenak 

bermatuta egon behar direla.›› 

‹‹… kontua ez da bakarrik ditugun eskumenen zerrenda handitzea, ezta esklusibotasun-

araubidean egitea ere, baizik eta adostea gobernantzako mekanismoak, are aldebikotasunekoak, 

haiek babesteko eta zaintzeko.›› 
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Euskal Sozialistak legebiltzar-taldea 

‹‹Autonomia Estatutu batek Estatuari esleitutako eskumenak gauzatzea baldintzatu ezin delako 

doktrina Auzitegi Konstituzionalak behin eta berriz ezarri duela abiapuntu hartuta, eta hori 

Konstituzioaren aldez aurreko aldaketa baten bidez baino ezin egingo litzatekeenez, horretarako 

dauden aukerak lirateke…››. 

• Titulu honetan sartzea Ogasunari eta Ondareari buruzko eskumenak eta haiek Itunaren 
bidez arautzeko espezifikotasuna, zeina gaur egungo Estatutuan beste titulu batean 
baitago 

• Argitzea Estatutuaren testuan dauden anbiguotasunak (“hala badagokio”, “horren 
kaltetan gabe”… interpretazio-gatazkak eragin ditzakete eta) 

• Aztertzea Europar Batasunarekiko harremanei buruzko atal berri bat egitea; horrek, 
gaur egun Konstituzioak ezarritako mugen barruan, hobeto definituko lituzke Europar 
Batasunaren politika komunitarioan esku hartzeko mekanismoak, batez ere Euskadiren 
eskumen esklusiboko gaietan, eta autonomia-erkidegoaren kanpo-jardueraren 
malgutasun handiagoa. 

• Gehitzea berariazko atal bat Estatuko Gobernuarekiko harremanerako mekanismoei 
buruz. Horretan ziurtatuko litzateke aldebikotasun-printzipioa aplikatzen dela Euskadi 
eskumen esklusibo berezia dueneko gaietan (Ekonomia Ituna, Segurtasuna-Polizia, eta 
abar), bai eta eskumen konkurrenteetan lankidetzarako mekanismo federalen bidezko 
parte-hartze komuna ere (Senatuan, batez ere). ›› 

 
 

‹‹Argitzea Estatutuaren testuan dauden anbiguotasunak (“hala badagokio”, “horren kaltetan 

gabe”… interpretazio-gatazkak eragin ditzakete eta).›› 

 

Euzko Abertzaleak legebiltzar-taldea 

‹‹(…) barne hartzea gure eskumen-ondarearen berrikuntza bat. Testu artikulatuak birplanteatuko 

ditu Euskadiren autogobernua zehazten duten eskumen-oinarriak, honako helburu hauekin: ) 

aitortu zaion baina subjektu juridiko-politiko titularrari oraindik transferitu ez zaion botere-

esparrua berrestea, hartara ahalbidetzeko hura berehala hartzea; b) berreskuratzea aitortu zaion 

eta transferitu zaion baina legeria organikoaren, oinarrizko legeriaren eta Auzitegi 

Konstituzionalaren doktrina murriztailearen ondorioz nahiko murriztu zaion botere publikoa, eta 

foru-esparruan jartzea, hala hiru higadura-iturri horiek eragin ez diezaioten; eta c) Euskadiri 

Estatutuan onartzen zaion eskumen-kuantua zabaltzea, esparru material guztietan proiektatzen 

den Konstituzioak babestutako Eskubide Historikoen asmo handiko eguneratze sistematiko baten 

bidez.›› 



2018/04/28 
 

64 
 

 

‹‹Subjektu juridiko-politiko titularrak hartutako botere politikoak behar den arau-babesa duela 

bermatzeko, subjektu juridiko-politiko titularrari eskumenak esleitzen dizkioten itemen oinarri 

juridiko-konstituzionala funtsatuko da Espainiako Konstituzioaren lehenengo xedapen 

gehigarrian; dena den, proposatzen den Estatuarekiko harreman-eredu berria dela eta, printzipio 

demokratikoa ere izango litzateke eskumen-ondare berriaren iturria. Horrenbestez, eskumenen 

arau-esparru berrian, Espainiako Konstituzioaren 148. eta 149. artikuluen eraginkortasuna 

modulatuko da; izan ere, nahiz eta bi artikulu horiek araubide erkideko autonomia-erkidegoei 

Konstituzioaren 147. artikuluak haien autonomia-estatutuetara bidaltzen duen eskumen-edukia 

ematen dieten, Euskadiren kasuan, foru-klausularen ondorioz, Auzitegi Konstituzionalaren 

doktrinan ondo egokitzen da Euskadiko Estatutua bera eta oinarrizko Estatuko lege arruntak 

izatea foru-jatorriko Euskadiren eskumenak eta haien eragin-esparrua zehazten duten tresna 

juridikoak. Horrek berekin ekarriko du botere-funtsa eraldatzea eta nahiko handitzea, foru-

erroak dituzten eskumen askoren titular gisa aitortuta subjektu politiko-juridikoa, eta 

horrenbestez Konstituzioaren VIII. tituluaren eragin-esparrutik kenduta.›› 

‹‹Eskumen-eskema horren gainean, egiten den testu artikulatuak eratuko duela nolabaiteko Itun 

Politikoa, eskumen-ondare esklusibo eta erreserbatua, gaur egungo Ekonomia Itunaren 

antzekoa, kontzeptuan, egituran zein eraginkortasunean.›› 

‹‹Nabarmentzen dugu ‹‹gai itunduen›› lehenengo bloke bat; horiek sektorialak dira, eta 

intentsitate handiz adierazten dute euskal izaera ezberdina eta euskal identitatea babestea: 

euskara eta euskal kultura, hezkuntza, segurtasuna, enplegu publikoa, zuzenbide zibila, 

Ekonomia Itunaren araubidea, Euskadiko foru-erakundeen hiru mailek (komuna, lurraldekoa eta 

udalekoa) berezkoa duten erakunde antolamendua eta justizia-administrazioa (azken kasu 

honetan, Espainiako botere judizial bateratuan txertatuta egotearen baldintzatzaileekin, 

lehenago aipatu bezala). Esparru horietan, Itun Politikoaren birtualitatea bakarrik baldintzatuko 

dute oinarrizko eskubideen itundutako edukiak eta harmonizaziorako estatutu-arauek.›› 

‹‹… Ogasun publikoak berezko dituen gaien multzoa osatzen eta biltzen duen Estatuko legeriak 

Euskadin duen aplikagarritasunaren gaineko araubide bat eratuko da, ‹‹gai itundu›› gisa, eta 

antolatuta geratuko da esparru zabal eta argi bat Euskadiren berezko legeetarako araubide 

juridikoaren eta administrazio-prozeduraren gertuko azpigaietan, kontratu publikoen legeria 

barne.›› 

‹‹Hizkuntza-politika eta euskara, euskara “gai itundutzat” hartuta…›› 
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‹‹Bigarren bloke batek, Euskadiko erakundeei aitortuko die beren lurralde-eremuko baliabide 

naturalen —lurraldeko itsasorainokoak— eta haietan dauden azpiegituren jabari publikoko edo 

ondasuneko titulartasuna.›› 

‹‹Hirugarrenik, Euskadiko botere publikoei esleituko dizkie lan-harremanen, babesaren edo 

gizarte-segurantzaren sistemekin loturiko ahalmenak; Euskadiren legegintza-ahalmen osoa 

hartu behar dute barne. Horretarako arrazoi nagusia da Euskadin gizarte-eragileen azpisistema 

oso bat dagoela. Testuak aurreikusiko ditu Espainiako estatuan dauden sistemekiko lankidetza- 

eta elkartasun-mekanismoak.›› 

‹‹Azkenik, Espainiako estatuarekin itundutako esparru bat ere definituko du, administrazio 

publikoen araubide juridikoarekin eta harreman-araubidearekin (bereziki, Estatuarekiko 

harremanei buruzkoa) eta, halaber, Euskadiren mugaz gaindiko harremanak errespeta daitezen 

eta hark Europako eta nazioarteko esparruan parte har dezan itundutako esparru hori definitzeko 

beharrarekin lotuta.›› 

‹‹Espainiako estatuarekiko harremanen esparru politiko berria Espainiako Konstituzioaren 

lehenengo xedapen gehigarriaren babesean egituratuko da, eta harreman eredu “berezi” eta 

“aldebiko” berria ezarriko da, bi alderdiak subjektu politiko direla aitortzean oinarrituta.›› 

‹‹Subjektu juridiko-politiko titularraren eta Espainiako estatuaren arteko harremana elkarrekiko 

errespetuzkoa izango da, ez mendekotasunezkoa, eta, horretarako, aldebiko harreman-sistema 

eraginkorra lotuko da, akordioan eta itunean oinarrituta.›› 

‹‹Aldebiko sistema horrek berme-araubide eraginkor bat edukiko du, Euskadiren autogobernua 

blindatzeko eta saihesteko hura alde bakar batek aldatzea.›› 

‹‹Itun politiko berriak argi eta garbi utzi behar du ez dela sistema politiko-instituzional ireki eta 

zehaztugabe bat, zeina denbora igaro ahala eta bizi-gertakizunen zoriaren mende eraikitzen 

baita, aitzitik bestelako sistema batera pasatu dela, zeinak hasieratik hartzen baititu ziurtasun ia 

osoa eta erabateko prebisibilitatea. Arauan ezarriko da hiru hilabeteko epean sartuko dela 

indarrean; epe horretan, estatus politiko berria behin betiko ezartzeko beharrezkotzat jotzen 

diren baliabide eta zerbitzuen eskualdatze bakar eta behin betikoa egin beharko da. 

Etorkizunean, sistemak ez du beste transferentzia-prozesurik beharko.›› 

‹‹Testu artikulatuak mekanismoak ezarriko ditu Estatuaren eta subjektu juridiko-politiko 

titularraren artean eskumenen inguruan sortzen diren desadostasunak eta gatazkak konpon 

daitezen aldebikotasunean eta akordioan oinarrituta —itun-usadioaren funtsezko elementuak 

beroriek—, eta lehentasuna emango zaie prebentzio- eta lankidetza-prozedurei, auziekin eta 

epaitegiekin loturikoen aurretik. Transferitutako eskumenen inguruan sortzen diren gatazkak 
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konpontzeari dagokionez, testu artikulatuak prebentzio-mekanismoak aurreikusiko ditu 

lehentasunez; mekanismo horietako nagusia Itun Politikoko Batzorde Mistoa izango da: aldebiko 

foro paritario bat da, eta behar den lankidetza aktibatuko du, era itunduan objektibatzeko zer 

baldintzatan erabiliko dituen alde bakoitzak bere eskumenak “gai itunduen” esparruan; horrez 

gain, finkatuko du zer parametrotan gauzatuko den aldebiko lankidetza eta Euskadiren Estatuko 

gainerakoarekiko elkartasun eraginkorrarekiko eta lankidetza aldeaniztunarekiko ezinbesteko 

errespetua.›› 

‹‹Itun Politikoko Batzorde Mistoaren eginkizun nagusia izango da sektoreetako esparruei eta 

harremanei aplikatzekoa den Estatuko zuzenbidea aztertzea eta adostea, “gai itunduen” 

esparruan Euskadiko Autonomia Erkidegoak hartutako eskumenen arabera. Arau horiek 

Euskadiko lurraldean indarrean sartzeko, ezinbestekoa da Batzordean adostasuna lortu izana.›› 

‹‹Halaber, testuak aurreikusiko du arbitraje-foro paritario bat eratzea, autokonposizio-formulen 

bidez konpontzeko eskumenen inguruko gatazkak.›› 

‹‹Azken buruan, Auzitegi Konstituzionalak esku hartuko du; haren egiturari eta 

funtzionamenduari exijitu beharko zaio —baita lortu ere— parametro onargarrietara berbidera 

dadin, eta hala aldebiko harreman-sistema berriak eskatzen dituen inpartzialtasuna eta 

objektibotasuna berma daitezen.›› 

‹‹… sistema Estatuarekin lankidetzan jarduteko eredu berri batekin osatuko da, eta hura bi 

alderditan bideratu. Batetik, Espainiako estatuko erakunde-sistemako lankidetza aldeaniztunen 

Euskadik parte hartzeari dagokiona; horrek bere horretan jarraituko du alderdi formalean, baita 

instituzio-leialtasunari eta lurralde-elkartasunari dagokionez ere, baina alde materialean 

ekarriko du hartzen diren erabakietatik kanpo geratzea, eskumen-asimetriak hala justifikatzen 

duenetan. Eta, bestetik, Euskadiko foru-berezitasunaren trataerari dagokiona: horretan 

nagusituko da aldebiko lankidetzako eredu bat, Estatuaren eta Euskadiren artean, eta horren 

barruan kudeatuko da Euskadiko Itun Politikoa.›› 

 

EH Bildu legebiltzar-taldea 

‹‹Politika publikoen irizpideari jarraitu behar dio Espainiako estatuarekin erabakitze-esparruak 

banatzeko ezartzen den sistemak, horrela bermatzeko bere lurralde-eremuaren barruan 

Euskadiko erakundeak organo legegile nagusia izango direla (lurralde-autoerregulazioko eredu 

baten arabera), eta bere lurraldean botere publikoaren funtzio betearazleak eta zerbitzuak 

emateko gobernatze-kalitate nahikoa duen administrazio arrunta direla.›› 
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‹‹… Euskadiko gizarteari zuzenean eragiten dioten gai guztietan erabakitzeko ahalmena, 

hurbiltasun-printzipioari jarraituz. Batez ere, Euskadiko herritarren duintasunarekin eta bizi-

kalitatearekin loturiko politika publikoak egiteko edo lurraldeko baliabideak antolatzeko aukera 

ematen duten kontu eta gaien gainean.›› 

‹‹Euskadiko erabakitze-esparruan, Euskadiko erakundeek dute erabakitzeko ahalmena, 

lehentasunez, eta osorik gauzatuko dituzte euren araugintza- eta betearazpen-ahalak. Espainiako 

estatuko erakundeek ezin izango dute zuzenean jardun Euskadiko lurraldean, eta horietan 

edozein jarduketa egin dadin behar badute, betiere beharko da Euskadiko erakundeen zuzeneko 

jarduketa, aldez aurretik lurraldeko bi botereak adostuta.›› 

‹‹… erantzukizun esklusiboa honako esparru material hauetan, eta horrela erabateko araugintza- 

eta betearazpen-ahalmena aplikatzekoak diren politika publiko propioak: 

a) Bizikidetzako eta demokrazian sakontzeko politikak. 

b) Arlo hauetako politikak: hezkuntza, kultura, kirola eta ikerkuntza-esparrua. 

c) Hizkuntza-politika eta euskarak berezko hizkuntzaren estatusa edukitzea. 

d) Gizarte- eta osasun-arloko politikak. 

e) Berdintasuneko eta gizarte-babeseko politikak, gizarte-segurantzaren araubidea barne. 

f) Politika soziolaboralak eta enplegu arlokoak. 

g) Ekonomia- eta finantza-arloko sektore-politikak, eta lurraldearen plangintza eta 

antolamendu ekonomiko orokorra. 

h) Natura-baliabideei, lurralde antolamenduari, etxebizitzari eta ingurumenari buruzko 

politikak. 

i) Jabari publikoa kudeatzearen eta babestearen inguruko politika publikoa. 

j) Azpiegiturei, telekomunikazioei eta garraioei buruzko politikak. 

k) Komunikazioaren eta teknologia berrien arloko politikak. 

l) Herritarren segurtasunaren eta babes zibilaren politikak. 

m) Justizia- eta espetxe-politikak. 

n) Euskal Herriko lurraldeekiko batasunari eta elkartasunari buruzko politikak. 

Lankidetza eta lurraldearen egituratzea. 

o) Munduko euskal komunitatearekiko politikak: euskal herritartasuna. 

p) Espresuki Espainiako estatuarentzat gorde ez diren gainerako gai guztiak.›› 

‹‹Politika publikoak arautzeko eta garatzeko euren ahaletan, honako muga hauek izango dituzte 

Euskadiko erakundeek: 

a) Oinarrizko eskubideak. 

b) Europak aitorturiko askatasunak. 
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c) Espainiako estatuak sinatutako eta berretsitako nazioarteko tratatuak, Euskal Estatu 

Erkidegoak bere egin baditu 

d) Estatus politiko berrian espresuki adierazitako mugak, Espainiako estatuarekiko haren 

harreman (kon)federaletik eratorriak.›› 

‹‹Estatus politiko berriak botere-funtsa Euskadiko erakundeentzat gordeko du, eta horretarako 

eskumenen hondar-klausulari (Espainiako Konstituzioaren 149.3 artikulua) ikuspegi 

plurinazionalarekin eragin-esparru berria emango dion interpretazioa sustatuko da; gaur egun 

hura Estatuaren alde erabiltzen da.›› 

‹‹Esparru guztietan, Euskal Estatu Erkidegoko politika publikoek helburu izango dute 

patriarkatua desegitea eta genero-berdintasuna bermatzea.›› 

‹‹…herri-galdeketak eta erreferendumak arautzeko eta haien deialdia egiteko ahalmena, inongo 

mugapen materialik gabe.›› 

‹‹Estatus politiko berriak eskumen zabala aintzatetsiko die EAEko erakundeei kanpo-

harremanetan eta nazioarteko harremanetan, eta euskal erabaki-esparruari eragiten dieten 

EBren erabaki-eremuetan parte-hartze eraginkorra izateko mekanismoak eratuko ditu.›› 

‹‹Euskadiren subiranotasuna bermatuta, hala adostuz gero, gai batzuk Espainiako estatuaren 

mailan arautu ahal izango dira, kasuan kasuko lurralde-ereduaren arabera. Araudi horien 

erregelamendu-garapena eta betearazpena, Euskadiko lurraldeari eta herritarrei dagokienez, 

Euskadiko erakunde publikoen eskumena izango da, aldebiko akordioz bestela erabakitzen 

denean izan ezik.›› 

‹‹Estatus berriak berme-sistema bat eratuko du ziurtatzeko aldebikotasun konfederala-edo 

dagoela Espainiako estatuaren eta Euskal Estatu Erkidegoaren artean. Harreman-araubidea 

lankidetzan oinarrituko da, eta ez da onartuko inolako aldebakarreko inposizio edo 

hertsadurarik. ›› 

‹‹Berme-sistemaren erakunde-gunea Aldebiko Batzorde paritario bat izango da, Espainiako 

estatuaren eta Euskal Estatu Erkidegoaren artekoa. Batzordeak bere gain hartuko ditu 

erakundeen arteko lankidetza eta gatazkak konpontzea helburu izango duten zenbait eginkizun. 

Euskadiren autogobernua babesteko beste prozedura-mekanismo batzuk ere izango dira berme-

sistemaren parte: “alerta goiztiarreko” sistemetatik, foru-baimenaren eguneratze eta 

demokratizaziora. ›› 
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F. EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAREN BOTEREAK. 
 

Estatuko hiru botereen definizioak bere tokia izan behar du oinarri honetan, eta haien 

ezaugarri eta espezifikotasunak adierazi beharko dira. EAEko botere judizialari arreta 

berezia eman beharko litzaioke. 

Bestalde, erabaki beharko litzateke EH Bildu legebiltzar-taldeak proposatutako 

“laugarren boterea”, gizartearena eta herritarrena, sartu ala ez; botere horren bidez 

herritarren proposamenak bideratu, erakundeen lana monitorizatu eta subjektu juridiko-

politikoak bultzatutako politika publikoak ebaluatu ahal izango lirateke. 

Toki-botereak oinarri honetan sartu ala ez ere erabaki behar da; Euzko Abertzaleak 

taldeak proposatu zuen botere horiek sartzea. 

Azkenik, garrantzitsua izango litzateke estatutu-izaera izan behar duten beste erakunde 

batzuez aritzea, hala nola Arartekoaz eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiaz, lotura estua 

baitute Legebiltzarrarekin. 

 

 

 

 

EH Bildu legebiltzar-taldea 

‹‹Euskal Estatu Erkidegoak zuzenbide-estatu demokratikoa osatzen duten hiru botereak izango 

ditu...›› 

‹‹Proposatzen da gizartearen eta herritarren laugarren botere bat instituzionalizatzea, 

herritarren proposamenak bideratu, erakundeen lana monitorizatu eta Euskal Estatu Erkidegoak 

bultzatutako politika publikoak ebaluatu ahal izateko.›› 

‹‹Demokratizazio bermatzailea bultzatze aldera, komeniko litzateke botere-bereizketa klasikoa 

(legegilea/betearazlea/judiziala) indartuko duen erakunde-arkitektura berri bat ezartzea, eta 

bereizketa hori horren beharra duten beste eremu batzuetara ere hedatzea. Ildo horretan, 

komenigarria litzateke herritarren eta gizartearen ‹‹laugarren botere›› bat erakundetzea Euskal 

Estatu Erkidegoan.›› 
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• EAEko Justizia Administrazioa  
 

Justiziari dagokionez, EH Bildu legebiltzar-taldeak eskatzen du Euskal Botere Judiziala 

aintzatestea, eta “botere judizial” terminoa erabiltzea, “justizia-administrazio” terminoak 

autonomia-eskema batera mugatzen duela jotzen duelako. 

Egungo Justizia Administrazioaren deszentralizazio-eredua gainditzea planteatzen du, 

Euskal Justizia Auzitegi Nagusi izaten bukatuko duen antolamendu-eredu eta egitura 

judizial propio bat ezarrita. Halaber, Botere Judizialaren Euskal Kontseilu Nagusi bat 

sortzea planteatzen du, eta, haren mende, Euskal Eskola Judizial bat. 

Euzko Abertzaleak legebiltzar-taldeak eskatu du Estatutuak subjektu politiko-juridikoari 

onar diezaiola Justizia Administrazioa EAEn antolatzeko gaitasuna, Erkidegoaren 

autoantolakuntzako eskubidearen ezinbesteko alderdi gisa, tradizio foralarekin eta 

esperientzia autonomiko historikoarekin bat. Bestalde, eskatzen du 1936ko Estatutuko 3. 

artikuluan jasotzen den eskumena hartzea, espetxe-politika propio bat barne, eta 

Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiari ohiko zereginak gauzatzen uztea barne, betiere 

Botere Judizialaren batasuna eta Auzitegi Gorenaren nagusitasuna errespetatuta, Estatuak 

egindako legediaren inguruko doktrina bateratzera mugatuta.  

Euskal Sozialistak taldeak uste du Konstituzioak edota konstituzio-berrikuspenak 

baldintzatzen duela justiziari buruzko eduki oro. 

 

 

 

 

 

 

Euskal Sozialistak legebiltzar-taldea 



2018/04/28 
 

71 
 

‹‹...konstituzioa berrikustearen baldintzapean dauden botere judizialari buruzko aipamenak.›› 

 

Euzko Abertzaleak legebiltzar-taldea 

‹‹... subjektu politiko-juridikoari onartuko zaio Justizia Administrazioa EAEn antolatzeko 

gaitasuna, Erkidegoaren autoantolakuntzako eskubidearen ezinbesteko alderdi gisa, tradizio 

foralarekin eta esperientzia autonomiko historikoarekin bat. Subjektu politiko-juridikoak 1936ko 

Estatutuko 3. artikuluan jasotzen den eskumena hartuko du, espetxe-politika propio bat barne eta 

Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiari ohiko zereginak gauzatzen uztea barne, betiere Botere 

Judizialaren batasuna eta Auzitegi Gorenaren nagusitasuna errespetatuta, Estatuak egindako 

legediaren inguruko doktrina bateratzera mugatuta.›› 

 

EH Bildu legebiltzar-taldea 

‹‹Estatus politiko berriak Euskal Botere Judiziala onartuko du, zeina gainerako botere 

publikoekiko independentea izango baita, eta Egungo Justizia Administrazioaren 

deszentralizazio-eredua gaindituko du, Euskal Justizia Auzitegi Nagusi izaten bukatuko duen 

antolamendu-eredu eta egitura judizial propio bat ezarrita.›› 

‹‹Botere Judizialaren Euskal Kontseilu Nagusi bat eratuko da gobernu judizialeko organo gisa, 

Eusko Legebiltzarraren Legeak ezartzen duen ereduaren arabera. Botere Judizialaren Euskal 

Kontseilu Nagusiaren mendeko Euskal Eskola Judizial bat eratuko da.›› 
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• Lurralde historikoetako erakundeak: Barne-arkitektura instituzionala. Ad 
intra autogobernua 

 

Atal honetan, arkitektura instituzionala definitu beharko litzateke, eta lurralde historikoen 

eta haien izaera juridikoaren estatutu-definizio bat egin.  

Era berean, estatutu-maila eman beharko litzaioke erakunde eta lurralde historiko 

komunen arteko eskumen-banaketari.  

Tokiko boterea ere atal honetan sar daiteke, eta autonomia administratibo organiko eta 

finantzarioa emango litzaieke udalerriei, eta haien oinarrizko eskumenak definitu. 

Kontrako planteamenduak daude barne-arkitektura instituzionalaren inguruan. 

Alde batetik, Legebiltzarreko Euskal Talde Popularra, Euzko Abertzaleak eta EH Bildu 

taldeen ustez baliozkoa da egungo arkitektura instituzionala, ñabardurekin. 

Legebiltzarreko Euskal Talde Popularraren iritziz, foru-erakundeen eskumenak hustu 

nahi dituen estatutu-aldaketa batek ziurtasun-gabezia juridikoa ekarriko luke, 

aurreikuspen konstituzionalen aurkakoa izango litzateke, eta haustura instituzional 

politiko eta soziala ekarriko luke. Talde Popularraren ustez, Lurralde Historikoen Legeak, 

zeina sistemaren ardatzetako bat baita, aldaketak izan ditu Eusko Jaurlaritzaren 

eskumenen eta atribuzioen zentralizazio-prozesu deitzen dionaren ondorioz. Lurralde 

Historikoen Legea aldatuta foru-aldundien eta toki-erakundeen egiteko instituzional eta 

politikoa indartu behar dela dio. 

Euzko Abertzaleak legebiltzar-taldea federalismo kooperatiboaren edo maila anitzeko 

gobernantzaren jarraibideak betetzen dituen arkitektura instituzional deszentralizatuko 

eredu baten aldekoa da; arkitektura horrek kolaborazio- eta kooperazio-printzipioak 

gauzatuko dituzten eskumen-espazio partekatuak eta topaketa-foroak izango ditu; 

legebiltzar-talde horren iritziz, foru-singulartasunaren eredua da hori. Hiru gobernu-

mailen artean izan beharreko koordinazio-, konbergentzia- eta topaketa-tresnei 

dagokienez, indarrean den Tokiko Politika Publikoen Kontseilua mantendu behar dela 

uste du taldeak, betiere beste osagarri batzuk sor daitezkeela kontuan izanik; horrek ez 

dio eragingo gobernu-mailen berme instituzionalari, ez eta lurralde bakoitzak bere 
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autogobernu-espazioa garatzeko eta politika publikoak inplementatzeko duen aukerari 

ere.  

EH Bildu legebiltzar-taldeak, aurreko taldeak bezala, baliozkotzat jotzen du barne-botere 

politikoa banatzeko egungo eredua. Uste du Eusko Legebiltzarraren Lege bati dagokiola 

erakunde komunen eta lurralde historikoen arteko eskumen-banaketa, 

eraginkortasunaren, deszentralizazioaren eta subsidiariotasunaren printzipioen arabera. 

Batzar Nagusien funtzionamendua deszentralizatzeko eta herritarrek politika publikoak 

diseinatzen parte har dezaten bultzatzeko bideak hartzeko ere proposatzen du. 

Bestalde, Euskal Sozialistak eta Elkarrekin Podemos legebiltzar-taldeek arkitektura hori 

aldatzeko proposatu dute. 

Elkarrekin Podemos legebiltzar-taldeak argi adierazi du Euskadiko erakunde-arkitektura 

birplanteatu nahi duela. Talde horren ustez, Euskadiko erakundeen artean eskumenak 

birmoldatzeaz gainera, erakundeen eta herritarren arteko harremanaren kultura bat sortu 

behar da, gardentasuna, kontuak ematea, gobernantza ona, herritarren parte-hartzea eta 

bestelako alderdi batzuk oinarri izango dituena. Alderdi horretatik, lurralde historikoen 

lege berri bat, udalerrien lege berri bat eta ekarpenen lege berri bat planteatu ditu. Foru-

erakundeen egiteko nagusiak hauek izan behar dutela dio: 

- Eskualde- eta gizarte-garapeneko prozesuak lurralde bakoitzean modu 

homogeneoan egiten direla bermatzea, eskualdeen arteko eta hiri-inguruneen eta 

ingurune ez-hiritarren arteko dinamikak kontuan izanda. 

- Udal-administrazioari laguntza ematea, bereziki, herri txikienetan, zailtasun 

sozial eta ekonomiko handienak dituztenetan eta kokapen, irisgarritasun eta 

komunikazio bereziak dituztenetan. 

- Eusko Legebiltzarretik eratorritako zerga-arauak eta zerga-ordainarazpena 

lurraldera egokitzeko gaitasuna izatea foru-ogasunen bidez. 

 

 

Euskal Sozialistak eta Elkarrekin Podemos legebiltzar-taldeek uste dute estatutuen 

aldaketa aprobetxatu behar dela Euskal Autonomia Erkidegoaren barruranzko 
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autogobernua hobetuko duen erakunde-antolaketa berri bat definitzeko. Euskal 

Sozialistak legebiltzar-taldearen ustez, definizio berri hori gizarte- eta eraginkortasun-

irizpideekin egin behar da, eskubide- eta betebehar-berdintasunean, lurralde- eta gizarte-

kohesio handiagoan eta kudeaketa publiko garden eta eraginkorrago batean aurrera 

egiteko. Talde horren ustez, komeni da Eusko Legebiltzarrari esleitzea zerga-sistema 

arautzeko ahalmena, Kontzertu Ekonomikoaren Legeak lurralde historikoei esleitzen 

dizkien eremuei dagokienez. 

Era berean, titulu honetan erakunde-eremu bakoitzaren eskumenak argitu daitezela eta 

lankidetzarako formulak eta organoak ezar daitezela proposatu du. Euzko Abertzaleak 

legebiltzar-taldea ere bat dator koordinazio-, konbergentzia- eta topaleku-tresna horien 

beharraren inguruan. 

Euskal Sozialistak taldeak uste du, legebiltzar-taldeek proposamen esanguratsurik egin 

ez arren botere betearazlearen eta legegilearen inguruan, Estatutuen aldaketak aukera 

ematen duela erakundeen beharren inguruan sakontzeko gardentasunari, parte-hartzeari 

eta berdintasunari dagokienez, aurreko tituluetan gai horien inguruan aintzatesten diren 

eskubideen ondorioz. 

 

EH Bildu legebiltzar-taldearen iritziz, beharrezkoa da euskal erakundeen barne-

gobernantzari buruzko atal bat aintzat hartzea. 

 

Elkarrekin Podemos legebiltzar-taldeak proposatu du herritarren parte-hartzeari, 

gardentasunari eta gobernantza onari buruzko atal bat sortzea. Elkarrekin Podemos 

taldearen iritziz, EAEko erakundeek, XXI. mendean, gobernatzaileen eta gobernatuen 

arteko ikuspegi klasikoak gaindituko dituen oinarri bat behar du, eta, halaber, 

herritarrekin erlazionatzeko modu berri bat ezartzeko, eta berdintasunean, parte-hartzean, 

gardentasunean, kontu ematean, erantzukizunean eta zuzenbide-estatuaren errespetuan 

oinarritutako gobernantza berri bat (erabakiak hartzeko prozesuetarako, hautatutako 

ordezkarien jardunerako nahiz baliabide publikoen kudeaketarako) ere bai. 

 

Premisa horiek kontuan izanik, erakundeek eta ordezkari publikoek kontsultan, 

elkarrizketan, negoziazioan, adostasunean, kudeaketaren lehiakortasunean eta zuzenbide-

estatu demokratikoarekiko errespetuan oinarritutako lan-metodoak behar dituzte. 
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Herritarrek, ordezkariak hautatzeaz gainera, erabaki politikoetan zuzenean parte hartzeko 

aukera eta ardura ere izan behar dute. Horretarako, informazio egiazko, objektibo eta 

eskuragarria administrazioaren eta pertsonen artean trukatzeko aukera emango duen 

sistema bat behar da, eta gizarte zibila berpiztu eta indartuko duten neurriekin osatu 

beharko da. 
 

Gobernantza onaren printzipioak politikako eremu guztietan bete behar dira, besteak 

beste, herritarren parte-hartzean, alderdi politikoen egitekoan, hauteskunde-erregimenean 

eta erakundeen gobernatzean. Ezin dugu jarraitu demokrazia ordezkaritza politikoko 

sistema formal huts baten gisa ikusten: botereen arteko oreka bat da, non herritar 

antolatuak (eta antolatu gabeak), eztabaidaren, adostasuna bilatzearen eta erabakien 

bidez, beren etorkizunaren protagonista izango baitira. Erakundeen ohiko 

funtzionamenduaren ardatz izan behar dute kontu-emateak, gardentasunak eta herritarren 

parte-hartzeak. 

 

 

 

 Euskal Talde Popularra 

‹‹Lurralde historikoen Batzar Nagusien eskumenak kentzea helburu duen (…) Gernikako 

Estatutua aldatzeak zalantza eta ziurgabetasun juridikoa ekarriko lizkiguke, aurreikuspen 

konstituzionalen aurka egongo litzateke, eta haustura instituzional, politiko eta lurraldearena 

sortuko luke euskaldunen artean.›› 

‹‹...gure ustez, ezinbestekoa da estatutu-blokea osatzen duten legeetako batzuk aldatzeko 

eztabaida irekitzea. Eusko Jaurlaritza gure autogobernuaren eskumen eta atribuzioak 

zentralizatzen ari da, hainbeste aldiz eskatu eta ezikusi den subsidiariotasun-printzipioa 

gorabehera. Zenbaiten ustez, lehentasun handiagoa du eta errazagoa da Estatutua aldatzea 

Lurralde Historikoen Legeko koma bakar bat aldatzea baino (…). Talde Popularrarentzat 

beharrezkoa da foru-aldundien eta toki-erakundeen egiteko instituzional eta politikoa indartzeko 

(…) aldaketa bat egitea.›› 

‹‹..Lurralde Historikoen Legean ezartzen diren eskumenekiko errespetua (…); eusko jaurlaritzek 

legeria sektorialen bitartez aldatu dute lege hori, Konstituzioarekin eta Gernikako Estatutuarekin 

batera gure sistemaren ardatzetako bat dela alde batera utziz.›› 
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Elkarrekin Podemos legebiltzar-taldea 

‹‹...Euskadiko erakunde-arkitektura birplanteatzea.›› 

‹‹Bikoiztasunak eta deskoordinazioak pentsaezinak dira, baina kontu-emateen eta herritarrek 

erabakietan parte hartzearen gardentasunik eza ere bai.›› 

‹‹Eskubide historikoekiko eta foraltasunarekiko errespetuak estatus, erakunde-arkitektura edo 

bizikidetza-hitzarmen berri bati bideragarritasun juridikoa ematea planteatzen du. Lege berri 

hauek planteatzen ditu: 

 Lurralde Historikoen Legea 

 Udalerrien Legea  

 Ekarpenen Legea 

Alderdi horretatik, hauek izango dira foru-erakundeen egiteko nagusiak: 

 Eskualde- eta gizarte-garapeneko prozesuak lurralde bakoitzean modu homogeneoan 

egiten direla bermatzea, eskualdeen arteko eta hiri-inguruneen eta ingurune ez-hiritarren arteko 

dinamikak kontuan izanda. 

 Udal-administrazioari laguntza ematea, bereziki, herri txikienetan, zailtasun sozial eta 

ekonomiko handienak dituztenetan eta kokapen, irisgarritasun eta komunikazio bereziak 

dituztenetan. 

 Eusko Legebiltzarretik eratorritako zerga-arauak eta zerga-ordainarazpena lurraldera 

egokitzeko gaitasuna izatea foru-ogasunen bidez. 

Euskadiko administrazio eta erakundeen artean eskumenak birmoldatzeaz gainera, erakundeen 

eta herritarren arteko harremanaren kultura bat sortu behar da, gardentasuna, kontuak ematea, 

gobernantza ona, herritarren parte-hartzea eta bestelako alderdi batzuk oinarri izango dituena.›› 

 

Euskal Sozialistak legebiltzar-taldea 

‹‹...Estatutuaren aldaketa aprobetxatu egin behar da, halaber, erakunde-antolamendu berri 

horretarako eta Autonomia Erkidegoaren barruranzko autogobernua hobetzeko, betiere gizarte- 

eta eraginkortasun-irizpideekin, eskubide- eta betebehar-berdintasunean, lurralde- eta gizarte-

kohesio handiagoan eta kudeaketa publiko garden eta eraginkorrago batean aurrera egiteko. 
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Horretarako, Estaturako proposatzen den moduan, titulu honetan erakunde-eremu bakoitzaren 

eskumenak argituko lirateke, eta lankidetzarako formulak eta organoak ezarri.›› 

‹‹Zehazki, gainerako sistema demokratiko modernoetan bezala, fiskalitatea funtzionamenduaren 

funtsezko elementu bat da. Sistema demokratiko horietan, zerga-sistemak politika publikoak 

finantzatzeko behar diren baliabideak ematen dizkie erakundeei, herritarren berdintasunezko 

tratamenduaren berme dira, eta birbanaketako eta solidaritateko ezinbesteko tresna. Beraz, 

fiskalitateari buruzko erabakiek ahalik eta gardentasun eta kontrol demokratiko handiena izan 

behar dute. Horregatik, komeni da Eusko Legebiltzarrari esleitzea zerga-sistema arautzeko 

ahalmena, Kontzertu Ekonomikoaren Legeak lurralde historikoei esleitzen dizkien eremuei 

dagokienez. 

 

Euzko Abertzaleak legebiltzar-taldea 

‹‹...arkitektura instituzional deszentralizatuko eredu bat. Eredu horrek, 1979tik indarrean 

dagoenak ez bezala, ez du bete behar federalismo dualari dagokion ‹‹egile bat-eskumen bat›› 

araua; izan ere, federalismo kooperatiboaren edo maila anitzeko gobernantzaren jarraibideak 

bete behar ditu, eta kolaborazio- eta kooperazio-printzipioak gauzatuko dituzten eskumen-

espazio partekatuak eta topaketa-foroak izan; horretarako, kontuan izan behar da gizartearen 

gidaritza definitzeko lana ardura partekatu eta baterakoa dela. Foru-singulartasunaren eredua 

da.›› 

‹‹Oinarri horren artikulazioak Euskadiri eskumen berezia eman beharko dio toki-araubidearen 

alderditik, historikoki sakon sustraituta egon baita.›› 

‹‹Hiru gobernu-mailen artean izan beharreko koordinazio-, konbergentzia- eta topaketa-tresnei 

dagokienez, indarrean den Tokiko Politika Publikoen Kontseilua mantenduko da, betiere beste 

osagarri batzuk sor daitezkeela kontuan izanik; horrek ez dio eragingo gobernu-mailen berme 

instituzionalari, ez eta lurralde bakoitzak bere autogobernu-espazioa garatzeko eta politika 

publikoak inplementatzeko duen aukerari ere. 

 

EH Bildu legebiltzar-taldea 

‹‹Barne-botere politikoa banatzeko egungo eredua izango du abiapuntu estatus politiko berriak. 

Eusko Legebiltzarraren Lege bati dagokio erakunde komunen eta lurralde historikoen arteko 

eskumen-banaketa, eraginkortasunaren, deszentralizazioaren eta subsidiariotasunaren 

printzipioen arabera.›› 
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‹‹Lurralde historikoetako batzar nagusien funtzionamendua deszentralizatzeko eta herritarrek 

eskualde eta ibarren bitartez politika publikoak diseinatzen parte har dezaten bultzatzeko bideak 

hartuko dira.›› 
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• Subjektu juridiko-politiko titularraren erakundeen eta lurralde 
historikoetakoen arteko eskumen-gatazkak 

 

EH Bildu legebiltzar-taldeak berme-batzorde bat sortzeko proposatu du. Batzorde horrek 

nahitaez eta modu ez-loteslean jakinarazi beharko du barneko eskumen-arazoen inguruko 

gatazkak daudenean, eta estatus berrian araututako oinarrizko eskubideak urratzen 

direnean. 

 

Euzko Abertzaleak taldeak maila instituzionalen arteko kolaborazio- eta kooperazio-

printzipioak gauzatuko dituzten topaketa-foroak izango dituen eredu bat proposatu du; 

indarrean den Tokiko Politika Publikoen Kontseilua mantenduko du, beste batzuk sortu 

ahal izango diren arren. 

 

 

EH Bildu legebiltzar-taldea 

‹‹Estatus berriak berme-batzorde bat sortzea aurreikusiko du; batzorde horrek nahitaez eta modu 

ez-loteslean jakinarazi beharko du barneko eskumen-arazoen inguruko gatazkak daudenean, eta 

estatus berrian araututako oinarrizko eskubideak urratzen direnean.›› 

 

Euzko Abertzaleak legebiltzar-taldea 

‹‹Testu artikuluak arkitektura instituzionaleko eredu deszentralizatu bat aurreikusten jarraituko 

du. Eredu horrek, 1979tik indarrean dagoenak ez bezala, ez du bete behar federalismo dualari 

dagokion ‹‹egile bat - eskumen bat›› araua; izan ere, federalismo kooperatiboaren edo maila 

anitzeko gobernantzaren jarraibideak bete behar ditu, eta kolaborazio- eta kooperazio-

printzipioak gauzatuko dituzten eskumen-espazio partekatuak eta topaketa-foroak izan; 

horretarako, kontuan izan behar da gizartearen gidaritza definitzeko lana ardura partekatu eta 

baterakoa dela. Foru-singulartasunaren eredua da, eta zentzu hertsian foral deritzen lurralde-

erakundeen ezaugarri ez ezik, Erkidego osoko erakunde komunen eta udal-erakundeen ezaugarri 

ere bada.›› 
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‹‹Hiru gobernu-mailen artean izan beharreko koordinazio-, konbergentzia- eta topaketa-tresnei 

dagokienez, indarrean den Tokiko Politika Publikoen Kontseilua mantendu behar dela uste du 

taldeak, betiere beste osagarri batzuk sor daitezkeela kontuan izanik; horrek ez dio eragingo 

gobernu-mailen berme instituzionalari, ez eta lurralde bakoitzak bere autogobernu-espazioa 

garatzeko eta politika publikoak inplementatzeko duen aukerari ere. Horretarako, toki-botereak 

sartu beharko dira ‹‹Euskal Autonomia Erkidegoko botereak›› tituluan, eta, gainera, erkidego 

moderno, jasangarri eta berdintasunezkoago bateranzko bidea egiteko aukera emango duten 

topaketa-plataformak arautu beharko dira.›› 
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• Euskadiko toki-erakundeei buruzko atal berri bat sartzea 
 

Euzko Abertzaleak legebiltzar-taldearen iritziz, Estatutuak toki-araubidearen eskumena 

aintzatetsi behar dio subjektu juridiko-politiko titularrari, historikoki sustraituta egon 

baita, eta toki-botereak “Euskal Autonomia Erkidegoko botereak” tituluan sartu behar 

ditu. Lehenago adierazi denez, indarrean den Tokiko Politika Publikoen Kontseilua hiru 

gobernu-mailen arteko koordinazio-, konbergentzia- eta topaketa-tresna gisa 

mantentzeko proposatzen du; hala ere, hura osatuko duten beste kontseilu osagarri batzuk 

sortu ahal izango dira.  

EH Bildu legebiltzar-taldearen iritziz ere, toki-araubideari buruzko eskumena subjektu 

juridiko-politiko titularrarena izango da modu esklusiboan eta baldintzarik gabe, eta 

haren barne-antolamendua osatuko du, Estatu zentralak esku hartu gabe. Taldearen ustez, 

EAEko udalerriak aintzatetsi behar dira benetako euskal lurralde-boteretzat (autonomia 

politiko eta finantzariodunak), indarrean den Estatutuko omisioa zuzentzeko. Talde 

horren iritziz, Estatutuak, toki-autonomiaren printzipioa betez, zuzenean herritarren 

interesei eragiten dien gai guztietan parte hartzea bermatu behar die toki-erakundeei, 

zerbitzu publikoak ematen dituzten erakunde soil edo deszentralizazio administratibo 

baten emaitza izatetik harago.  

Euskal Sozialistak legebiltzar-taldearen iritziz ere, estatutu-testuak berariaz aintzatetsi 

behar du EAEko udalek eskubidea dutela autonomia politikoa, organikoa eta finantzarioa 

izateko. Era berean, testu horretan Eusko Legebiltzarrari gai jakin batzuetako oinarrizko 

legedia egiteko eskumena aintzatetsi behar zaiola dio.  

Elkarrekin Podemos taldeak lurralde-administrazioen arteko harremanak arautuko 

dituzten lurralde historikoen lege berri bat, udalerrien lege berri bat eta ekarpenen lege 

berri bat egiteko beharra dagoela planteatu du. Gainera, toki-erakundeei buruzko atal 

berri bat sartzeko planteatu du; zehazki, udal-erakundeek bere eskumenetan erabiltzeko 

adinako baliabideak izango dituztela baieztatuko duen atal bat. Toki-erakundeen finantza-

baliabide horiek haien eskumenekiko proportzionalak izan beharko dute. Elkarrekin 

Podemos taldearen ustez, udal-erakundeek erabateko askatasuna eta autonomia izan 

behar dute bere eskumenetik kanpo nahiz beste autoritateren bati esleituta ez dauden gai 

ororen inguruan jarduteko. 

 



2018/04/28 
 

82 
 

 

Euskal Sozialistak legebiltzar-taldea 

‹‹...estatutu-testuak berariaz aintzatets lezake EAEko udalek autonomia politikoa, organikoa eta 

finantzarioa izateko eskubidea dutela, eta, era berean, Eusko Legebiltzarrari gai jakin batzuetako 

oinarrizko legedia egiteko eskumena aintzatetsi beharko lioke. Udalerriak funtsezko piezak dira 

Euskadiko erakunde-egituran, herritarrek haiengana jotzen dutelako lehenengo, eta funtsezko 

egitekoa dute zerbitzu publikoetan; beraz, estatutuetan bermatu behar zaizkie lan hori egin ahal 

izateko baliabideak. Etorkizunean alderdi hori bakoitzaren interpretazioen mende geratzea 

saihestuko litzateke horrela; izan ere, alderdi hori oztopo bat izan da autogobernuaren 

garapenerako eta Estatuarekiko harremanetan.›› 

 

Euzko Abertzaleak legebiltzar-taldea 

‹‹Hiru gobernu-mailen artean izan beharreko koordinazio-, konbergentzia- eta topaketa-tresnei 

dagokienez, indarrean den Tokiko Politika Publikoen Kontseilua mantendu behar dela uste du 

taldeak, betiere beste osagarri batzuk sor daitezkeela kontuan izanik; horrek ez dio eragingo 

gobernu-mailen berme instituzionalari, ez eta lurralde bakoitzak bere autogobernu-espazioa 

garatzeko eta politika publikoak inplementatzeko duen aukerari ere. Horretarako, toki-botereak 

sartu beharko dira ‹‹Euskal Autonomia Erkidegoko botereak›› tituluan, eta, gainera, erkidego 

moderno, jasangarri eta berdintasunezkoago bateranzko bidea egiteko aukera emango duten 

topaketa-plataformak arautu beharko dira.›› 

‹‹Oinarri horren artikulazioak Euskadiri eskumen berezia eman beharko dio toki-araubidearen 

alderditik, historikoki sakon sustraituta egon baita.›› 

 

EH Bildu legebiltzar-taldea 

‹‹Toki-araubideari buruzko eskumena Euskal Estatu Erkidegoarena izango da modu esklusiboan 

eta baldintzarik gabe, eta haren barne-antolamendua osatuko du, Estatu zentralak esku hartu 

gabe.›› 

‹‹Estatus politiko berrian EAEko udalerriak benetako euskal lurralde-botere (autonomia politiko 

eta finantzariodunak) izango dira, indarrean den Estatutuko omisioa zuzentzeko.›› 

‹‹Toki-autonomiaren printzipioak toki-erakundeei bermatuko die zuzenean herritarren interesei 

eragiten dien gai guztietan parte hartzea, zerbitzu publikoak ematen dituzten erakunde soilak edo 
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deszentralizazio administratibo baten emaitza izatetik harago. Udalerriak berezko tokia izango 

du EAEko botere politikoaren barne-banaketako eredutik eratorritako erakunde-egituran.›› 
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G. OGASUNA ETA ONDAREA.  
 

• Estatuaren eta Euskal Autonomia Erkidegoaren arteko zerga mailako 
harremanak Ekonomia Ituneko foru-sistemaren bidez arautuko dira  

 

Legebiltzar-taldeak ados daude Ekonomia Ituna EAEko autogobernuaren funtsezko 

ardatz bat dela aintzatestean. 

Euskal Talde Popularraren iritziz, Ekonomia Ituna EAEko lurraldeen autogobernuaren 

berezitasuna da; izan ere, itun horrek leialtasunaren eta arrisku eta ardurak onartzearen 

inguruko hitzarmen bat, aldebiko harreman bat, ezartzen du fiskaltasunean eta 

finantzetan, eta, horrenbestez, Ekonomia Itunaren foru-araubidea aldatzen duen Estatutu-

aldaketa batek segurtasunik eza eragingo lukeela uste du. 

Euzko Abertzaleak legebiltzar-taldearen ustez, EAEko autogobernuaren eguneratzeak 

araubide ekonomikoa, finantzarioa eta fiskala ere aldatu behar du, betiere Ekonomia Ituna 

eta haren singulartasuna mantenduta. Horretarako, zenbait proposamen zehatz egin ditu. 

- Indarrean den Estatutuko 41. artikuluaren idazkera aldatzea, halako moldez non 

argi geratu beharko baitu Ekonomia Itunaren foru-sistema tradizionala 

Estatuarekin ekonomiaren inguruan izaten diren harreman guztietan aplikatuko 

dela: finantzarioetan, ekonomikoetan eta fiskaletan. Horrekin bat etorriz, Ogasun 

orokorrari dagozkion gaiak osatzen eta biltzen dituen Estatuko legedia Euskal 

Autonomia Erkidegoan aplikatzeari buruzko araubide bat ezarriko da, ‹‹materia 

itundua››; espazio zabal eta argi bat geratuko zaio EAEko legediari araubide 

juridikoari eta prozedura administratiboari buruzko azpigaiei dagokienez, 

kontratu publikoen legedia barne. Halaber, agerian geratuko da Ekonomia Ituna 

zera dela: ‹‹unibertso itxi bat, Estatuaren eskumen esklusiboko zergak eta foru-

eskumenekoak arautzen dituena, hitzartuak izan nahiz ez››. 

- Berme juridiko eraginkorrak ezartzea, Estatuak beharrezkoa den bakoitzean 

Ekonomia Itunaren alderdi osoei buruzko akordio ebolutibo bat negoziatuko duela 

bermatzeko, ‹‹gelditasunaren›› estrategia ez dadin beti Estatuaren aldekoa izan. 
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- Euskadin Espainiako Konstituzioko 135. artikulua aplikatzeko araubide bat 

ezartzea, halako moldez non Estatuak aldebakarrez defizitaren eta zorraren arteko 

mugak hiru administrazio-mailen artean banatzeko prozedura bere gain hartu 

izanak eta prozedura horretan ezin parte hartu izateak ez dezan mugatu Euskadiren 

finantza-autonomia. 

EH Bildu legebiltzar-taldearen iritziz, egokiagoa da atal horri “Estatuaren eta euskal 

erkidego politikoaren arteko harreman ekonomiko, fiskal eta finantzarioak Itunaren foru-

sistemaren bidez” deitzea, “zerga mailako harremanak” baino osoagoa dela iruditzen 

zaiolako, eta formulazio zabalago batek hobeto adierazten dituelako aldeko nahiz 

kontrako iritziak. 

EH Bildu ados dago Ekonomia Ituneko sistemako araubide finantzario, ekonomiko eta 

fiskala eguneratzearekin. Talde horren ustez, estatus politiko berriak izaera konfederalean 

sakondu behar du, Estatuarekiko harreman ekonomikoak dituen mugak –aintzatespenik 

eza alderdi finantzarioan, bateratzeko joera Espainiako Konstituzioko 135. artikuluaren 

aldaketaren ostean, informazio-printzipioei jartzen zaizkien mugak, gastu publikoa 

ezartzea Estatuak– eta erabakiak hartzeko gaitasun subiranoaren gainbehera gainditu ahal 

izateko. 

Legebiltzar-talde sozialistak proposatu du Ogasunari eta Ondareari buruzkoa Eskumei 

buruzko epigrafean sartzeko. Hona hemen horretarako justifikazioa: indarrean den 

Estatutua 1979koa da, demokraziako lehenengo Itunaren Legea 1981ekoa da, eta 

berriztatzeak egin zaizkio 2002ra arte, eta urte hartan izaera mugagabea eman zitzaion, 

dagozkien eguneraketek bakarrik eragiten diela; Europar Batasunak espresuki baietsi 

zuen 2008an, eta 2009an legez onetsi zen –horrek segurtasun juridiko handiagoa eman 

zion Espainian aplikatzeari–. Horregatik, eta EAEko alderdi politiko guztiak gai horretan 

bat datozela kontuan izanda, Estatutua berrikusteko prozesua hasi nahi dugunez (testua 

argitze aldera eta duela lau hamarkada sendotzeke zegoena mugatzeko), iruditzen zaigu 

egokia dela eskumenei buruzko tituluan sartzea Ituna eta Ogasuna gaia, nahi izanez gero 

gainerako eskumenetatik bereizitako kapitulu gisa, baina haien zerrenda berean, haren 

eskumen bereziko izaera azpimarratuta. 

Euskal Sozialistak legebiltzar-taldearen ustez, komeni da Eusko Legebiltzarrari esleitzea 

zerga-sistema arautzeko ahalmena, Kontzertu Ekonomikoaren Legeak lurralde 

historikoei esleitzen dizkien eremuei dagokienez. 
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Elkarrekin Podemos legebiltzar-taldeak “gogotik” defendatzen du “Ekonomia Itunaren 

sistema, zeina garatzen jarraitu behar baitugu”. Iruditzen zaio lurraldez gaindiko 

harreman guztiek, Estatuarekikoak nahiz Europar Batasunarekikoak, Eusko 

Jaurlaritzaren eskumenekoak izan behar dutela. 

 

 

 

Euskal Talde Popularra 

‹‹...autogobernuaz ari garenean, Gernikako Estatutuaz ez ezik, hura funtsezko alderdietan 

osatzen eta garatzen duten legeez ere ari gara, corpus bat osatzen baitute guztien artean, hots, 

estatutu-blokea. Are gehiago autogobernuaren kasuan, haren foru-oinarri berezia dela eta. 

Nabarmena da autogobernua EAEko lurraldeen zeinu bereizgarria dela, gure erkidegoa erkidego 

huts baino zerbait gehiago bihurtzen du, eta leialtasunaren eta arrisku eta ardurak onartzearen 

inguruko hitzarmen bat, aldebiko harreman bat, ezartzen du fiskaltasunean eta finantzetan.›› 

‹‹Itunaren foru-araubidea aldatzea helburu duen (…) Gernikako Estatutua aldatzeak zalantza eta 

ziurgabetasun juridikoa ekarriko lizkiguke, aurreikuspen konstituzionalen aurka egongo 

litzateke, eta haustura instituzional, politiko eta lurraldezkoa sortuko luke euskaldunen artean.›› 

 

Euskal Sozialistak legebiltzar-taldea 

‹‹Zehazki, gainerako sistema demokratiko modernoetan bezala, fiskalitatea funtzionamenduaren 

funtsezko elementu bat da. Sistema demokratiko horietan, zerga-sistemak politika publikoak 

finantzatzeko behar diren baliabideak ematen dizkie erakundeei, herritarren berdintasunezko 

tratamenduaren berme dira, eta birbanaketako eta solidaritateko ezinbesteko tresna. Beraz, 

fiskalitateari buruzko erabakiek ahalik eta gardentasun eta kontrol demokratiko handiena izan 

behar dute. Horregatik, komeni da Eusko Legebiltzarrari esleitzea zerga-sistema arautzeko 

ahalmena, Kontzertu Ekonomikoaren Legeak lurralde historikoei esleitzen dizkien eremuei 

dagokienez...›› 

 

Euzko Abertzaleak legebiltzar-taldea 
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EAEko autogobernuaren eguneratzeak, era berean, eragina izango du araubide ekonomiko, 

finantzario eta fiskalean ere, betiere Ekonomia Ituna eta haren singulartasuna mantenduta. 

Lehenik eta behin, Gernikako Estatutuaren 41. artikuluaren idazkera aldatuko da, halako moldez 

non argi geratu beharko baitu Ekonomia Itunaren foru-sistema tradizionala Estatuarekin 

ekonomiaren inguruan izaten diren harreman guztietan aplikatuko dela: finantzarioetan, 

ekonomikoetan eta fiskaletan. Horrekin bat etorriz, Ogasun orokorrari dagozkion gaiak osatzen 

eta biltzen dituen Estatuko legedia Euskal Autonomia Erkidegoan aplikatzeari buruzko araubide 

bat ezarriko da, ‹‹materia itundua››; espazio zabal eta argi bat geratuko zaio EAEko legediari 

araubide juridikoari eta prozedura administratiboari buruzko azpigaiei dagokienez, kontratu 

publikoen legedia barne.›› 

‹‹Halaber, agerian geratuko da Ekonomia Ituna zera dela: “unibertso itxi bat, Estatuaren 

eskumen esklusiboko zergak eta foru-eskumenekoak arautzen dituena, hitzartuak izan nahiz ez”.›› 

‹‹Bestalde, berme juridiko eraginkorrak ezarriko dira, Estatuak beharrezkoa den bakoitzean 

Ekonomia Itunaren alderdi osoei buruzko akordio ebolutibo bat negoziatuko duela bermatzeko, 

“gelditasunaren” estrategia ez dadin beti Estatuaren aldekoa izan.›› 

‹‹Euskadin Espainiako Konstituzioaren 135. artikulua aplikatzeko araubide bat ezarriko da, 

halako moldez non Estatuak aldebakarrez defizitaren eta zorraren arteko mugak hiru 

administrazio-mailen artean banatzeko prozedura bere gain hartu izanak eta prozedura horretan 

ezin parte hartu ahal izateak ez dezan mugatu Euskadiren finantza-autonomia...›› 

‹‹Laburbilduz, Ekonomia Ituneko finantzen inguruko edukia berriztatu egin behar da.››  

 

EH Bildu legebiltzar-taldea 

‹‹Ekonomia Ituneko sistemako araubide finantzario, ekonomiko eta fiskala eguneratuko da. 

Estatus politiko berriak izaera konfederalean sakonduko du, Estatuarekiko harreman 

ekonomikoak dituen mugak –aintzatespenik eza alderdi finantzarioan, bateratzeko joera 

Espainiako Konstituzioko 135. artikuluaren aldaketaren ostean, informazio-printzipioei jartzen 

zaizkien mugak, gastu publikoa ezartzea Estatuak– eta erabakiak hartzeko gaitasun subiranoaren 

gainbehera gainditu ahal izateko.›› 

 

• Euskal Autonomia Erkidegoaren diru-sarrerak  
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Euskal Talde Popularrarentzat beharrezkoa da Ekarpenen Legea eta Lurralde Historikoen 

Legea aldatzea, foru-aldundien eta toki-erakundeen egiteko instituzionala indartzeko.  

EH Bildu taldeak, bestalde, estatutu-arau berriak lurralde historikoen autonomia 

finantzario eta fiskala aintzatets dezan planteatzen du; hala ere, erakunde komunek 

harmonizatzeko gaitasuna izango dute, egungo Estatutuaren 41.2.a artikuluan jasotzen 

denez. Era berean, uste du egokiagoa eta argiagoa izango litzatekeela atalaren izena aldatu 

eta “Ogasuneko eskumenen barne-banaketa” izena jartzea. 

Elkarrekin Podemos taldeak planteatu du erakundeen fiskalitatearen jarduna orientatzeko 

printzipio batzuk jaso behar direla Estatutu berrian, hala nola progresibitatea, 

harmonizazioa eta iruzurraren jazarpena. Fiskalitatearen helburu izan behar da, batetik, 

zerbitzu publikoak mantentzeko adinako baliabideak bermatzea eta aberastasuna 

birbanatzea, eta, bestetik, kalitatezko enplegua sortuko duen garapen ekonomiko 

jasangarri eta oparo bat bultzatzea.  

 

EH Bildu taldeak proposatu du “barneko erlazio-sistemari eta ekonomiaren eta 

ogasunaren berme”ari buruzko atal bat sartzeko. 

 

 

 

Euskal Talde Popularra 

‹‹Hala ere, Euskadiko autogobernuari eman zaion orientazioarekiko ikuspegi kritiko batetik, uste 

dugu ezinbestekoa dela eztabaida irekitzea, estatutu-blokea osatzen duten legeetako batzuk 

aldatzeko. (..) Zenbaiten ustez, lehentasun handiagoa du eta errazagoa da Estatutua aldatzea 

Ekarpenen Legeko edota Lurralde Historikoen Legeko koma bakar bat aldatzea baino. Talde 

Popularrarentzat beharrezkoa da bi lege horiek aldatzea, foru-aldundien eta toki-erakundeen 

egiteko instituzional eta politikoa indartzeko.›› 

‹‹Ezin dugu alde batera utzi administrazio autonomikoaren, foru-administrazioen eta toki-

erakundeen arteko egituratze egoki bat funtsezkoa izango dela EAEko autonomia politikoak ondo 

funtzionatuko badu.›› 

‹‹Ekarpenen Legea, zeina luzatuta baitago 2011z geroztik, oinarrizko premisetako bat da gure 

sistema hobetzeko eta Euskadin ditugun finantza-egituratzeko arazoak tratatzeko.›› 
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EH Bildu legebiltzar-taldea 

‹‹Estatus berriak lurralde historikoen autonomia finantzario eta fiskala aintzatetsiko du; hala 

ere, erakunde komunek harmonizatzeko gaitasuna izango dute interes orokorrak hala eskatzen 

duenean.›› 

‹‹Estatus berriak sarreren eta gastu publikoen inguruko lankidetza- eta koordinazio-tresnak 

indartuko ditu, Euskal Estatu Erkidegoaren hiru erakunde-eremuak integratuta: komunak, 

foralak eta tokikoak. Era berean, baliabide publikoen kudeaketa arrazionalizatzeko, Euskal 

Herriko beste lurralde-eremu batzuekin lankidetzan aritzeko espazioak irekitzeko aukera 

aurreikusiko da.›› 
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H. ESTATUTUAREN ALDAKETA. 

 

EH Bildu legebiltzar-taldeak planteatu du herritarrei estatus berriaren testu artikulatuari 

buruzko kontsulta bat egitea; kontsulta hori ez litzateke loteslea izango juridikoki, baina 

deklaratiboa eta habilitatzailea izango litzateke. 

Planteamendu hori lehenago Euzko Abertzaleak legebiltzar-taldeak Euskadiko 

autogobernua eguneratzeko oinarrietan (Autogobernuaren Lantaldean aurkeztu zen 

dokumentu hori) egindakoaren antzekoa da. Dokumentu horretan, Euzko Abertzaleak 

taldeak proposatzen zuen Eusko Legebiltzarrean Estatutua aldatzeko proiektua 

onartutakoan, komeniko litzatekeela “testu hori Gorte Nagusietara eraman aurretik 

EAEko herritarren artean kontsulta habilitatzaile bat egitea”. 

Tresna hori ez da jasotzen indarrean den Estatutuan; beraz, dokumentua Gorte 

Nagusietara bidali aurretik kontsulta habilitatzaile bat egingo balitz, aldez aurretik horren 

inguruko akordio bat lortu beharko litzateke Espainiako estatuarekin. 

Hala ere, estatutu-testu berrian jaso daiteke tresna horren inguruko aurreikuspena, 

etorkizunean egin daitezkeen estatutu-aldaketetara begira. 

Era berean, EH Bildu taldeak proposatu du demokrazia parte-hartzaile eta zuzeneko 

tresnak sartzea autogobernuan aurrera egin nahi den bakoitzean. 

 

 

 

 

Euskal Sozialistak legebiltzar-taldea 

‹‹Taldeek ez dutenez ekarpenik egin alderdi horren inguruan, dagoen moduan utziko da.›› 

 

 

EH Bildu legebiltzar-taldea 



2018/04/28 
 

91 
 

‹‹...Euskal Estatu Erkidegorako nahi duten estatus juridiko-politikoari buruzko kontsulta egitea 

herritarrei. Lehenengo galdeketa horrek adierazpen-balioa izango luke, eta hurrengo urratsak 

gaituko lituzke, baina ez litzateke juridikoki loteslea izango. Egungo egoeran, estatus berriaren 

testu artikulatuari buruzkoa izango litzateke kontsulta deklaratibo/habilitatzaile hori...›› 

‹‹...berdinetik berdinerako negoziazio bat estatuarekin, ekimen habilitatzailean planteatzen den 

harreman-ereduari buruzko akordio bat lortzeko.›› 

‹‹...estatuarekin negoziatu eta akordioa lortu ostean, harreman-modu berria juridikoki loteslea 

den berreste-erreferendum baten bidez gauzatu ahal izateko. Egungo egoeran, estatus berriari 

buruzko erreferendum hori estatuarekin adostuko litzateke.›› 
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I. XEDAPEN GEHIGARRI BAKARRA. Euskal Herriari bere historiaren 
ondorioz egokitu ahal izan dakizkiokeen eskubideen ukaezintasuna eta 

haiek eguneratzea 
 

Euskal Sozialistak eta Euzko Abertzaleak legebiltzar-taldeen ustez, Xedapen Gehigarri 

Bakarra gaur egun dagoen moduan mantendu behar da: “Estatutu honetan ezartzen den 

autonomia-araubidea onesteak ez du esan nahi Euskal Herriak bere historiaren ondorioz 

egokitu ahal izan dakizkiokeen eskubideak ukatzen dituenik; eskubide horiek eguneratu 

egin ahal izango dira ordenamendu juridikoan ezarritakoa betez.” 

 

 

 

Euskal Sozialistak legebiltzar-taldea 

‹‹...taldeek ez dute eragozpenik adierazi horren inguruan, eta, beraz, dagoen moduan utziko 

litzateke.›› 

 

Euzko Abertzaleak legebiltzar-taldea 

‹‹...eskubide historikoen erreserba-klausula mantentzea Espainiako Konstituzioan eta Gernikako 

Estatutuan jasotzen diren baldintzetan.›› 

‹‹Gernikako Estatutuaren xedapen gehigarri bakarrean adierazitako eskubide besterenezinekiko 

errespetua izango da aurrerantzean ere euskal autogobernuko itun ororen berme juridiko eta 

politikoaren oinarria.›› 
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J. XEDAPEN IRAGANKORRAK  
 

Xedapen iragankorrei dagokienez, indarrean den Estatutua etorkizuneko estatutu 

posiblera igarotzea arautuko duen xedapen bat egin behar da. Euzko Abertzaleak 

legebiltzar-taldeak proposamen bat egin du, zeinean hiru hilabeteko epea ezartzen baitu 

hura indarrean sartzeko; epe horretan, estatus berria hartzeko behar diren baliabide eta 

zerbitzuen intsuldaketa bakar eta behin betikoa egin beharko da. 

 

 

 

Euskal Sozialistak legebiltzar-taldea 

‹‹...logikoa da aurreikuspen bakar bat jasotzea estatutu batetik bestera igarotzen denerako. 

Horrek esan nahi du lehenengo osoa birformulatu behar dela; eta bigarrenak, hirugarrenak, 

laugarrenak, seigarrenak, zazpigarrenak, zortzigarrenak eta bederatzigarrenak jada ez dute 

zentzurik, gauzatu baitira dagoeneko. Eta bosgarrenak ere ez, han jasotzen den transferentzia 

(Gizarte Segurantzaren araubide ekonomikoa) Estatutu berria onartzen den unean gauzatuta 

egongo dela espero baitugu.›› 

 

Euzko Abertzaleak legebiltzar-taldea 

‹‹Arauan ezarriko da hiru hilabeteko epean sartuko dela indarrean; epe horretan, estatus politiko 

berria behin betiko ezartzeko beharrezkotzat jotzen diren baliabide eta zerbitzuen eskualdatze 

bakar eta behin betikoa egin beharko da. Etorkizunean, sistemak ez du beste transferentzia-

prozesurik beharko.›› 
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K. EUROPAR BATASUNAREKIKO HARREMANAK; NAZIOARTEKO 
ERAKUNDEEKIKO HARREMANAK ETA KANPO-POLITIKA 

 

Euskal Sozialistak, Elkarrekin Podemos eta Euzko Abertzaleak legebiltzar-taldeak 

Euskadiren kanpo-proiekzioari buruzko gaiak eta Europar Batasunarekiko harremanei eta 

kanpo-politikari buruzkoak sartzearen aldekoak dira; eragina izango duten gaiei buruzko 

erabakiak hartuko diren foroetan eta intereseko gaiak eztabaidatuko direnetan Euskadik 

presentzia izan dezan nahi dute. 

Euskal Sozialistak taldeak dio berariazko kapitulu bat sartu beharko litzatekeela. Hala 

ere, aukera egongo litzateke erkidegoko gaietako barruko parte-hartzea, Europar 

Batasuneko erakundeetako zuzeneko parte-hartzea, justizia-epaitegiaren aurreko parte-

hartzea, Europar Batasuneko zuzenbidearen inplementazio legegile eta betearazlea, 

egitura-funtsen kudeaketa eta subsidiariotasunaren eta proportzionaltasunaren kontrola 

eskumen-araubideari buruzko atalean jasotzeko.  

Euzko Abertzaleak taldeak sakon landu du gai hori, eta haren inguruko proposamen 

zehatzak planteatu ditu. 

EH Bildu legebiltzar-taldearen ustez, atal hori eskeman sartu beharko litzateke 

erreformaren aurretik, egokiagoa baita sistematikoki. 

 

 

Elkarrekin Podemos legebiltzar-taldea 

‹‹...estatuko gainerako erakundeekin, Europar Batasunarekin edo kanpo-politikan harremanak 

izateko ditugun moduak birplanteatu behar dira.›› 

 

Euskal Sozialistak legebiltzar-taldea 

‹‹Europar Batasunarekiko harremanei buruzko kapitulu berri bat aztertzea, zeinak, 

Konstituzioaren egungo mugen barruan, hobeto definituko baititu EBko politika komunitarioan 

parte hartzeko mekanismoak –bereziki, esklusiboki Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumeneko 
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gaietan–, eta Autonomia Erkidegoari malgutasun handiagoa emango baitio kanpo-

harremanetarako.›› 

‹‹...Europari dagokionez, EBko kide izan nahi dugu, erabakiak hartzeko espazioa estatuko eta 

Europako erakundeekin partekatu nahi dugu, eta mekanismoak artikulatu nahi ditugu EAEri 

eragiten dioten EBko erabakiak hartzeko prozesuetan EAEko erakundeek presentzia eta eragiteko 

gaitasuna bermatuta izan dezaten haien eskumenen arabera.›› 

 

Euzko Abertzaleak legebiltzar-taldea 

‹‹Erakunde subestatalek Europar Batasunean parte hartzeko gaitasuna Europako araudiaren 

bidez –erakunde subestatalei organo jakin batzuetan parte hartzeko edo haiek osatzeko aukera 

aintzatesten badie– ireki eta gaitu daiteke, edo, bestela, estatu kideetako estatu-ordenamendu 

juridikoen bidez.›› 

‹‹Euskadik Europako eta nazioarteko erakundeetan izan dezakeen ordezkaritzaren garapenak eta 

artikulazioak eta estatutu politiko berrian jaso beharreko kanpo-proiekzioak bat etorri behar dute 

estatuarekiko harremanen esparru politiko berriarekin; esparru hori Espainiako Konstituzioko 

Lehenengo Xedapen Gehigarrian dago, eta bizikidetza- eta harreman-eredu “berezi” eta 

“aldebiko” bat formulatzen du, bataren eta bestearen eskumen-eremuen osotasunaren 

errespetuari dagokionez.›› 

‹‹Euskal Autogobernuaren eguneratzeak, bere estatutu politiko berriaren eskumen-funtsarekin 

bat, Euskadi Europar Batasunean eta nazioarteko erakundeetan ordezkatzeko gaitasuna, 

nazioartekotzea eta kanpo-harremanak aintzatetsiko ditu. Aintzatespen hori ‹‹in foro interno in 

foro externo›› ereduan oinarrituko da; hau da, barrurantz duen eskumena kanpoan ere islatu 

ahalko da.›› 

‹‹Alderdi hauei egiten die erreferentzia oinarri horrek: 

• Barneko parte-hartzea erkidegoaren gaietan 

• Zuzeneko parte-hartzea Europar Batasuneko organo eta erakundeetan 

• Subjektu politiko-juridiko titularrak Ekonomia Ministroen Europako Kontseiluan eta 

Euskadiren eskumenekoak diren zerga-gaiekin erlazionatutako lan-taldeetan parte 

hartzea; 2002ko maiatzaren 23ko Euskal Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomia Ituna 

onartzen duen 12/2002 Legearen 4. artikuluan eta Kontzertuaren Batzorde mistoak 
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erabakitako akordioetan aurreikusitako lankidetza-mekanismoetan gauzatuko da parte-

hartze hori. 

• Europar Batasuneko Justizia Epaitegiaren aurrean parte hartzea, bai lurralde 

historikoek –beren eskumenak defendatzeko–, bai Eusko Jaurlaritzak  

• Europar Batasuneko zuzenbidearen inplementazio legegilea eta inplementazio 

betearazlea:  

• Egitura-funtsak kudeatzea eskumenei dagokienez. 

• Subsidiariotasuna eta proportzionaltasuna kontrolatzea:  

• Europar Batasuneko Euskadiko bulegoa:  

• Eta, era berean, Eskualdeetako Lantaldearen bidez eta estatuaren bidez parte hartu ahal 

izango du.›› 

‹‹Kanpo-harremanak, nazioarteko harremanak eta kanpo-proiekzioko jarduerak: subjektu 

politiko-juridiko titularrak gaitasuna du kanpo-proiekzioko jarduerak egiteko bere eskumenen 

eremuan (in foro interno in foro externo). Era berean, bere interesak sustatu behar ditu,...›› 

‹‹Nazioarteko hitzarmenak: lehenik eta behin, Gernikako Estatutuaren egungo 6.5 artikuluan 

euskara babestu eta sustatzeari buruzko hitzarmenak estatuari sinatzeko eskatzeari buruz 

ezarritakoa mantentzea. Gernikako Estatutuaren 20.3 artikuluan ere aurreikusten da Euskal 

Autonomia Erkidegoak bere eskumenei dagozkien hitzarmen eta itunak gauzatuko dituela, eta, 

halaber, Euskal Autonomia Erkidegoaren eskudantzientzat tratatuek duten afekzio-ukiezintasun 

partzialaren klausula. Subjektu politiko-juridiko titularrak hitzarmenen negoziazioen inguruko 

informazioa jasotzeko, bere eskumeneko hitzarmenak egiteko eskatzeko eta hitzarmenak 

negoziatzeko Espainiako delegazioak osatzeko dituen eskubideak aintzatetsiko dira, oro har. 

Testu artikulatuak aurreikusiko du subjektu politiko-juridiko titularrak Espainiako Konstituzioko 

Lehenengo Xedapen Gehigarrian bermatzen diren eta legez eguneratuta dauden eskubide 

historikoei eta euskal autogobernuari eragin diezaiekeen nazioarteko hitzarmen bat negoziatzen 

duen espainiar delegazioan parte hartzea. Partikularki, Ekonomia Ituna onartzen duen 12/2002 

Legearen 4. artikuluan jasotzen den araua estatu mailara jasoko du; haren arabera, estatuak 

arbitratuko ditu Euskal Autonomia Erkidegoko erakundeek Itunaren aplikazioan eragiten duten 

akordioetan parte hartzeko mekanismoak, eta, era berean, Euskal Autonomia Erkidegoko 

erakundeekin batera arbitratuko ditu estatuaren nazioarteko hitzarmen eta itunak —eta, bereziki, 

administrazio-kooperazioko elkarri laguntzeko Europako Batasuneko araudia — egoki betetzen 

direla bermatuko duten informazio-trukeko prozedurak. Halaber, testu artikulatuak Euskadiri 
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aintzatetsiko dio zuzenean beste herrialde batzuekin gauzatzeko kultura eta euskara babestu eta 

sustatzeari buruzko hitzarmenak; hitzarmen horiek inola ere ezingo dira izan espainiar 

estatuaren interesen eta eskubideen aurkakoak, eta hitzarmen horiek gauzatu aurretik espainiar 

estatuari haien berri emateko beharra du.›› 

‹‹Subjektu politiko-juridiko titularrari nazioarteko hitzarmen administratiboak egiteko eskumena 

aintzatetsiko zaio nazioarteko hitzarmen bat gauzatzeko eta zehazteko, betiere haren eskumeneko 

gaiak badituzte helburu eta nazioarteko hitzarmenak jasotzen duenari lotuta. Era berean, bere 

eskumenekoak diren gaietan nazioarteko hitzarmen ez-normatiboak egiteko gaitasuna 

aintzatetsiko zaio.›› 

‹‹Euskadik aukera izango du nazioarteko erakundeetan parte hartzeko eta zuzeneko presentzia 

izateko, betiere haien sarbide- eta partaidetza-araudietan baimentzen bada; bereziki 

azpimarratzen dira hizkuntzarekin, kulturarekin, bakearekin, giza eskubideen defentsarekin, 

kooperazioarekin, ingurumenarekin eta abarrekin lotzen direnak.›› Subjektu politiko-juridiko 

titularrak UNESCOn eta bere intereseko gaiekin lan egiten duten nazioarteko beste erakunde 

batzuetan parte hartzeko gaitasuna duela aurreikusiko da.›› 

‹‹EAEko erakunde sozialen, kulturalen eta kiroletakoen nazioarteko proiekzioaren aintzatespena 

aurreikusiko da, nazioarteko erakunde analogoetan erabat sartu ahal izateko.›› 

‹‹Kanpoan dauden euskal zentroak aintzatetsiko dira testu artikulatuan...›› 

 

EH Bildu legebiltzar-taldea 

‹‹Estatus politiko berriak eskumen zabala aintzatetsiko die EAEko erakundeei kanpo-

harremanetan eta nazioarteko harremanetan, eta euskal erabaki-esparruari eragiten dieten 

EBren erabaki-eremuetan parte-hartze eraginkorra izateko mekanismoak eratuko ditu.›› 

‹‹Euskal Estatu Erkidegoak berari eragiten dioten nazioarteko hitzarmenetan erabakitzeko 

gaitasuna izango du. Erabaki horiek hartzeko artikulatzen diren alde biko edo alde anitzeko 

tresnek Euskal Estatu Erkidegoaren botere subiranoaren funtsa errespetatuko dute.›› 

‹‹Espainiako estatuarekin batera, EAEko erakundeek Europar Batasuneko organoetan 

ordezkaritza eta parte-hartze eraginkorra izateko mekanismo egokiak arbitratuko dira modu 

aldebikoan. Europako Parlamenturako ordezkariak aukeratzeko hauteskunde-legediak Euskal 

Estatu Erkidegoaren barrutia aintzatetsi behar du.›› 
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‹‹EAEko erakundeek nazioarteko harremanen inguruan jarduteko gaitasuna izango dute bere 

erabakitzeko gaitasunaren eremuan; zuzeneko ordezkaritza izango dute beste estatu eta nazio 

batzuen aurrean, eta gaitasuna izango dute nazioarteko erakundeetan inolako bitartekaritzarik 

gabe parte hartzeko; hala ere, kooperazio-mekanismoak ezarri ahal izango dira espainiar 

estatuarekin.›› 

‹‹ (…) diaspora ere aintzatetsiko da estatus politiko berrian, eta Euskal Estatu Erkidegoarekin 

harreman egonkorra izateko mekanismoak izango ditu. ››  
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