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Aurkezpena

Aurkezpena
Bizkaiko Foru Aldundiak  MUGIKORTASUNAREN 
GIDA 2018 aurkeztu du. Gida honek bi agiri ditu: 
MUGIKORTASUNAREN GIDA EUROPAR BATASU-
NEAN  eta EB-KO ESTATU GUZTIETAN SARTZEKO 
ETA BIZITZEKO PROZEDUREN ETA TRAMITEEN 
GIDA.

MUGIKORTASUNAREN GIDA 2018 honen helbu-
rua Bizkaiko Lurralde Historikoan bizi garen pert-
sonei Merkatu Bakar Europarrak Europar Batasu-
nean zirkulatzeko gure eskubideei dagokienez 
(lekualdaketak, aldi baterako egoitza eta egoitza 
iraunkorra, soldatapeko lana edo autonomoa, eta 
ikasketak) eskaintzen dizkigun aukerei buruzko 
informazio praktikoa, erabilgarria eta kalitatezkoa  
zuzkitzea da.

MUGIKORTASUNAREN GIDA EUROPAR BATASU-
NEAN atalak  hiru kapitulu ditu: 

z 1. kapitulua.- MUGIKORTASUNA EUROPAR 
BATASUNEAN: OINARRIZKO ALDERDIAK; EBko 
naziotasuna duten pertsonen  mugikortasu-
nari buruzko oinarrizko alderdiak aztertzen 
ditu, bertan ezarrita dauden oinarriak eta 
eskubideak, eta baita eskubide horiekiko dau-
den ustezko salbuespenak ere,

z 2. kapitulua.- MUGIKORTASUNA EUROPAR 
BATASUNEAN: LANA; zati honetan EBko beste 
estatu kide batzuetako eta Europako erakun-
de guztietako  lan-aukerak deskribatzen dira,

z 3. kapitulua.- MUGIKORTASUNA EUROPAR 
BATASUNEAN: IKASKETAK; kapitulu honetan 
ikasleentzat eta irakasleentzat hezkuntza-
ren eta prestakuntzaren arloetako programa 
europarretan sartzeko aukerak azaltzen dira.
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Europar Batasunean: 
oinarrizko gaiak
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Mugigarritasuna Europar Batasunean: Oinarrizko Gaiak

Europar Batasuna eta 
Europako Merkatu Bakarra
Europar Batasuna europar estatuen kopuru 
gero eta handiagoa duen eskualde-integrazioko 
prozesu bat da; herritarren ongizate ekonomikoa 
eta soziala hobetzea ahalbidetu du, eta Europa 
oparotasun eta egonkortasuneko erreferentzia 
bihurtu du.

Europako integrazioaren oinarrizko zutabeetako 
bat da EBko estatuen arteko mugak eta ozto-
poak ezabatzea, alegia, esaten zaionez, “Merka-
tu Batua”, “Barne Merkatua” edo “Europako 
Merkatu Bakarra” sortzea:

Europar Batasunaren funtzionamenduari 
buruzko Tratatua:
26 . art .:
“Barne-merkatuak barruko mugarik gabeko 
esparrua sortaraziko du, eta Tratatuetako 
xedapenen arabera bermatuko da bertan 
salgaien, pertsonen, zerbitzuen eta kapitalen 
zirkulazio askea.”

Estatu kideek Europar Batasunaren esparruan 
“ekonomia-esparru bakarra” eratu asmo dute; 
ondorioz, haien azken helburua izango da eragile 
ekonomikoen joan-etorri askea, inolako oztoporik 
gabe, estatu bakoitzaren barruko ekonomia-
eremuan bezala, bermatzen duen esparru bat 
sortzea.

Estatu-merkatuak “Barne Merkatu” bakarrean 
batzearen kontzeptu hori funtsezkoa da Euro-
pako enpresen eraginkortasuna hobetzeko; izan 
ere, merkatu handiago bati eskain diezaiokete 
euren ekoizpena, beste estatu batzuetan ozto-
po handirik gabe finkatu edo zerbitzuak eman 
ditzakete, eta beste herrialdeetako langileak 
kontrata ditzakete.

Europako herrialdeen arteko oztopoak kent-
zeak Europako ekonomiaren osotasunean 
ekoizpeneko baliabideak eta faktoreak era 
eraginkorrean esleitzea eta kokatzea errazten 
du. Enpresetako eraginkortasun eta lehiakorta-
sun handiago horri esker, Europako herritarrek 
produktu eta zerbitzuen eskaintza zabalagoa, 
kalitate handiagokoa eta prezio hobeagoetan 
izango dute.

Europako Merkatu 
Bakarrak proposatzen 
dituen lau askatasunak
Erromako Itunak Merkatu Bakarra sortzeko 
metodologia planteatu zuen 1957an, “oina-
rrizko lau askatasunak” deiturikoetan (salgai, 
pertsona, zerbitzu eta kapitalen zirkulazio askea) 
oinarrituta, bai eta haiek inspiratzen dituen 
funtsezko printzipioan ere: jatorriaren edo he-
rritartasunaren ziozko BEREIZKERIARIK EZA.

1. SALGAIEN ZIRKULAZIO ASKEA: 
merkataritza askea

z  Estatu kideen artean salerosketarako merka-
taritza-alorreko oztopoak desagertzea: muga-
zergak, kuotak eta aduanetako gainerako 
oztopoak kentzea

Zer da Europako Merkatu Bakarra?

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.202.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2016:202:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.202.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2016:202:TOC
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Mugigarritasuna Europar Batasunean: Oinarrizko gaiak

EUROPAKO MERKATU BAKARRA

Estatu-barruko 28 merkatu Europako merkatu bakar bat bihurturik

TRABAK ETA OZTOPOAK KENTZEA eragile ekonomikoei eta ekoizpeneko faktoreei Europar 
Batasuneko estatu batetik bestera mugitzean eta joan-etorriak egitean: 

“Bereizkeriarik ez jatorriaren zioz (tratu-berdintasuna)”.

ONDORIOAK- MERKATU BAKARRAK ENPRESA ETA PROFESIONALEI ESKAINTZEN DIZKIEN 
AUKEREN ADIBIDE BATZUK:
z MERKATUAREN TAMAINA HANDIAGOA (500 milioi kontsumitzaile baino gehiago)
z AUKERA/ERRAZTASUN GEHIAGO LAN EGITEKO eta ENPRESAK EDO FILIALAK SORTZEKO 

EBko beste estatu batzuetan.
z AUKERA/ERRAZTASUN GEHIAGO Europar Batasuneko beste estatu batzuetan 

INBERTITZEKO.

z  Estatu kideen artean salerosketarako ozto-
po teknikoak desagertzea: EBn produktuak 
fabrikatzeko eta merkaturatzeko araudi tek-
nikoa harmonizatzea eta elkarri estatu bateko 
eta besteko arauak onartzea.

2.  PERTSONEN ZIRKULAZIO ASKEA: 
pertsona fisiko eta juridikoen 
mugigarritasuna

z Langileen zirkulazio askea: BEREIZKERIARIK 
EZA beste estatu kide batzuetako langileen 
kontratazioan.

z Kokatzeko eskubidea: BEREIZKERIARIK EZA 
beste estatu kide batzuetako profesionalek 
edo enpresek erabakitako kokatze profesional 
eta enpresarialetan.

3. ZERBITZUEN ZIRKULAZIO ASKEA: 
pertsona fisiko eta juridikoen 
mugigarritasuna

z Zerbitzugintza askea: BEREIZKERIARIK EZA 
beste estatu kide batean kokaturiko profe-
sional edo enpresek aldi baterako ematen 
dituzten zerbitzuetan.

4. KAPITALEN ZIRKULAZIO ASKEA: 
kapitalen sartu-irtenak

z Kapital-mugimenduetarako murriztapenak 
kentzea estatu kideen artean.

ZERGATIK EUROPAKO MERKATU BAKARRA?
Enpresa lehiakorragoak, beste merkatu batzuetan HAZTEKO, BERRITZEKO eta 
INTERNAZIONALIZATZEKO aukera gehiago dituztenak.

Europako herritar eta kontsumitzaileek enpresen eskaintza zabalago eta 
lehiakorragoaren onura jasotzen dute:  prezio txikiagoak, produktuen, zerbitzuen aukera 
eta segurtasun handiagoak, etab.).

Lorpen garrantzitsuak izan diren arren, estatu kideen joera protekzionistek oraindik 
mugatzen dute, arlo jakin batzuetan, eragile ekonomikoen zirkulazio askea Europar 
Batasunean. Merkatu Bakarrak oztopoak eta hesiak jasaten ditu oraindik, eta, horrenbestez, 
Barne Merkatuak hogeita zortzi estatu-merkatutan zatikatuta egoten jarraitzen du.

http://europa.eu/pol/singl/index_es.htm
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Mugigarritasuna Europar Batasunean: Oinarrizko Gaiak

MERKATU BAKARRAREN LEGE OINARRIA
EB-REN ETA EBFT-REN FUNTZIONAMENDUARI BURUZKO 
ITUNA - “oinarrizko askatasunak”

OINARRIZKO ASKATASUNA ASKATASUNAREN ESANAHIA
askatasunaren hartzaileak - onuradunak

SALGAIEN ZIRKULAZIO ASKEA
(EBFTren 28.-37. art.) 

PRODUKTUEN MERKATARITZA – oztopoak kentzea:
• Muga-zergen oztopoak
•	 Aduanetako	oztopo	fisikoak	(estatistika,	osasun	eta	zerga	

kontrolak)
• Oztopo teknikoak (araudi teknikoak)  

PERTSONEN ZIRKULAZIO ASKEA 
(Estatu kideen arteko mugimendu 
iraunkorrak)
• Soldatapeko langileak 

(EBFTren 45.-48. art.)
• Kokatzeko eskubidea (EBFTren 

49.-55. art.)

PERTSONA FISIKOAK - 
NORBANAKOAK 

Soldatapeko langileak 

Kokatzeko eskubidea (langile 
autonomoak)  

PERTSONA JURIDIKOAK - 
ENPRESAK Kokatzeko eskubidea 

ZERBITZUGINTZA ASKEA  
(Estatu kideen arteko pertsonen 
aldi baterako mugimenduak eta 
Zerbitzuen “bidalketa”)

PERTSONA FISIKOAK - 
NORBANAKOAK 

Aldi baterako zerbitzugintza askea 
(langile autonomoak) 

PERTSONA JURIDIKOAK - 
ENPRESAK 

Aldi baterako zerbitzugintza askea 
(bidezkoa denean, lekualdatutako 
langileekin) 

ZERBITZUAK (adib. Txosten bat estatu batetik bestera bidaltzea).

KAPITALEN ZIRKULAZIO ASKEA 
(EBFTren 63.-66. art.)

Estatu kideen arteko kapital-mugimenduetarako murriztapenen 
debekua 

EUROPAKO HERRITARREN MUGIGARRITASUNA
EUROPAKO	HERRITARRAK,	pertsona	fisikoak,	EUROPAKO	MERKATU	BAKARRAREN	ONURADUNAK	dira,	
hauexek direla medio:

• Langileen zirkulazio askea (soldatapeko lana beste estatu kide batean).

•	 Kokatzeko	eskubidea	(beste	estatu	kide	batean	finkatzea	erabakitzen	duten	langile	autonomoak).

• Zerbitzugintza askea (zerbitzuak beste estatu kide batean aldi baterako ematea erabakitzen duten 
langile autonomoak).

Europako Merkatu Bakarraren lege oinarria
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Mugigarritasuna Europar Batasunean: Oinarrizko gaiak

Europako Esparru 
Ekonomikoa
2013ko uztailetik, Europako Merkatu Bakarra ho-
geita zortzi estatu kidek osatzen dute, eta haietan 
500 milioi pertsona baino gehiago bizi dira. EBko 
biztanleria hirugarrena da handienen artean, 
Txinaren eta Indiaren atzetik . Gainera, “Euro-

pako Esparru Ekonomikoa” deritzon eta 1994 . 
urteaz geroztik indarrean den hitzarmen baten 
ondorioz, merkatu bakar hori EFTAko hiru 
herrialdetara (Norvegia, Islandia eta Liechtens-
tein) zabaldu da .

Europako Merkatu Bakarra  – Europako Esparru Ekonomikoa
1952 Frantzia, Alemania, Italia, Belgika, Herbehereak, Luxemburg.
1973 Erresuma Batua, Irlanda, Danimarka.
1981 Grezia.
1986 Espainia eta  Portugal.
1994 Eee: Norvegia, Islandia, Liechtenstein.
1995 Austria, Suedia eta  Finlandia.
2004 Polonia, Hungaria, Txekiar Errepublika, Eslovakia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania, Malta 

eta Zipre.
2007 Bulgaria eta Errumania.
2013 Kroazia.

http://www.efta.int/eea/eea-agreement/eea-basic-features#1
http://www.efta.int/eea/eea-agreement/eea-basic-features#1
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/348/european-economic-area-eea_en
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Mugigarritasuna Europar Batasunean: Oinarrizko Gaiak

Merkatu bakarrak Bizkaiko enpresa eta profesionalei 
eskaintzen dizkien aukeren adibide batzuk
BIZKAIKO ENPRESA BAT . 
Makina bat saldu dio Italiako 
bezero bati

SALGAIEN ZIRKULAZIO ASKEA – merkataritza askea

z  EZ DAGO MERKATARITZA-ALORREKO OZTOPORIK muga-zergak, 
kuotak eta aduanetako gainerako oztopoak. 

z  EZ DAGO SALEROSKETARAKO OZTOPO TEKNIKORIK EBn produktuak 
fabrikatzeko eta merkaturatzeko araudi teknikoa harmonizatzea eta 
elkarri estatu bateko eta besteko arauak onartzea.

BIZKAIKO ENPRESA BAT . 
Merkatu-ikerketa bat 
kontratatu dio Poloniako 
aholkularitza-enpresa bati 

ZERBITZUGINTZA ASKEA

z  BEREIZKERIARIK EZA beste estatu kide batean kokaturiko 
profesional edo enpresek aldi baterako ematen dituzten 
zerbitzuetan.

BIZKAIKO INDUSTRIA-
ENPRESA BAT . Alemanian 
ezartzea erabaki du 
(Lantegi berri bat sortu du 
Alemanian)

PERTSONEN ZIRKULAZIO  ASKEA – KOKATZEKO ESKUBIDEA

z  BEREIZKERIARIK EZA beste estatu kide batzuetako enpresek 
erabakitako kokatze enpresarialetan.

KAPITALEN ZIRKULAZIO ASKEA – kapitalen sartu-irtenak

z  Kapital-mugimenduetarako murriztapenak KENTZEA.

BIZKAIKO ELEKTRIKARI 
BAT Finlandian kokatzea 
erabaki du (profesional gisa 
Finlandian ezartzea) 

PERTSONEN ZIRKULAZIO  ASKEA – KOKATZEKO ESKUBIDEA

z  BEREIZKERIARIK EZA beste estatu kide batzuetako pertsonek 
erabakitako kokatze profesionaletan (langile autonomoak).

KAPITALEN ZIRKULAZIO ASKEA – kapitalen sartu-irtenak

z  Kapital-mugimenduetarako murriztapenak KENTZEA.

BIZKAIKO MEDIKUNTZA-
ARLOKO PROFESIONAL BAT 
Erresuma Batuko klinika 
batek kontratatu du

PERTSONEN ZIRKULAZIO ASKEA – langileen zirkulazio askea

z  BEREIZKERIARIK EZA beste estatu kide batzuetako langileen 
kontratazioan
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Zer da Europako Herritartasuna?
“Europar Batasuneko Herritartasuna” 
Europar Batasunaren Tratatuak (EBT) 
sortutako kontzeptu bat da

“BATASUNEKO ESTATU KIDEREN BATEKO 
NAZIONALITATEA DAUKAN PERTSONA 
ORO IZANGO DA BATASUNEKO 
HERRITAR”

Europar Batasuneko 
herritarren eskubideak
Europako herritartasunak (EBFT 20. art.) norbe-
raren Estatuko herritartasuna osatzen du hura 
ordeztu barik, eta eskubide gehigarri batzuk 
ematen ditu:

1. Estatu kideetako lurraldean joan-etorriak 
egiteko eta bizitzeko eskubidea.

2. Udal hauteskundeetan eta Europako parla-
menturako bizi den estatu kidean hautesle eta 
hautagai izateko eskubidea.

3. Norberaren estatu kideak hirugarren herrial-
de batean ordezkaritzarik ez badu edozein 
estatu kidetako agintari diplomatiko eta kont-
sularen babesa izateko eskubidea.

4. Europako Parlamentuaren aurrean eskatzeko 
eskubidea eta “Europako Arartekoa”rengana 
jotzeko eskubidea”.

5. Europako erakundeetara eta organo aholku-
emaileetara idatziz jotzeko eskubidea, hi-
zkuntza	ofizialetakoren	batean,	eta	erantzuna	
hizkuntza berean jasotzekoa.

6. Herritartasuna, sexua, arraza, erlijioa, desgai-
tasuna, adina edo sexu-joera dela-eta berei-
zkeriarik gabeko tratua jasotzeko eskubidea.

7. Batzordeari lege proposamen bat aurkezteko 
eskatzeko eskubidea (herritarren ekimena).

8. Europako erakundeen, bulegoen eta agen-
tzien agiriak eskuratzeko eskubidea.

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/living-another-eu-country/residency-and-free-movement_en
http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/citizenship.html?locale=es
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM:l33152
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM:l33152
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/citizenship_of_the_union/l23026_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/citizenship_of_the_union/l23025_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/citizenship_of_the_union/l23025_es.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=URISERV:l14010a
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=URISERV:l14010a
http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/petitions_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/petitions_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/citizenship_of_the_union/o10005_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/citizenship_of_the_union/o10005_es.htm
http://europa.eu/contact/index_es.htm
http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/nondiscrimination_principle.html?locale=es
http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/nondiscrimination_principle.html?locale=es
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=es
http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/transparency.html?locale=es
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Pertsonen 
mugigarritasuna Europar 
Batasunean
Hasiera batean Europar Batasuneko pertsonen 
mugigarritasuna Batasuneko nazionalitatedun 
pertsonen lanbide-jarduerari lotutako joan-
etorriei zegokien, MERKATU BATUAren kont-
zeptuak jaso zuenez.

Horrek esan nahi zuen herritarren mugigarri-
tasunerako eskubideak estatu kideen arteko 
bidaiak (jatorriko estatuaz besteko estatu kidee-
tara) “besteren konturako langilea” (langileen 
zirkulazio askea), edo “langile autonomoak” 
(kokatzeko edo aldi baterako zerbitzugintzarako 
eskubidea) izateagatik justifikatzen ziren neu-
rrian bermatzen zirela.

Alabaina, 1990ean, hiru zuzentarauak onartu on-
doren, pertsonen mugagarritasunean funtsezko 
urrats bat egin zen; izan ere, indarrean sartu 
zirenetik, Europar Batasuneko edozein estatu-
tan bizitzeko eskubidea hiru pertsona-talderi 
bermatzen zaie (ikasle, erretiratu eta errenta-
dunei), lanbide-jarduerarik egin beharrik gabe 
jatorrizkoa ez den EBko beste estatu batean.

Zer esan nahi du 
“langileen zirkulazio 
askea” esamoldeak?
Europar Batasunaren funtzionamenduari 
buruzko tratatua:

EBFT 45 . art .:  “Langileei bermatu egi-
ten zaie zirkulazio askea, Batasunaren 
barruan. Estatu kideetako langileen artean, 
nazionalitatean oinarritutako bereizkeria 
guztien abolizioa dakar zirkulazio askeak, 
enpleguari, soldatei eta gainerako baldint-
zei dagokienez”.

Estatu kide batetik bestera, besteren kontura 
ekonomia-jarduera bat betetzeko, aldatzen 
diren soldatapeko langileek ez dute inolako be-
reizkeriarik jasan behar, harrerako estatu kideko 
herritarren aldean.

Horrenbestez, estatu kide bakoitzean ezin da 
egon bereizkeriarik EBko beste estatu batzue-
tako langileen eta bertako langileen artean . 
Europar Batasuneko soldatapeko pertsonen 
artean tratu-berdintasuna egon dadin nahi-
taezkoa da.

Zein kasu eta egoera sartzen dira 
mugigarritasunaren barruan?

PERTSONEN MUGIGARRITASUNA 
EUROPAKO MERKATU 
BAKARREAN

PERTSONA AKTIBOEN MUGIGARRITASUNA
1. “LANGILEEN ZIRKULAZIO ASKEA” . EB-ko 

beste estatu batean kontrataturiko soldata-
peko langileak

2. “KOKATZEKO ESKUBIDEA” . EB-ko beste 
estatu batean kokaturiko langile autono-
moak.

3. “ZERBITZUGINTZA ASKEA” . Aldi baterako 
eb-ko beste estatu batean zerbitzu bat 
ematen duten langile autonomoak.

PERTSONA EZ-AKTIBOEN 
MUGIGARRITASUNA
IKASLEAK, ERRETIRATUAK ETA ERRENTADU-
NAK.
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Zer esan nahi du 
“kokatzeko eskubidea” 
esamoldeak?
Europar Batasunaren funtzionamenduari 
buruzko tratatua:

EBFT 49 . art .:  “Ondorengo xedapenen 
eremuan, debekatuta egongo dira estatu 
kide bateko herritarrek beste estatu kide 
bateko lurraldean kokatzeko daukaten 
askatasunaren kontrako murrizketak. 
Debeku hori, halaber, estatu kide bateko 
lurraldean kokatuta dauden beste estatu 
kide bateko herritarrek agentziak, sukurt-
salak	edo	filialak	irekitzeko	daukaten	aska-
tasunaren murrizketen kontra ere badoa”.

“Kokatzeko askatasunak berekin dakar 
bakoitzak bere konturako enplegua sortu 
eta horretan aritu ahal izatea, baita enpre-
sak eratu eta kudeatzea ere, batez ere, so-
zietateak, bertako herritarrentzat herrialde 
bakoitzeko legediek jarritako baldintzetan, 
kapitalei buruzko kapituluko xedapenei 
kontra egin gabe, betiere”.

EBko estatu bateko herritarrek badute eskubidea 
arlo profesionalean kokatzeko (norberaren kontura 
ekonomia-jarduera bat aurrera eramatea) beste 
estatu kide batean harrerako estatuko herritarrent-
zako baldintza berdinetan.

Estatu kide bakoitzean EBko pertsonek edo 
enpresek arlo profesionalean kokatzean tratu-
berdintasuna izan dezaten nahitaezkoa da .

Zer esan nahi du 
“zerbitzugintza askea” 
esamoldeak?
Europar Batasunaren funtzionamenduari 
buruzko tratatua:

EBFT 56 . art .: “Hurrengo xedapenen 
eremuan, debekatuta utziko dira Batasu-
neko herrialde batean kokatuta dauden 
Batasuneko estaturen bateko herritarrei 
estatu kide batean zerbitzuak aske ema-
teko murrizpenak, nahiz eta herrialde hori 
ez izan prestazio-hartzailea”.

Estatu bateko herritarrak diren eta lanbidea ber-
tan kokaturik duten pertsonek badute eskubidea 
beste estatu batean zerbitzu bat aldi baterako 
emateko, harrerako estatuko herritarrentzako 
baldintza berdinetan.

Zerbitzugintza askeak, askotan, pertsonak EBko 
estatu batetik bestera lekualdatzea ekartzen du 
berekin. Hala ere, noizbehinkako eta/edo aldi 
baterako jarduerak izanik, besteren konturako 
langileen (langileak) edo norberaren konturako 
langileen (kokatzeko eskubidea) lekualdatze 
iraunkorragoen aldean, eragin txikiagoa du le-
kualdatuen eta haien familien eskubideetan.
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Zer esan nahi du 
“pertsona ez-aktiboen 
mugigarritasuna” 
esamoldeak?
Ikasle, erretiratu eta errentadunei dagokienez, 
harrerako/bizilekuko estatuak eskatu ahal izango 
die, hala dagokionean, froga dezatela behar 
beste baliabide badituztela, bai eta denetariko 
arriskuak estaltzen dituen gaixotasun-aseguru 
bat ere, bizi diren aldian haren gizarte-laguntzako 
sistementzat zama izan ez daitezen

Nortzuk dira 
mugigarritasunaren 
onuradunak?

Pertsona aktiboen mugigarritasuna

Estatu kide bateko (jatorriko estatu kideko) he-
rritar diren pertsona fisikoak, beste estatu kide 
batera (harrerako estatu kidera) joaten direnak 
soldatapeko edo norbere konturako lan bat 
egiteko edo, bigarren kasuan, Harrerako Esta-
tuan zerbitzu bat aldi baterako emateko joaten 
direnak.

Pertsona ez-aktiboen 
mugigarritasuna

Estatu kide bateko ikasle, erretiratu eta gaine-
rako errentadunak, beste estatu kide batera al-

datzea erabakitzen dutenak (harrerako estatua), 
han ikasketak egitearren edo han bizitzearren.

Europar Batasuneko 
herritarren senideen 
mugigagarritasun 
eskubideak

Pertsonen (aktiboak izan zein ez) senideek, 
hedaduraz, mugigarritasun eskubideak dauzka-
te, hirugarren herrialde bateko herritartasuna 
badute ere. Azken kasu horretan, litekeena da 
herrialde guztietan betekizun berak ez eskatzea 
mugimendu-askatasunerako eskubidea erabiltze-
ko orduan.

Honako hauek hartzen dira “senitartekotzat”:

z Ezkontidea edo bikotekide erregistratua (ha-
rrerako estatuak elkartze horiek ezkontzaren 
antzera tratatzen baditu).

z EBko herritarraren eta ezkontidearen/bikote-
kidearen 21 urtetik beherako edo ardurapeko 
ondorengo ahaide zuzenak (seme-alabak, 
bilobak eta abar)

z EBko herritarraren eta ezkontidearen/bikote-
kidearen ardurapeko aurreko ahaide zuzenak 
(gurasoak, aitona-amonak eta abar).

Ikasleei dagokienez, ezkontidea/bikotekidea eta 
ardurapeko seme-alabak baino ez dira jotzen 
senitartekotzat.



18 mugikortasunaren gida europar batasunean bizkaiko foru aldundia

Mugigarritasuna Europar Batasunean: Oinarrizko gaiak

Europako herritarren 
mugigarritasun eskubideak

Europako herritarren mugigarritasun eskubi-
deak (beste estatu kide batzuetarako joan-eto-
rriak) honako hauek dira:

z EBko edozein herrialdetan sartzeko 
eskubidea, berariazko izapiderik bete 
behar izan gabe . Baliozko pasaporte bat 
edo nortasun-agiri nazional bat baino ez 
da behar. Harrerako estatuko agintariek 
ahalmena izango dute Europar Batasuneko 
herritarraren nortasuna egiaztatzeko (iden-
tifikazio-agiria	eskatzeko),	baina	ezin	zaio	
galdetu bidaiaren zioei edo iraupenari buruz. 

Bidaiatzeko eskubidea ordena, segurtasun 
edo osasun publikoaren inguruko arrazoiren 
batengatik baino ezin da murriztu. 

z EBko edozein herrialdetan bizitzeko, bizi-
lekua izateko edo kokatzeko eskubidea . 
EBko herritarrek EBko beste herrialde batean 
3 hilabete bitarte bizi daitezke, baliozko pasa-
portea edo nortasun-agiri nazionala besterik 
ez edukita 3 hilabeteez geroztik, estatu 
kideek “erregistro-ziurtagiri bat” eska deza-
ten galdegin diezaiekete, herrialde horretan 
bizileku-eskubidea erabiltzen ari direlako 
froga gisa. Behin bost urtez jarraian bizilekua 
izanez gero, bizileku iraunkorreko eskubidea 
erdiesten dute.

Zein dira mugigarritasunaren 
ondoriozko eskubideak?
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z Nahi duen EBko herrialdean lan egiteko 
eta erretiratzeko eskubidea . Beste estatu 
kide batetik datorren langileak bertako edo-
zeinek izaten duen tratua hartu behar du, eta 
ezin izango zaio eskatu betekizun gehigarririk 
Administrazio publikoko postu jakin batzue-
tan salbuespenak egon daitezke (estatuko 
langileentzako erreserbak). Beste estatu 
kide batean lortutako erretiro-pentsioa es-
portatu egingo da, zein ere den atzerrian bizi 
izandako denbora.

z Europako beste herrialde batean ikasteko 
eskubidea . Ikasi nahi den EBko herrialdeko 
unibertsitateak edo ikastetxeak EBko beste 
estatu batetik datorren ikaslea onartu be-
harko du, bertakoentzako baldintza berdine-
tan, eta ezin izango dio eskatu matrikula-
tasengatik gehiago ordain dezala. Beste 
estatu kide batean bizi den Europako herritar 
baten familiako kideek herrialde berrian 
dauden irakaskuntza orokorra eta lanbide-
heziketa hartzeko eskubidea dute, bertako 
herritarrek dituzten baldintza berdinetan.

Aldi baterako murrizketak 
Kroaziarentzat

Kroaziako herritarrak:

EBko beste herrialde batean soldatapeko langile 
gisa lan egiteko eskubidea murriztu egin daiteke 
aldi batez 2020ko ekainaren 30era arte.

Baliteke honako herrialde hauetan lan egin nahi 
duten Kroaziako herritarrek lan egiteko baimena 
behar izatea: Austria, Malta, Herbehereak, Eslove-
nia eta Erresuma Batua.

Kroazian lan egin nahi duten 
Europar Batasuneko herritarrak:

Kroazian inoren kontura lan egiteko eskubidea mu-
gatuta egon daiteke, aldi baterako erabakien bidez. 
Herrialde hauetako pertsonek baliteke Kroazian 
lan egiteko baimena behar izatea: Austria, Malta, 
Herbehereak, Eslovenia eta Erresuma Batua.

Denbora aldeko murrizketei buruzko argibide gehia-
go hemen: 
http://europa.eu/youreurope/citizens/work/
abroad/work-permits/index_es.htm
http://ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=466&langId=es

Pertsona aktiboak – soldatapeko 
langileak eta autonomoak  

(Gidaren 2. kapitulua)

Lana – lanbide-
jarduera  
LORTZEA4
Laneko – lanbide-
jarduera garatzeko  
baldintzak5

EB-ko herritar aktiboak eta ez-aktiboak 
(Gidaren 1. kapitulua)

SARTZEKO eskubidea1
BIZITZEKO-EGOITZA 
eskubidea

• Pertsona AKTIBOAK
• Pertsona EZ-AKTIBOAK

2
BEHIN BETIKO EGOITZA 
eskubidea3 Harrerako estatuko  

herritarrekiko  
tratu-berdintasuna

PERTSONEN MUGIGARRITASUNA EB-N  
ERKIDEGOKO NAZIONALITATEA DAUKATEN HERRITARREN MUGIGARRITASUN ESKUBIDEAK 

(harrerako estatuko eskubideak = joan-etorriaren helmugako estatukoak)

LABURPENA: Europako herritarren mugigarritasun eskubideak

https://europa.eu/youreurope/citizens/work/work-abroad/work-permits/index_es.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/work/work-abroad/work-permits/index_es.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=466&langId=es
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=466&langId=es
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Harrerako estatuan 
sartzeko eskubidea

EBren barruko joan-etorriak

Europar Batasunaren barruan egiten dituz-
ten joan-etorrietan, Erkidegoko nazionalitatea 
daukaten herritarrei nortasun-agiria aurkezteko 
baino ezin eska dakieke (edo, hala dagokionean, 
baliozko pasaportea), estatu kide bateko naziona-
litatea dutela frogatzeko.

z Ez da pasaporterik eduki behar, horrenbestez, 
EBko estatu kideetan egiten diren bidaieta-
rako. Europar Batasuneko edozein herritar 
Batasuneko herritartasuna egiaztatzen 
duen agiria erabiliz joan daiteke estatu kide 
batetik bestera. Mugagarritasun eskubide 
horretan, halaber, harrerako estatuan hiru 
hilabetez geratzeko eskubidea sartzen da.

z Joan-etorrirako eskubide hori ordena, se-
gurtasun edo osasun publikoaren inguruko 
arrazoiren batengatik baino ezin da mugatu.

Zer da Schengengo 
esparrua?

“Schengengo esparrua” deritzonean, barneko 
muga-pasabideek ez dute pertsonen kontrolik 
egiten .

Horren arabera, Schengengo Akordioa izenpetua 
duten bi estaturen arteko lurreko, aireko edo 
itsasoko mugetan ez dago joan-etorrien gaineko 
kontrol sistematikorik, ez Europar Batasuneko 
herritartasuna dutenentzat ez kanpoko herri-
tartasuna dutenentzat.

Herrialde horiek lotzen dituzten errepideetan, 
edo herrialde horietako hiriburuak eta hiriak 
lotzen dituzten hegaldi edo itsasbideetan, pert-
sonei agiriak sistematikoki eskatzea kendu da. 
Erkidegoko nazionalitatea daukaten herritarrei ez 
zaie eskatzen ez nortasun-txartel edo -agiria, ez 
pasaportea. EBtik kanpoko herritarrei ere ez zaie 
eskatzen agiririk.

Nahiz eta Schengengo esparru horretan pertso-
nen	joan-etorrietarako	“barneko	muga	fisiko”rik	
ez egon, Estatuek beraientzat gordetzen dute a 
posteriori kontrola egiteko aukera, hiru hilabe-
tetik gorako egonaldietarako eskatzen jarraitu 

baitezakete eskubide hori duten herritarren 
kategorietakoak direlako proba: soldatapeko 
lana edo lan autonomoa; edo, hala denean, gu-
txieneko diru-sarrerak frogatzea eta gaixotasun-
aseguru bat izatea.

Schengengo Akordioa: Schengenen (Luxemburg) 
1985ean sinatutako hitzarmena. 26 estatuk osa-
tutako esparrua:

z Europar Batasuneko 22 estatu daude, 
batetik: Alemania, Austria, Belgika, Da-
nimarka, Eslovenia, Espainia, Estonia, 
Finlandia, Frantzia, Grezia, Holanda, 
Hungaria, Italia, Letonia, Lituania, 
Luxemburg, Malta, Polonia, Portugal, 
Txekiar Errepublika, Eslovakiar Errepu-
blika eta Suedia.

z Eta Europar Batasunetik kanpoko 4 es-
tatu, bestetik: Liechtenstein, Norvegia, 
Islandia eta Suitza.

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_es.htm
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/extranjeria/acuerdo-de-schengen
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Schengengo Esparrua 2013/7/1etik

Schengengo esparruaren 
barruko joan-etorriak   
(Schengengo Hitzarmena indarrean 
duten estatuetan sartzea)

Era berean, Schengengo Akordioak arau bateratu 
batzuk ezartzen ditu mugen kontrolerako, bai eta 
bisen gaineko politika bateratu bat ere:

z Erkidegoko  nazionalitatea daukaten herrita-
rrei egindako kontroletan, nahikoa da norta-
sun-agiria aurkeztea (“minimum check”).

z EBtik kanpoko herritarrei egindako kon-
troletan, agirien aldetik kasu bakoitzerako 
indarrean dauden baldintzak aplikatuko dira 
(nortasun-txartela/pasaportea/bisa). Halako 
herritarrak muga-kontrol osoaren pean daude 
(“thorough check”).

Schengengo esparruan mugak zeharkatzea-
ri buruzko argibide gehiago hemen: http://
ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/
policies/borders-and-visas/border-crossing/in-
dex_en.htm

Sartzeko eskubidearen 
onuradunak

Beste estatu kide batean sartzeko eskubidea dute 
EBko herritarrak eta haren zuzeneko familiak, 
zein ere den haren herritartasuna.

z Familiako kideren bat EBko herritarra ez 
bada, iragaitzazko edo harrerako estatu 
kideek, haren nazionalitatearen arabe-
ra, dagozkion agiriak eskatu ahal izango 
dizkiote, baita sartzeko bisa ere, hala 
dagokionean. Eskumena duten agintaritza 
kontsularrek bisa hori doan eta baldintza 
partikularrik gabe eman behar dute. Ezin 
erabil ditzakete eskubide horiek bidaian 
bakarrik doazen senitartekoak, EBko lege-
diak ez baititu hartzen EBtik kanpoko seni-
tartekoentzako eskubide autonomotzat.

z EBtik kanpoko senide horiek Schengengo 
Akordioa izenpetua duten herrialdetako 
batean bizi badira, ez dute bisarik behar 
esparru horretan egiten dituzten joan-eto-
rrietarako. Bakarrik bidaiatu ahal dira, EBko 

Kanaria Uharteak

Azoreak

Madeira

Schengen Esparruaren barruan diren 
Europar Batasuneko Estatu kideak

Schengen Esparruaren barruan diren 
Europar Batasuneko Estatu kideak

Schengen Esparruaren barruan 
diren Europar Batasuneko kide ez 
diren Estatuak

Schengen Esparruan sartzeko 
hautagai diren Estatuak

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/border-crossing_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/border-crossing_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/border-crossing_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/border-crossing_en
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herritarra den familiakoaren laguntzarik 
gabe, baldin eta pasaportea eta bizileku-
txartela eramaten badituzte gainean.

Osasun prestazioetarako 
eskubideak aldi baterako 
joan-etorrietan

Europar Batasuneko beste estatu kide batean aldi 
baterako egonaldia egiten den bitartean, EBko 
herritarrak eta haren senitartekoek beharrezko 
osasun-laguntza jasotzeko eskubidea dute gaixotuz 
edo istripua izanez gero. Bizilekua duten herrial-
dera goizegi itzuli behar ez izateko medikuntza-
zaintza guztiak emango zaizkie.

Eskubide hori errazago erabili ahal izateko, hobe 
da Europako herritarrek “Europako Osasun Txarte-
la” (EOT) izan dezaten; txartel horrek estatu kide 
bateko gaixotasun-aseguru baten erregimenean 
afiliaturik	egotea	egiaztatzen	du.	Txartel	hori	ba-
nakoa eta doakoa da, eta titularrak beharrezko 
osasun-prestazioak hartzeko duen eskubidea 
egiaztatzen du, medikuntzaren aldetik, Europar 
Batasuneko herrialdeetatik edozeinetan aldi 
baterako egonaldi bat ematen ari den bitar-
tean, prestazioen izaera eta egonaldirako aurrez 
pentsatutako iraupena kontuan harturik Balio-
denbora Europako Osasun Txartelean ageri da, 
eta 2 urtekoa izaten da  normalean, nahiz eta 
ezberdina den herrialdeen artean. Familiako kide 
bakoitzarentzat txartel bat eskatu behar da. 

Europako Osasun Txartela (EOT) ez da baliozkoa 
izango bidaiaren xedea tratamendu mediko 
espezifikoa jasotzea bada, ezta pertsonak bizile-
kua beste estatu batera aldatzen duenean ere .

Europako Osasun Txartela

Txartelak osasun-laguntza publikoa bisitatzen ari 
den herrialdeko herritarrentzako baldintza ber-
dinetan jasoko dela ziurtatzen du. Prestazio ho-
rrengatik kobratzen duen herrialde batean hartu 
behar baldin bada laguntza medikoa, zenbate-
koa itzuli egingo da, edo berehala, edo jatorriko 
herrialdera itzulitakoan. Txartel baterako eskubi-
dea izateko, estatuaren gizarte-segurantzako 
sistema batek aseguratuta edo estalita egon 
behar da EBko edozein estatu kidetan. Bidaian 
doan familiako kide bakoitzak bere txartela eduki 
beharko du.

Gizarte Segurantzaren bulego birtualean eska 
daiteke, baina kasu batzuetan Internet zerbitzu 
horren bidez ezin da Europako Osasun Txartela 
(EOT) eskuratu; hala gertatzen da, besteak beste, 
langabezia-prestazioen hartzaileen eta haien 
onuradunen nahiz aldi baterako kontratua duten 
asegurupekoen kasuan.

Europar Batasuneko herritarrak badu eskubi-
dea beste estatu kide batean laguntza medikoa 
jasotzeko EOT izan ez arren, baina gerta daite-
ke, halakoetan, prestazioaren zenbateko osoa 
ordaindu behar izatea. Geroago, gaixotasun-
aseguruaren erakundeari (hala dagokionean, 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=es
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=es
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zijQ3NTAwtDQx93A08XQ0cQ329Qy2NA43djcz0w_EpMLA00I8iRr8BDuBIhP4ofErALgArwGNFcGqxfkFuaIRBlokiAPa1s3w!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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kotizatzen dion Espainiako Gizarte Segurantzari) 
zenbatekoa itzultzeko eskatu ahal izango dio, 
tratatu duten herrialdean aplikatzekoak diren 
koefizienteen	arabera.

Europako Osasun Txartelari buruzko 
informazio gehiago

EB: http://ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=559&langId=es

Espainia: http://www.seg-social.es/Internet_1/
Personas trabajadoras/PrestacionesPen-
sion10935/Asistenciasanitaria/Desplazamientos-
porE11566/TSE2/index.htm

Euskal Autonomia Erkidegoa: http://www.
gazteaukera.euskadi.net/r58-2250/es/conteni-
dos/informacion/salud_disfruta_viaje/es_1776/
disfruta_c.html#e111

Harrerako estatuan 
bizilekua izatea

EBko herritarrentzako 
administrazio-tramiteak

Harrerako estatuak beste estatu kide batetik 
datorren herritarra agintari eskudunen aurrean 
erregistraraz dezake . Betebehar hori ez betet-
zeak zehapen ekonomikoak ekar ditzake .

Halakoetan, harrerako estatuak berehala erre-
gistro-ziurtagiri bat emango du, erregistratutako 
pertsonaren izena eta helbidea zein erregistratze-
eguna adierazirik.

Ziurtagiria emateko, estatu kideek, sarrerako 
agiria aurkezteaz gain (baliozko nortasun-agiria 
edo pasaportea), ondorengo agiriak baino ezin 
eska ditzakete, kasuen arabera:

z Langilea bada, baliteke harrerako estatuak 
hauek eskatzea:

• Estatu horretan ekonomia-jarduera bat 
aurrera eramango duelako ziurtagiria 
(normalean, lan-kontratu bat, edo lanbide-
jarduera autonomo bat –negozio bat abian 
jartzea, esaterako– aurrera eramango 
delako ziurtagiria).

z Erretiratua edo errentaduna bada, baliteke 
harrerako estatuak hauek eskatzea::

• Estatu horretako gizarte-laguntzarentzat 
zama bat ez izateko behar beste baliabide 
izatearen frogak 1.

• Izan daitezkeen arrisku guztiak estaltzen 
dituen gaixotasun-aseguru bat edukitzea-
ren frogak.

z Ikaslea bada, baliteke harrerako estatuak 
hauek eskatzea::

• Estatuko Gizarte Laguntzako sistemarent-
zat zama ez bihurtzeko behar beste ba-
liabide daukala ziurtatzen duen aitorpena 
edo pareko agiria, 

• Izan daitezkeen arrisku guztiak estaltzen 
dituen gaixotasun-aseguru bat izenpetuta 
edukitzea,

• Ikastetxe onartu batean matrikulaturik 
egotearen froga.

1 BEHAR BESTE BALIABIDE: Estatu kideek ezin zehatz 
ditzakete “gutxieneko baliabide” batzuk; interesdunaren 
egoera pertsonala kontuan izan behar dute, ordea. “Gutxie-
neko baliabide” edo “baliabide nahiko” horiek ezin izango 
dute gainditu inoiz ere harrerako estatuak bere herritarri 
gizarte-laguntza emateko ezarririko muga-maila, edo, bes-
tela, harrerako estatuan ordaintzen den Gizarte Segurant-
zako gutxieneko pentsioa.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=es
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=es
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Asistenciasanitaria/DesplazamientosporE11566/TSE2/index.htm
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Asistenciasanitaria/DesplazamientosporE11566/TSE2/index.htm
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Asistenciasanitaria/DesplazamientosporE11566/TSE2/index.htm
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Asistenciasanitaria/DesplazamientosporE11566/TSE2/index.htm
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-2250/es/contenidos/informacion/salud_disfruta_viaje/es_1776/disfruta_c.html#e111
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-2250/es/contenidos/informacion/salud_disfruta_viaje/es_1776/disfruta_c.html#e111
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-2250/es/contenidos/informacion/salud_disfruta_viaje/es_1776/disfruta_c.html#e111
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-2250/es/contenidos/informacion/salud_disfruta_viaje/es_1776/disfruta_c.html#e111
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EBko herritarren 
senideentzako 
administrazio-tramiteak

Beste estatu kide batean bizitzeko es-
kubidea duten EB-KO HERRITAR BATEN 
ZUZENEKO SENITARTEKOAK:

z Langileen, erretiratuen eta errentadunen 
kasuan: ezkontidea/bikotekidea, ardu-
rapeko seme-alabak eta ardurapeko 
aurreko ahaideak.

z Ikasleen kasuan: ezkontidea/bikotekidea 
eta ardurapeko seme-alabak.

“EBko herritarraren zuzeneko senitarteko”tzat 
jotzen direnentzat, era berean Batasuneko herri-
tarrak badira, estatuek erregistro-ziurtagiri bat 
ere emango dute, eta horretarako hauek aurkez-
teko baino ezingo dute eskatu:

z Baliozko nortasun-txartel edo pasaportea.

• Familiako harreman bat edo erregistratutako 
elkartze bat dagoela egiaztatzen duen agiri bat 
edo, bestela, beste agiri bat, EBko herritarraren 
ardurapean dagoela frogatzen duena.

• kasuan kasu, laguntzen duten EBko herrita-
rraren erregistro-ziurtagiria edo harrerako 
estatuan bizitzearen beste edozein froga.

Estatu kide bateko herritartasuna ez duten se-
nitartekoek “Europar Batasuneko herritar baten 
senitarteko baten bizileku-baimena” deritzona 
eskatzeko betebeharra dute. Hura emateko, 
harrerako estatuko agintariek Europar Batasuneko 
senitarteko batentzat eskatzen diren agiri berbe-
rak baino ezingo dituzte eskatu (kasuan kasu, EBn 
eskatzen den bisa barne).

Bizileku-baimen hori bost urteko aldi batean da 
baliozkoa, ematen denetik zenbatzen hasita (edo 
EBko herritarrak bizilekua izandako aldian, azken 
hori bost urte baino gutxiagokoa baldin bada). 
Edozein Schengen herrialdek emandako baliozko 
bizileku-txartelak Batasuneko beste Schengen 
herrialdeetan bisa eskatu beharretik salbuesten 
ditu EBko herritarraren senitartekoak.

Erregistro-ziurtagiria bezala, “EBko herritar baten 
senitarteko baten bizileku-baimena” aitorpen hutse-
ko agiria da, eta, horrenbestez, hura ez eskatzeari 
edo ez berritzeari isun edo zehapen bat baino ezin 
izango zaio ezarri.

Bizileku-agiriak (erregistro-ziurtagiriak edo bizi-
leku-baimenak) doan emango dira edo, kasuan 
kasu, bertako herritarrei antzeko agiriak emate-
ko (nortasun-agiri nazionala, esaterako) eskatzen 
zaiena gainditzen ez duen kopuru baten truke.

1.  Ez da beharrezkoa erregistroa eta ERREGIS-
TRO-ZIURTAGIRIA eskatzea bizileku-eskubidea 
erabiltzeko honako kasu hauetan:

z LAN-KONTRATUAK hiru hilabetetik behe-
rakoak direnean.

z NEKAZARITZAKO SASOIKAKO LANGILEAK, 
nekazaritza-jardueretan, kontratua sei hila-
betetik gorakoa ez denean.

z MUGAZ GAINDIKO LANGILEAK, jatorriko 
estatura astean behin gutxienez itzultzen 
direnean, halakoek berariazko erregulazioa 
dute eta.

2.  Europar Batasuneko lanik gabeko langileek 
badute eskubidea EBko beste herrialde ba-
tean bizilekua izateko, han lan bila ibiltzeko, 
“arrazoizko aldi batean” . EBko Justizia Auzite-
giaren iritziz, aldi hori sei hilabetekoa da. Eta, 
nolanahi ere, ezin izango dira kanporatu, baldin 
eta froga badezakete lan horren bila seriota-
sunez ari direla eta lortzeko egiazko aukerak 
badituztela (esate baterako, probaren edo 
elkarrizketaren bat egiteko badute).

BESTE OHARPEN GARRANTZITSU BATZUK EBko beste estatu 
kide batean aldi baterako bizitzeko eskubideei buruz
XEDAPEN GARRANTZITSUAK  - PERTSONA AKTIBOEN BIZILEKUA 
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Harrerako estatuan behin 
betiko bizilekua izatea

Harrerako estatu kide batean legalki bost 
urtez jarraian bizi izan diren Europar Bata-
suneko herritarrek bizileku iraunkorreko 
eskubidea dute herrialde horretan

Eskubide hori aplikatzen zaie EBko herrita-
rrarekin bost urtez jarraian legalki bizi izan 
diren senitartekoei ere, estatu kide bateko 
herritartasuna izan zein ez.

Behin bizileku iraunkorreko eskubidea 
erdietsita, harrerako estatu kidetik kanpo 
jarraian bi urtez baino gehiagoz egoteagatik 
baino ezin izango da galdu.

Behin betiko bizileku-eskubidea lortzeko segi-
dako bost urteko aldiaren zenbaketari ez diote 
hauek eragingo:

z Aldi baterako kanpoko egonaldiek, urtean 
guztira sei hilabete gainditzen ez dituztenean,

z Iraupen luzeagoko kanpoko egonaldiek, jato-
rriko estatu kidean soldadutza-betebeharrak 
betetzeko direnean,

z Elkarren segidako hamabi hilabeteak gaindit-
zen ez dituzten kanpoko egonaldiek, garrantzi-
zko arrazoiak dituztenean, hala nola haurdunt-
za edo erditzea, gaixotasun larri bat, ikasketak 
edo lanbide-prestakuntza bat egitea, edo 
lan-arrazoiengatik beste estatu kide batera edo 
hirugarren herrialderen batera lekualdatzea.

Bizilekua bost urtez jarraian izateko aldia 
amaitu baino lehen, langileak eta haren fami-
liak bizileku iraunkorreko eskubidea erdietsi 
ahal izango dute, baldin eta ondorengo kasue-
takoren bat betetzen badute:

z Langilea harrerako estatuan erretiratuko da, 
azken urtean harrerako estatuan lan egin 
badu eta azken urteetan bertan bizi izan 
bada,

z Langileak lanerako ezintasun iraunkor ba-
tengatik bere jarduera utziko du, harrerako 
estatuan azken bi urteetan bizi izan denean,

z Mugaz gaindiko langileak harrerako esta-
tuan jarraian hiru urtez lan egin eta bizi izan 
da.

Denbora-eskakizun horiek (bizi izandako eta/
edo lan egindako urteak) jaitsi egin ditzakete 
EBko estatuek, haiek hautatu eran. Langileent-
zat onuragarriagoak diren xedapenen batzuk 
egon daitezke, beraz.

Baldin eta langilea hiltzen bada bizileku iraunko-
rreko eskubidea erdietsi baino lehen (segidako 
bost urteko bizilekua), haren zuzeneko familiak 
eskubide hori eskuratuko du:

z Hil den unean, harrerako estatuan azken bi 
urteetan bizi izan bada (denbora-eskakizun hori 
jaisteko aukera dute EBko estatuek),

z Langilearen heriotza lan-istripu baten edo 
lanbide-gaixotasun baten ondorioz gertatu 
baldin bada,

z Bizirik gelditu den ezkontideak langilearekin 
ezkontzearen ondorioz galdu baldin badu harre-
rako estatuko herritartasuna.

BESTE OHARPEN GARRANTZITSU BATZUK EBko beste estatu 
kide batean behin betiko bizitzeko eskubideari buruz

PERTSONA AKTIBOEN BIZILEKU IRAUNKORRARI BURUZKO XEDAPEN 
GARRANTZITSUAK (segidan bizi izandako aldia 5 urtetik beherakoa bada)
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2004/38/EE Zuzentaraua
2004/38/EE Zuzentaraua, Europako Parla-
mentuarena eta Kontseiluarena, 2004ko 
apirilaren 29koa, Europar Batasuneko 
herritarrek eta haien senitartekoek esta-
tu kideetako lurraldean aske ibili eta bizi 
izateko duten eskubideari buruzkoa” .

“Europar Batasuneko herritarrek Europar 
Batasun osoan aske ibili eta bizi izateko duten 
eskubideari” buruzko zuzentarauak ordura arte 
EBko legedi konplexuan sakabanaturik zeuden 
neurri guztiak biltzen ditu . Ildo horretatik, haren 
helburua da, EBko herritarren aske ibili eta bizit-
zeko eskubidearen erabilera erraztea, adminis-
trazio-izapideak behar den gutxienera murriztea, 
familiako	kideen	estatutuaren	definizio	hobea	
ematea, eta bizilekua ukatzeko edo bertan behe-
ra uzteko aukera mugatzea.

Zuzentarauari 2011ko ekainean egin zaio azken 
aldaketa, Batasunaren barruko langileen joan-
etorri askeari buruzko 2011ko apirilaren 5eko 
492/2011 Erregelamendua (tratu-berdintasuna 
sartzean eta enpleguan aritzean) erabilita. Erre-
gelamendu horrek, arrazionaltasun eta argitasun 
gehiagorako, aurreko 1612/68 Erregelamendua 
ordezkatzen du.

2004/38 Zuzentarauan 
erabilitako terminoen 
glosarioa

Zuzentarauak	definitu	dituen	terminorik	esangu-
ratsuenak hauek dira:

z EB-ko herritarra: Europar Batasuneko estatu 
kide bateko herritartasuna duen pertsona 
oro.

z Familiako kidea 1:
a) Ezkontidea.
b) EBko herritarrarekin elkartze erregistratua 

egin duen bikotekidea, estatu kide bateko 
legediari jarraituz, harrerako estatu kideko 
legediak elkartze erregistratuei ezkontzen 
pareko tratua ematen baldin badie.

c) EBko herritarraren 21 urtetik beherako 
edo ardurapeko ondorengo ahaide zuze-
nak eta ezkontidearen (edo b) atalaren 
arabera erregistraturiko bikotekidearen) 

1 Ikasleei dagokienez, Zuzentarauaren ondorioetarako, 
ezkontidea, b)ataleko bikotekide erregistratua eta ardurape-
ko seme-alabak baino ez dira hartzen familiako kidetzat.

21 urtetik beherako edo ardurapeko ondo-
rengo ahaide zuzenak.

d) EBko herritarraren ardurapeko aurreko 
ahaide zuzenak eta ezkontidearen (edo b) 
atalaren arabera erregistraturiko biko-
tekidearen) ardurapeko aurreko ahaide 
zuzenak.

z Europar Batasuneko herritar baten EB-tik 
kanpoko senitartekoak, EBko kanpo-mugak 
zeharkatzeko bisarik behar ez dutenak 3 hi-
labetetik beherako egonaldietarako: 539/2001 
Erregelamenduan (EE) araututa dago.

Erregelamendu hori 2017ko  maiatzean aldatu da 
azken aldiz,  850/2017 (EE) Erregelamenduaren 
bitartez. Erregelamendu horretan zenbait aldake-
ta jaso dira EBtik kanpoko mugak zeharkatze-
ko bisa behar duten herritarren herrialdeen 
zerrendari eta betebehar horretatik salbuetsita 
dauden herritarren hirugarren herrialdeen 
zerrendari dagokienez.  Gainera, estatu kide 
batzuk bisa izateko beharretik salbuesteko 
aukera hori aldi baterako bertan behera uzteko 
zenbait kasu ere ezarri dira.  Aldaketak este-
ka honetan kontsulta daitezke: http://eur-lex.
europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:0200
1R0539-20170611. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02004L0038-20110616
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0492&qid=1415113861216&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0492&qid=1415113861216&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32001R0539
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32001R0539
http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/850/oj/spa
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02001R0539-20170611
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02001R0539-20170611
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02001R0539-20170611
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EB-N SARTZEKO BISA BEHAR DUTEN HERRITARREN ESTATUAK
Afganistán Cuba Lesotho Senegal

Angola Ecuador  Líbano Sierra Leona 

Arabia Saudí Egipto  Liberia Siria (República Árabe) 

Argelia Eritrea Libia (Yamahiriya 
Árabe)

Somalia 

Armenia Etiopía Madagascar Sri Lanka 

Azerbaiyán Filipinas Malaui Suazilandia 

Bahrein Fiji Maldivas Sudáfrica 

Bangladesh Gabón Malí Sudán 

Belarús Gambia Marruecos Sudán del Sur  

Belice Ghana Mauritania Surinam 

Benin Guinea Mongolia Tailandia 

Bután Guinea-Bissau Mozambique Tanzania (República 
Unida de) 

Bolivia Guinea Ecuatorial Myanmar/Birmania Tayikistán

Botsuana Guyana Namibia Togo  

Burkina Faso Haití Nepal Túnez 

Burundi India Níger Turkmenistán 

Cabo Verde Indonesia Nigeria Turquía  

Camboya Irak Omán Uganda 

Camerún Irán Paquistán Uzbekistán 

Chad Jamaica Papua Nueva Guinea Vietnam 

China Jordania Qatar Yemen 

Comoras Kazajstán República 
Centroafricana

Yibuti 

Congo Kenia República Dominicana Zambia 

Congo (República 
Democrática del) 

Kirguistán Rusia (Federación de) Zimbabue

Corea (República 
Popular Democrática 
de)

Kuwait Ruanda

Costa	de	Marfil	 Laos (República 
Democrática Popular) 

Santo Tomé y Príncipe 

GUTXIENEZ ESTATU KIDEETAKO BATEK ESTATUTZAT JOTZEN EZ DUTEN LURRALDEETAKO ERAKUNDEAK 
ETA AGINTARIAK 
• Palestinako Agintaritza 
• Kosovo, Nazio Batuen Erakundeko Segurtasun Kontseiluaren 1999ko ekainaren 10eko 1244 Ebazpe-

nean	definitzen	den	moduan.
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2004/38/EE Zuzentaraua: mugigarritasun-eskubideak
1 . Sartzeko eskubidea (mugak zeharkatzea) -3 hilabetetik beherako bizilekua

ONURADUNAK

BETEKIZUNAK/
NAHITAEZKO 
ESKAKIZUNAK

ESKAKIZUN 
POSIBLEAK/
GEHIGARRIAK ERRAZTASUNAK

EBko herritarrak

Baliozko nortasun-agiria 
edo pasaportea.

BETEBEHAR POSIBLEA: 
Lurraldean dagoela 
jakinaraztea 
(arrazoizko epe batean, 
sartzen denetik) .
Ez bada betetzen, 
zehapena ezar daiteke.

Harrerako estatuak 
ahalik eta erraztasunik 
handienak emango 
ditu, aske ibiltzeko edo 
bizitzeko eskubidea 
dutelako frogak eskuratu 
ahal izan ditzaten

Lan-bilatzailea” den EBko 
herritar bat harrerako 
estatu kidean 6 hilabete 
bitarteko epe batean 
egon daiteke . Epe 
hori amaiturik, lan-
bilatzailea ezin izango 
da kanporatu, lan bila 
era aktiboan ari dela eta 
lortzeko egiazko aukerak 
badituela frogatzen 
badu (EB-KO JUSTIZIA 
AUZITEGIA). Hala ere, 
estatu kideak ez dira 
egongo gizarte-laguntzak 
ematera behartuta.

EBko herritarrak diren 
(EBko herritar baten) 
senitartekoak = EBko 
herritarrak.

Hirugarren herrialde 
bateko herritarrak diren 
(EBko herritar baten) 
senitartekoak

Baliozko pasaportea
Jatorriko herrialde 
jakin batzuetarako, 
sarrera-bisa (539/ 2001 
Erregelamendua)

Behar dituzten bisa 
guztiak eskuratzeko 
erraztasun guztiak 
ematea. Bisa horiek 
doan emango dira, eta 
ahalik eta lasterren, 
prozedura bizkortu 
baten barruan 
(eskakizun bakarrak. 
pasaportea eta EBko 
herritarrarekin familia-
loturak izatearen 
egiaztagiriak)
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2004/38/EE Zuzentaraua: mugigarritasun-eskubideak
2 . 3 Hilabetetik gorako eta 5 urte bitarteko bizileku-eskubidea

ONURADUNAK
BETEKIZUNAK/NAHITAEZKO 
ESKAKIZUNAK

ESKAKIZUN POSIBLEAK/
GEHIGARRIAK ERRAZTASUNAK

EBko herritarrak LANGILEAK: Besteren edo norbera-
ren kontura lan egitea (eta zerbitzu-
emaileak)
IKASLEAK: Harrerako estatuak onartu-
riko ikastetxe batean izena ematea eta 
gaixotasun-aseguru bat izatea, bai eta 
behar beste baliabide izatea, egonaldian 
harrera estatuko gizarte-laguntzarent-
zat zama ez bihurtzeko
EKONOMIAREN ALDETIK EZ-AKTIBOAK 
DIREN BESTE PERTSONA BATZUK: 
Norberarentzat eta familiako kideentzat 
behar beste baliabide izatea, egonaldian 
harrera estatuko gizarte-laguntza-
rentzat zama ez bihurtzeko, bai eta 
gaixotasun-aseguru bat ere, harrerako 
estatu kidean arrisku guztiak estaltzeko.

BETEBEHAR POSIBLEA:
Agintari eskudunen aurrean erre-
gistratzea, “erregistro-ziurtagiria” 
emateko (Ez bada betetzen, zehape-
na ezar daiteke).

Baliozko nortasun-agiria edo pasa-
portea.
Eskatzen diren betekizunak betetzen 
direlako froga (LANGILEA/ IKASLEA/ 
EZ-AKTIBOA).
Erregistratzeko epea: harrerako 
estatuak ezartzen du; ez da inoiz 
izango 3 hilabete baino gutxiagokoa, 
sartzen denetik.  

EBko herritarrak LANGILE izae-
rari eusten dio hauek gertatuz 
gero:
Lanerako ezintasun iragankorra 
(gaixotasuna/ istripua).
Nahi gabeko langabezia, urtebe-
tez (1) baino gehiago lan egin eta 
gero frogatua.
Nahi gabeko langabezia, urtebe-
tez (1) baino gutxiago lan egin 
eta gero frogatua. langile-izaerari 
eusten dio 6 hilabetez gutxienez 
(kasu horretan, “lan-bilatzaile” 
gisa).
Aurreko lanarekin lotutako 
Lanbide Heziketa (kasu horretan, 
“lan-bilatzaile” gisa).

EBko herritarrak 
diren (EBko herritar 
baten) senitartekoak

EBko herritar baten familiako kide 
izatea (laguntzen dion EBko herritarrak 
eskatzen diren betekizunetako bat bete 
behar du).

BETEBEHAR POSIBLEA:
Agintari eskudunen aurrean erre-
gistratzea, “erregistro-ziurtagiria” 
emateko (Ez bada betetzen, zehapena 
ezar daiteke).
Baliozko nortasun-agiria edo pasa-
portea.
Laguntzen dion EBko herritarraren 
erregistro-ziurtagiria edo, bestela 
(ziurtagiria nahitaezkoa ez denean), 
harrerako estatu kidean bizilekua 
daukalako beste edozein froga.
Ahaidetasuna edo elkartze erregistra-
tua egiaztatzen duen agiria.
Hala dagokionean (jatorriko estatu 
kideak ematen dituen beste agiri 
batzuk):
Familia-loturen agiri-froga (osasun 
arrazoiez ardurapean edukitzen diren 
ahaideak)
EBko herritarrarekin harreman 
egonkor bat dagoelako agiri-froga.

BIZILEKU-ESKUBIDE AUTONO-
MOA - Bizileku-eskubideari 
eustea, hauek gertatuz gero:
Laguntzen dion EBko herritarra-
ren heriotza.
Laguntzen dion EBko herritar 
horrek herrialdea uztea.
Dibortzioa edo ezkontzaren edo 
EBko herritarrarekin erregistratu-
tako elkartzearen deuseztatzea.

Hirugarren herrialde 
bateko herritarrak 
diren (EBko herritar 
baten) senitartekoak

EBko herritar baten familiako kide 
izatea (laguntzen dion EBko herritarrak 
eskatzen diren betekizunetako bat bete 
behar du).
Agintari eskudunen aurrean erre-
gistratzea, “EBko herritar baten 
senitarteko baten bizileku-txartela” 
emateko (Ez bada betetzen, zehapena 
ezar daiteke):
• Baliozko pasaportea.
• Laguntzen dion EBko herritarraren 

erregistro-ziurtagiria edo, bestela 
(ziurtagiria nahitaezkoa ez denean), 
harrerako estatu kidean bizilekua 
daukalako beste edozein froga.

• Ahaidetasuna edo elkartze erregis-
tratua egiaztatzen duen agiria

Hala dagokionean (jatorriko estatu ki-
deak ematen dituen beste agiri batzuk):
Familia-loturen agiri-froga (osasun 
arrazoiez ardurapean edukitzen diren 
ahaideak)EBko herritarrarekin harre-
man egonkor bat dagoelako agiri-froga.
Bizileku-txartelaren balio-denbora 5 
urte da, edo aurreikusitako bizileku-
denbora (denbora hori 5 urte baino 
gutxiagokoa bada) .

BIZILEKU-ESKUBIDE AUTONOMOA 
- Bizileku-eskubideari eustea, 
hauek gertatuz gero:
EBko herritarraren heriotza, baldin 
eta, harrerako estatuan EBko herri-
tarraren senitarteko gisa urtebetez 
(1) gutxienez bizi izan bada heriotza 
gertatu aurretik.
EBko herritar horrek herrialdea 
uztea: harrerako estatuan bizi diren 
eta ikastetxe batean matrikulaturik 
dauden seme-alabei eta seme-
alaben zaintza duen gurasoari bai-
no ez zaie bermatzen eskubideari 
eustea, seme-alaben ikasketak 
amaitu arte.
Dibortzioa edo ezkontzaren edo 
EBko herritarrarekin erregistratu-
tako elkartzearen deuseztatzea:
• Baldin eta ezkontzak edo 

elkartzeak 3 urtez gutxienez 
iraun badu haietatik batean (1) 
gutxienez bizilekua harrerako 
estatuan edukita

• Baldin eta seme-alaben zaintza 
EBtik kanpoko ezkontide edo 
bikotekidearen esku utzi bada

-• Zailtasun-egoera bereziak (adib., 
etxeko indarkeria).
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DIRECTIVA 2004/38/CE: DERECHOS DE 
MOVILIDAD

1) DERECHO DE ENTRADA (CRUCE 
DE FRONTERAS) -RESIDENCIA inferior 
a 3 MESES

2004/38/EE Zuzentaraua: mugigarritasun-eskubideak
3 . Bizileku iraunkorreko eskubidea

ONURADUNAK
BETEKIZUNAK/NAHITAEZKO 
ESKAKIZUNAK

ESKAKIZUN 
POSIBLEAK/
GEHIGARRIAK ERRAZTASUNAK

EBko herritarrak Harrerako estatu kidean, legalki bost urtez 
jarraian bizi izana.
BIZILEKUAREN JARRAITUTASUNA ez 
dute aldarazten EBko herritarraren 
aldi baterako kanpoko egonaldiek, 
honelakoak badira:
• 6 hilabetetik beherako kanpoko 

egonaldia urtean
• 6 hilabetetik gorako eta urtebetetik 

(1) beherako kanpoko egonaldiak, 
kausa hauek direla eta: haurduntza 
edo erditzea, gaixotasun larri bat, 
ikasketak edo lanbide-prestakuntza 
bat egitea, edo lan-arrazoiengatik EBko 
beste estatu batera edo hirugarren 
herrialderen batera lekualdatzea.

• 6 hilabetetik gorako kanpoko egonaldia, 
soldadutza-betebeharrengatik.

EZ DA 
NAHITAEZKOA, 
baina komenigarria:
bizileku iraunkorra 
ziurtatzen duen 
agiri bat

Bizileku iraunkorra ziurtatzen duen agiri bat.
NORBERAREN EDO BESTEREN KONTURAKO 
LANGILEAK: bizileku iraunkorreko eskubidea 
bost urteak eman baino lehen erdiesteko 
aukera:
• Lanbide-jarduera uzten badute harre-

rako estatu kidean erretiro-pentsio baten 
eskubidea erdiesteko adinera edo erretiro 
aurreratuko pentsioarena erdiesteko adi-
nera iristeagatik, baldin eta jarduera estatu 
kide horretan azken urtean gutxienez bete 
badute eta estatu kide horretan 3 urte baino 
gehiago jarraian bizi izan badira.

• Lanbide-jarduera uzten badute lanerako 
ezintasun iraunkor batengatik, harrerako 
estatu kidean 2 urte baino gehiago jarraian 
bizi izan badira (ezintasuna lan-istripu edo 
lanbide-gaixotasun baten ondorioa bada, 
bizitzeko epearen baldintza ez da aplikaga-
rria).

• Mugaz gaindiko langileak, harrerako estatu 
kidean 3 urteko bizilekua eta enplegua 
jarraian izan eta gero.

El derecho de residencia permanente sólo se 
perderá por ausencia del Estado miembro de 
acogida durante más de dos años consecu-
tivos .

EBko herritarrak 
diren (EBko herritar 
baten) senitartekoak

Harrerako estatu kidean, laguntzen dion 
EBko herritarrarekin legalki bost urtez 
jarraian bizi izana.
Hala dagokionean, eskubide hori erdiets 
dezakete BALDIN BIZILEKU-ESKUBIDE 
AUTONOMOARI EUTSI BADIOTE (EBko 
herritarraren heriotza/ EBko herritarrak 
herrialdea uztea/ EBko herritarrarengan-
dik dibortziatzea)EB-KO HERRITARRAREN 
HERIOTZA bizileku iraunkorreko eskubidea 
erdietsi baino lehen gertatuz gero:
• Heriotzaren unean, harrerako estatu 

kidean lagundutako EBko herritarrare-
kin bi urtez jarraian bizi izana

• Heriotza lan-istripu edo lanbide-gaixo-
tasun baten ondorioa izatea

• Bizirik gelditu den ezkontideak langilea-
rekin ezkontzearen ondorioz harrerako 
estatu kideko herritartasuna galdu 
izana.

EZ DA 
NAHITAEZKOA, 
baina komenigarria: 
bizileku iraunkorra 
ziurtatzen duen 
agiri bat .

EBko herritartasuna duten senitartekoentzat 
bakarrik: bizileku iraunkorra ziurtatzen duen 
agiri bat.
NORBERAREN EDO BESTEREN KONTURAKO 
LANGILEen senitartekoak. bizileku iraunkorre-
ko eskubidea bost urteak eman baino lehen 
erdiesteko aukera, baldin eta laguntzen dion 
EBko herritarrak horretarako betekizunak 
betetzen baditu.
Bizileku iraunkorreko eskubidea harrerako 
estatu kidetik kanpo jarraian bi urtez baino ge-
hiagoz egoteagatik baino ezin izango da galdu.

Hirugarren herrialde 
bateko herritarrak 
diren (EBko herritar 
baten) senitartekoak

Bizileku 
iraunkorreko 
txartela eskuratzea 
(ez bada betetzen, 
zehapena ezar 
daiteke)

Bizileku 
iraunkorreko txartela 
automatikoki 
berritzen da hamar 
urtetik behin.
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3 HILABETETIK gorako eta 5 URTE 
bitarteko BIZILEKU-ESKUBIDEA

EBko herritarrak eta haren familiako kideek 
bizileku-eskubidea ematen duten baldintzak 
betetzen dituzten bitartean eusten diote eskubi-
de horri . Horren arabera, eskubidea gal dezakete, 
baldin eta EBko herritarrak jadanik lanik egiten ez 
badu edo langile-estatusa galdu badu, edo ikas-
ketak	bukatu,	eta	egonaldia	finantzatzeko	behar	
beste baliabide ez badu.

z Bizileku-eskubidea egonaldian harrerako 
estatuko gizarte-laguntzarentzat zama ez 
bihurtzeko behar beste baliabide edukitzeko 
baldintzari loturik badago (hau da, herrial-
dean ikasle edo pertsona ez-aktibo gisa bizi 
izanez gero), eskubide hori amai liteke, EBko 
herritarra gizarte-zerbitzuko sistemarentzat 
ez-arrazoizko zama bihurtzen baldin bada.

 Harrerako estatu kideak badu eskubidea 
aztertzeko aldi baterako zailtasuneko kasu bat 
den, eta, haren egonaldiaren iraupena, egoera 
pertsonalak eta emandako laguntzaren nondik 
norakoak kontuan hartu ondoren, erabaki 
dezake bere gizarte-laguntzako sistemarentzat 
ez-arrazoizko zama bihurtu dela, eta kanpora 
dezake.

 Kanporatzeko neurria ezin da inolaz ere izan 
gizarte-laguntza sistemara jotzearen ondorio 

automatikoa, EBko herritarrak gizarte-la-
guntza eska dezakeelako herrialde horretan 
behar izanez gero.

z Kanporatzearen ondorioak 
Arrazoi horrengatik kanporatuz gero, harre-
rako estatu kideak ezin debeka diezaioke 
sarrera, eta herrialde horretara itzul daiteke 
ondoren edozein unetan, eta bizileku-eskubi-
dea erabil dezake, baldin eta azaldu diren 
baldintzak betetzen baditu.

 Muga hori ezin jar dakieke bizileku-eskubidea 
behar beste baliabide izateko baldintzaren az-
pian ez duten kategoriei, hala nola norberaren 
eta besteren konturako langileei.

3-5 urte arteko BIZILEKU-ESKUBIDEA 
eta eskubide iraunkorra

Estatu kideek beren herritarrak ez direnei 
erregistro-ziurtagiria, bizileku-baimena edo 
bizileku iraunkorreko eskubidearen frogagiria 
aldean beti eramateko betebeharra ezar die-
zaiekete, eta dagozkien kontrolak egin ditzakete, 
baina betekizun bera, nortasun-agiri nazionalari 
dagokionez, beren herritarrei ere aplikatzen baldin 
badiete.

BESTE OHARPEN GARRANTZITSU BATZUK
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2004/38/EE Zuzentaraua 
aplikatzea

Batzordearen ekimenak 

EBren legeria behar bezala aplikatzen dela 
bermatzeko estatu- eta toki-mailan, Europako 
Batzordeak ekimen hauek eraman ditu aurrera, 
besteak beste:

z 2009an, zuzentarauaren transposizioa eta 
aplikazioa zuzenagoak izateko zuzentarau 
batzuk argitaratu zituen, EBko estatuei 
informazioa eta laguntza ematearren arazoak 
sor ditzaketen alderdien inguruan; eta ha-
lakoak dira, hain zuzen: behar beste baliabide 
izatearen	definizioa,	mendekotasuna;	ordena	
publikoa, segurtasun publikoa eta abusuak, 
hala nola intereseko ezkontzak.

z 2010ean, “Langileen joan-etorri askearen 
berrespena: eskubideak eta aurrerapen 
garrantzitsuak” izeneko komunikazioa atera 
zuen; haren bidez, EBko langile migratzaileen 
joan-etorri askerako eskubidearen ikuspegi 
bateratua aurkeztu, herritarrak sentsibilizatu, 
eta langile migratzaileen eskubideak defenda-
tu nahi zituen.

z 2010eko urrian, EBko herritarren eskubideei 
buruzko gida bat argitaratu zuen (2013an 
eguneratu zen): “joan-etorrietarako askata-
suna eta bizilekua Europan”.

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/311&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0373:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0373:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0373:ES:NOT
http://ec.europa.eu/justice/citizen/document/files/guide-free-mo-2013_es.pdf
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z 2013an “EBko herritarren eta haien familien 
joan-etorri askea: funtsezko bost neurri” ize-
neko komunikazioa atera zuen; han adierazi 
zenez, “kontrol politika zorrotz baten on-
dorioz, transposizioari dagozkion alderdien 
%90 ebatzita geratu dira”, baina halaber, 
honako honetaz ere ohartarazi zuen: “orain le-
gea errealitatean aplikatzeari ekin behar zaio”.

z 2014ko apirilean, Europako Kontseiluak eta 
Parlamentuak, Zuzentarau bat eman zuten, 
langileen eskubideak erabiltzeko erraztasuna 
emateko zenbait neurri ezarri dituena langi-
leen zirkulazio askearen testuinguruan.

 Diskriminazioa prebenitzeko eta askatasun 
horretarako eragozpenak (hala nola en-
presen arteko arau komunitarioei buruzko 
informaziorik eza eta estatu kideen artean 
bizilekua aldatzen duten herritarrek harrerako 
estatuan informazioa eta laguntza jasotzeko 
dituzten zailtasunak) gainditzeko xede bikoit-
zarekin, zenbait eskakizun planteatzen dizkie 
Zuzentarauak estatu kideei: 

• Nazio mailako erakunde bat edo gehiago 
izendatzea EBko langileei laguntza eta 
laguntasun juridikoa emateko,

• EBko hizkuntza batean baino gehiagotan 
dagoen informazio eskuragarria eta langi-
leen eskubideen lege babesa bermatzea, 
Europar Batasuneko langileen joan-etorri 
askearen arloko xedapenei buruz.

z 2014ko irailean, Batzordeak komunikazio bat 
egin zuen, agintari nazionalei zirkulazio aske-
rako eskubidearen abusuei aurka egiten la-
guntzeko asmoz. Komunikazio horrek eskuli-
buru bat zuen barnean, EBko herritarren eta 
hirugarren herrialdeetako pertsonen arteko 
balizko intereseko ezkontzak antzemateko.

Informazio gehiago

Tu Europe webguneak euren eskubideak eza-
gutzen laguntzen die herritarrei, eta aholku 
praktikoak ematen dizkie Europar Batasunean 
zirkulatzen laguntzeko.

Hurrengo estekan, herritar europarren bizileku-
rako eskubideen nazio erakunde arduradunen 
helbideak eta harremanetarako pertsonak eskura 
daitezke, EBko herrialde bakoitzari dagozkionak: 
http://ec.europa.eu/youreurope/citizens/residen-
ce/contact/index_es.htm

Interesgarria da Europar Batasunak helbide 
honetan ematen duen informazioa ere: https://
ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-funda-
mental-rights/eu-citizenship/movement-and-
residence_en

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:52013DC0837
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:52013DC0837
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0054
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2014:604:FIN&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2014:604:FIN&rid=1
http://ec.europa.eu/youreurope/citizens/index_es.htm
http://ec.europa.eu/youreurope/citizens/residence/contact/index_es.htm
http://ec.europa.eu/youreurope/citizens/residence/contact/index_es.htm
https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/eu-citizenship/movement-and-residence_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/eu-citizenship/movement-and-residence_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/eu-citizenship/movement-and-residence_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/eu-citizenship/movement-and-residence_en
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Lan	motaren	arabera	justifikatzen	diren	mugikor-
tasun-eskubiderako balizko salbuespenetatik 
kanpo (administrazio publikoko lanak), beste 
salbuespen batzuk egon daitezke pertsonaren 
portaeraren edo egoeraren ondorioz.

Pertsonen eta zerbitzuen zirkulazio askerako 
mugak, arrazoi hauek direla-eta:

z Ordena eta segurtasun publikoak.

z Osasun publikoa.

Ordena eta segurtasun 
publikoak

Europar Batasuneko herritar baten edo haren 
senitarteko baten sarrera- edo bizileku-eskubidea 
mugatu ahalko da, zein ere den haren herritar-
tasuna, ordena eta segurtasun publikoetako 
arrazoiengatik pertsonaren portaeran oinarri-
tuta. Aurretik zigor penalak egotea ez da arrazoi 
nahikoa.

Salbuespenak pertsonen 
mugigarritasunetik eratorritako 
eskubideei Europar Batasunean
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BALIZKO SALBUESPENAK SARTZEKO ETA BIZITZEKO ESKUBIDEARI:
Estatu kideek zirkulatzeko eta bizitzeko askatasuna mugatu dezakete ordena, 
segurtasun edo osasun publikoagatik:

EBko herritarrak •  Ordena edo segurtasun publikoa: Proportzionaltasun 
printzipioa bete eta soilik interesatuaren jarreran oinarritua 
behar dute .

• Osasun publikoa: zirkulaziorako askatasuna mugatu ahal 
izango duten gaixotasun bakarrak egongo dira: izurrite bihurtu 
litezkeenak, Osasunaren Munduko Erakundearen tresna egokien 
arabera, baita beste gaixotasun kutsakor edo parasitario 
batzuk ere, betiere harrerako herrialdean bertako herritarrak 
babestearen kontrako xedapenak badituzte. 

 Baldin eta itxura guztien arabera gaixotasun kutsakor larriak 
badaude agintariek, gaixotasuna iritsi eta hiru hilabeteko 
epearen barruan, doako azterketa medikoa egiteko eskaera 
egin diezaieke . Gaixotasuna iritsi eta ondorengo hiru hilabeteko 
horien igaro ondoren bat-batean agertzen diren gaixotasunak 
direnean,	justifikatuta	egon	liteke	herritarra	kanporatua	izatea.

Ordena edo segurtasun publikoko arrazoi larriak direla kausa baino 
ezin har dezake harrerako estatuak lurraldetik kanporatzeko erabakia 
Europar Batasuneko herritar baten aurka edo haren familiako kide 
baten aurka, haren herritartasuna gorabehera, lurralde horretan bizileku 
iraunkorreko eskubidea erdietsia dutenean.

EBko herritarrak diren EBko 
herritar baten senitartekoak

Hirugarren herrialde bateko 
herritarrak diren (EBko 
herritar baten) senitartekoak

Pertsonaren jokabideak mehatxu erreala, 
unekoa eta nahikoa larria izan beharko du, 
gizartearen funtsezko interes bat kaltetzeko 
modukoa .

z Ordena edo segurtasun publikoengatik norbait 
lurraldetik kanporatzeko erabakia hartu baino 
lehen, harrerako estatuak, bereziki, kontuan 
izan beharko ditu interesduna haren lurraldean 
egongo den denbora, adina, osasun-egoera, 
familia-egoera eta ekonomia-egoera, integrazio 
sozial eta kulturala, eta jatorriko herrialdearekin 
dituen loturen garrantzia.

z Ordena edo segurtasun publikoko arrazoi LA-
RRIAK direla kausa baino ezin har dezake harre-
rako estatuak lurraldetik kanporatzeko erabakia 
Europar Batasuneko herritar baten aurka edo 
haren familiako kide baten aurka, lurralde ho-
rretan bizileku iraunkorreko eskubidea erdietsia 
dutenean.

z Segurtasun publikoko premiazko arrazoienga-
tik izan ezik, harrerako estatuak ezin kanpora 
ditzake han aurreko hamar urteetan bizile-
kua izan duten Europar Batasuneko herri-
tarrak, edo adingabeak direnak (kanporatzea 
adingabearen interesetarako beharrezkoa 
denean izan ezik).

Osasun publikoa

Osasun publikoko arrazoiengatik, zirkulazio 
askea mugatzeko neurriak	justifikatzerakoan,	
estatuek kasu hauek baino ezin dituzte erabili:

z Epidemia sor dezaketen gaixotasunak, 
Osasunaren Mundu Erakundearen arauetan 
definitu	bezala,

z Beste infekzio- edo bizkarroi-gaixotasun 
kutsakor batzuk, baldin eta, harrerako esta-
tuan, bertako herritarrentzako babes-xedape-
nak ere ezarrita badaude haien inguruan.

Bizilekua ezarri ondorengo lehen hiru hilabeteak 
igarotakoan sortzen diren gaixotasunek ezin 
izango	dute	justifikatu	lurraldetik	kanporatzea.	
Horren arabera, ezin erabil daitezke inola ere 
(gaixotasunak) bizileku iraunkorreko eskubidea 
duten pertsonen aurka.
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Sartzeko debekuaren 
jakinarazpena, berme 
prozesalak eta indarraldia

Ordena, segurtasun edo osasun publikoaren 
kausaz, mugigarritasuna mugatzeko hartzen den 
erabaki oro idatziz jakinarazi beharko zaio inte-
resdunari, edukia ulertzea ahalbidetzeko moduko 
moduan, bereziki erabakiak oinarritzat dituen 
arrazoiak, eta ondorioak.

Jakinarazpenean aditzera eman beharko da 
interesdunak zein jurisdikzioren edo instantzia-
ren aurrean jar dezakeen errekurtsoa, bai eta 
horretarako ezarririk dagoen epea ere; halaber, 
hala dagokionean, estatu kidearen lurraldea uzte-
ko ematen zaion epea ere jakinaraziko zaio. Behar 
bezala	justifikatutako	premiazko	kasuetan	izan	
ezik, epe hori ezin izan daiteke hilabete baino gu-
txiago, jakinarazpenaren datatik zenbatzen hasita.

Estatuek uka dezakete interesduna beren lurral-
dean egon dadin errekurtsoaren prozeduran 

zehar, baina ezin debeka diezaiokete ikustaldian 
berak zuzenean aurkez dezan bere defentsa, 
ordena edo segurtasun publikoko arrazoi larriak 
daudenean izan ezik, edo errekurtsoa lurraldean 
sartzea ukatu izanari buruzkoa denean.

Nolanahi ere, ordena, segurtasun edo osasun 
publikoko arrazoiengatik, lurraldean sartzea 
debekatzeko erabakia hartzen denean, doakion 
pertsonak debekua kentzeko eskabide bat aur-
kez dezake, arrazoizko epe bat igaro eta gero, 
egoeraren arabera, eta, betiere, behin betiko 
erabakia bete zenetik hiru urte igaro direnean .

Lurraldean	sartzeko	debekua	justifikatu	zuen	
egoeran aldaketa material bat frogatzeko moduko 
arrazoiak alegatu beharko ditu. Doakion estatu 
kideak eskabide horri buruz sei hilabeteko epean 
ebatzi beharko du, aurkeztu zenetik zenbatzen 
hasita.

Horrenbestez, ezin izango da behin betiko 
debekatu inola ere harrerako estatu kidearen 
lurraldean sartzea eta bizilekua izatea .
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Europarrek 
mugigarritasunari emandako 
garrantzia

Azken Eurobarometroaren (87 . zenbakiduna, 
2017ko maiatza) emaitzaren arabera, “zure 
ustez zein da EBren emaitzarik positiboena” 
galderari dagokion rankingak islatu du europa-
rren erdiek baino gehiagok kontu bi aipatzen 
dituztela: “EB barruko pertsonen, ondasunen 
eta zerbitzuen zirkulazio askea” (europarren % 
57 eta espainolen % 58) eta “EBko estatu kideen 
arteko bakea” (europarren % 58 eta espainolen 
% 46).

Europar sentimendua

Eurobarometro horren arabera, inkestaturiko 
europarren % 68 “EBko herritarrak direla sentit-
zen dute”, eta europar izatearen sentimendurik 
handiena dutenak luxemburgarrak, irlandarrak, 
alemaniarrak eta maltarrak dira. Kontrako zent-
zuan, berriz, greziarrak eta ingelesak daude: ez 
dira % 55era iristen. Espainiarren artean, EBko 
herritar sentitzen direla dioten inkestatuak % 75 
dira, batazbestekoaren gainetik.

Mugigarritasunaren ikuspegia 
Europar Batasunean

LV: Letonia SK: EslovakiaPT: PortugalDK: DanimarkaBG: Bulgaria FI: Finlandia IE: Eire
LU: Luxemburg SI: EsloveniaPL: PoloniaDE: AlemaniaBE: Belgika ES: Espainia HU: Hungaria
LT: Lituania EB28: Europar BatasunaSE: SuediaNL: HerbehereakCZ: Trekiar ErrepublikaAT: Austria EL: Grezia HR: Kroazia

MT: Malta UK: Erresuma BatuaRO: ErrumaniaEE: EstoniaCY: Zipre FR: Frantzia IT: Italia
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http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
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EB barruan erkidegoko 
nazionalitatea duten 
pertsonen mugikortasuna

EBko Estatistika Bulegoak (Eurostat) emandako 
datuen arabera, 2016an EBko 16 milioi herritar 
baino gehiago EBko beste estatu batean bizi 
ziren .

EBko beste estatuetatik iritsitako herritar ko-
pururik handiena zuten herrialdeak Alemania 
(3,8 milioi), Erresuma Batua (3,2) eta Espainia 
(1,9 milioi, biztanleen % 4,2, alegia) ziren. Zenbaki 
erlatiboetan, Luxenburgok dauka EBko herrita-
rren proportziorik handiena, biztanleen % 39,8 
hain zuzen ere.

 Belgika
 Bulgaria
 Txekiar Errep .
 Danimarka
 Alemania
 Estonia
 Irlanda
 Grezia
 Espainia
 Frantzia
 Kroazia
 Italia
 Zipre
 Letonia
 Lituania
 Luxemburg
 Hungaria
 Malta
 Herbehereak
 Austria
 Polonia
 Portugal
 Errumania
 Eslovenia
 Eslovakia
 Finlandia
 Suedia
 Erresuma Batua
 Islandia
 Liechtenstein
 Norvegia
 Suitza

EBko NAZIONALITATEA DAUKATEN ATZERRITARREN POPULAZIOA 2016

 875,9 (% 7,7)
 13,1 (% 0,2)
 195,4 (% 1,9)
 189,4 (% 3,3)
 3801,0 (% 4,6)
 15,4 (% 1,2)
 384,0 (% 8,1)
 206,7 (% 1,9)
 1934,3 (% 4,2)
 1529,1 (% 2,3)
 13,5 (% 0,3)
 1517,0 (% 2,5)
 109,1 (% 12,9)
 6,0 (% 0,3)
 4,9 (% 0,2)
 229,5 (% 38,8)
 85,1 (% 0,9)
 15,5 (% 3,6)
 458,7 (% 2,7)
 615,6 (% 7,1)
 25,1 (% 0,1)
 105,2 (% 1,0)
 48,0 (% 0,2)
 17,6 (% 0,9)
 50,3 (% 0,9)
 94,2 (% 1,7)
 304,0 (% 3,1)
 3204,6 (% 4,9)
 21,8 (% 6,6)
 6,7 (% 17,7)
 341,7 (% 6,6)
 1357,6 (% 16,3)

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics/es
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Espainian bizi diren eta 
erkidegoko herritartasuna 
duten pertsonak

Lan eta Gizarte Segurantzaren Ministerioaren 
“Espainian bizi diren atzerritarrak, 2017ko 
ekainaren 30ean” txostenaren arabera, Espai-
nian “Zirkulazio Libreko Araubidean” 1  dauden  
atzerritarren kopurua 3.047.450 pertsonakoa da; 
horietatik  2.638.350 pertsona EBko eta AELCko 
herrialdeetako herritarrak dira, eta 409.100  pert-
sona, berriz, hirugarren herrialdeetako senitarte-
koak dira. 

Errumaniak milioi bat pertsona baino gehiago 
ditu kanpoan, EBko zirkulazio askearen araubi-
dean dauden atzerritar guztien % 33 direnak. On-
doren, Erresuma Batua eta Italia datoz, berrehun 
eta berrogeita hamar milatik gora herritarrekin.

1 “EB Zirkulazio Askeko Araubidea” Europar Batasuneko 
herrialdeetako nazionalei aplikatzen zaien atzerritartasun 
araubide juridikoa da, baita AELCkoei ere (Merkatariza 
Askeko Europako Elkartea: Islandia, Liechtenstein, Norvegia 
eta Suitza); senideei eta hirugarren herrialdeetako espainia-
rren senideei ere aplikatzen zaie.

 
 

EBko zirkulazio askeko araubidean dauden atzerritarrak 2017-06-30ean . Nazionalitate nagusiak

2017-06-30 Emakumeen 
%

Batez 
besteko 

adina

Sei hileko aldaketa, 
2016-12-31rekin 

alderatuta

Urte arteko aldaketa, 
2016-06-30arekin 

alderatuta

GUZTIRA 3 .047 .450 % 48,9 40,3 % 2,3 % 4,2

Errumania 1.017.597 % 46,9 35,6 % 1,2 % 2,4

Erresuma Batua 306.082 % 49,7 52,5 % 2,3 % 4,8

Italia 263.644 % 42,6 39,3 % 4,3 % 8,2

Bulgaria 190.981 % 46,9 38,6 % 0,5 % 1,3

Alemania 160.886 % 51,9 47,3 % 1,7 % 3,3

Portugal 155.381 % 35,9 41,3 % 1,8 % 3,4

Frantzia 145.023 % 50,3 41,7 % 3,1 % 6,4

Polonia 96.465 % 51,6 37,3 % 1,2 % 2,3

Herbehereak 56.506 % 48,6 47,3 % 2,7 % 5,3

Maroko 44.823 % 54,2 38,7 % 7,5 % 11,8

Kolonbia 40.843 % 60,8 37,9 % 6,4 % 7,9

Belgika 35.259 % 48,7 49,7 % 3,3 % 6,6

Dominikar Errepublika 31.951 % 53,8 33,9 % 2,9 % 1,3

Suedia 28.426 % 53,9 43,4 % 3,1 % 6,1

Brasil 27.612 % 73,9 36,1 % 3,7 % 3,4

http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html
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Guztira
523 .989

EBko zirkulazio askeko araubidean dauden atzerritarrak,  
arrazoi eta bizileku motaren arabera, 2017-06-30ean

EB-AELC 
herritarrak

Hirugarren 
herrialdeetako senide 
nazionalak

409 .100

Egoitza arrazoia  
zehaztu gabe

1 .411 .042

Egoitza  
iraunkorra

703 .319

Egoitza arrazoi zehatza 
523 .989

98 .010
18,7%

50 .165
9,6%

115 .494
22,0%

231 .088
44,1%

29 .232
5,6%

FamiliakoaIkasleaIrabazi asmorik 
gabeko egoitza

Besteren konturako 
lan egitea

Norberaren kontura 
lan egitea

Espainian bizi eta erkidegoko nazionalitatea 
daukaten 2 .638 .350 pertsonetatik %27 modu 
iraunkorrean bizi dira bertan (703.319 pert-
sona), %53k ez du egoitza arrazoi zehatzik 
(1.411.042 pertsona) 2 eta %20ren kasuan aldi 
baterako da. 

Aldi bateko izaeraz bizi diren pertsonen ar-
tean, ohiko arrazoia besteen konturako lana 

2  2012ko apirilaren aurretik emandako erregistro ziurtagi-
riak, data horretan indarrean sartu baitzen  240/2007 Errege 
Dekretua, EBko herritarren eta horien senideen Espainiako 
bizilekua arautzen duena.

da; %44,1 hartzen du (231.088 pertsona). Atzetik 
datoz irabazi asmorik gabeko egonaldia, %22 
hartuz (115.494 pertsona) eta senideekin bizi 
diren eta erkidegoko nazionalitatea daukaten 
pertsonak, %18,7 hartuz (98.010 pertsona). 

Aldi baterako egonaldiaren barruan, arrazoi 
txikienak ikasketak, %9,6 hartuz (50.165 pertso-
na), eta norbere konturako lana dira %5,6 hartuz 
(29.232 pertsona).
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Nazionalitatea daukaten pertsonak, Bizkaian bizi direnak, jatorriko herrialdearen arabera

Bizkaian bizi diren eta 
erkidegoko herritartasuna 
duten pertsonak

Bizkaian, 2017ko ekainaren 30ean, 30.886 herri-
tar bizi ziren “EBko zirkulazio askearen araubi-
dean”, eta horietatik 24 .992 herritarrek erkide-
goko nazionalitatea zeukaten (EB-EFTA), hots, 
erkidegoko nazionalitatea izan eta Espainian bizi 
zirenen % 1era iristen ez den kopurua.

Erkidegoko nazionalitatea izan eta lurralde 
historikoan bizi diren pertsona horietatik 7 .715 
herritarrek egoitza iraunkorrerako eskubidea 
daukate (guztiaren %31), eta 5.197 herritarrek, 
berriz, aldi baterako eskubidea daukate (%21). 
Gainerakoen kasuan (%48), bertan bizitzeko arra-
zoia ez dago jasota1.

1  2012ko apirilaren aurretik emandako erregistro ziur-

Aldi  baterako bizi direnen %21, gehienek besteen 
kontura egiten dute lan (1.815 pertsona). 1.388 
pertsona senide gisa bizi dira hemen, 1.141 pert-
sonaren kasuan egonaldiak ez du irabazi asmorik 
eta 472 ikasleak dira. Ia 381 pertsona baino ez 
dira norbere konturako langileak.

Bizkaian bizi diren eta erkidegoko bazionalita-
tea daukaten (EB-EFTA) 24 .992 herritarretatik, 
24 .895 EBko estatu bateko nazionalak ziren . 
Gehienak (14 .287 pertsona) Errumaniakoak 
ziren, eta 4 .012 portugaldarrak ziren. Jatorria 
Italian, (1.549), Frantzian (1.126) eta Erresuma 
Batuan (1.031) daukaten pertsonen presentzia 
ere nabarmendu  behar da.

tagiriak, data horretan indarrean sartu baitzen  240/2007 
Errege Dekretua, EBko herritarren eta horien senideen 
Espainiako bizilekua arautzen duena.

Bizkaian bizi diren Europar Batasuneko herritarrak (EB-EFTA), bizileku motaren arabera
EB-AELC herritarrak

Guztira
Besteren 

konturako 
lan egitea

Norberaren 
kontura lan 

egitea

Irabazi asmorik 
gabeko egoitza Ikaslea Familiakoa Egoitza arrazoia 

zehaztu gabe
Egoitza 

iraunkorra

Espainia 2.638.350 231.088 29.232 115.494 50.165 98.010 1.411.042 703.319

Euskadi 48.787 4.099 837 1.638 628 2.736 24.456 14.393

Araba 7.585 661 114 148 62 376 4.150 2.074

Bizkaia 24.992 1.815 381 1.141 472 1.388 12.080 7.715

Gipuzkoa 16.210 1.623 342 349 94 972 8.226 4.604

 Errumania 14287
 Portugal 4012
 Italia 1549
 Frantzia 1126
 Erresuma Batua 1031
 Alemania 821
 Polonia 442
 Bulgaria 366
 Irlanda 249
 Herbehereak 182
 Belgika 137
 Hungaria 93
 Suedia 85
 Austria 84
 Txekiar Errepublika 77
 Eslovakia 65
 Gretzia 63
 Lituania 62
 Danimarka 46
 Finlandia 42
 Kroazia 29
 Letonia 26
 Eslovenia 11
 Estonia 5
 Luxemburg 2
 Zipre 2
 Malta 1
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PERTSONA AKTIBOAK – 
SOLDATAPEKO LANGILEAK 

ETA AUTONOMOAK  
Harrerako estatuko  

herritarrekiko  
tratu-berdintasuna

Lana – lanbide-
jarduera  
LORTZEA4
Laneko – lanbide-
jarduera garatzeko  
BALDINTZAK 5

Beste Estatu kide batean autonomo 
edo soldatapeko langile gisa lan 
egiteko eskubidea
Euren jatorriko estatutik Batasuneko beste edo-
zein estatu kidetara mugitzen diren herritarrek, 
erkidegoko nazionalitatea badute, zenbait eskubi-
de dauzkate harrerako estatuan:

1. Sartzeko eta gehienez 3 hilabetez bizi iza-
teko eskubidea, lanbide jarduerarik frogatu 
behar izan gabe.

2. 3 hilabetetik gora bizi izateko eskubidea; 
hala denean, harrerako estatuak lanbide jar-
duera froga dezala eska diezaioke (salbu eta 
landuna ez den pertsona bada: kasu horretan, 
gutxieneko diru-sarrerak frogatzeko eskatu 
ahal izango zaio).

3. Era iraunkorrean geratzeko eskubidea harre-
rako herrialdean 5 urtez jarraian bizi izan dela 
frogatzen duenean.

4. Bereizkeriarik ez izateko eskubidea (harre-
rako estatuko langile nazionalekiko) solda-
tapeko enplegua edo jarduera autonomoa 
eskuratzean

5. Bereizkeriarik ez izateko eskubidea (harre-
rako estatuko langile nazionalekiko) lan-
baldintzetan (soldatak, Gizarte Segurantza-
ren prestazioak, laneko ordutegia, oporrak, 
iraizpenak, kalte-ordainak, etab.).

Harrerako estatuan 
enplegua lortzea
EBko beste estatu batzuetatik datozen langileek 
lanpostu bat harrerako estatuko herritarrent-
zako baldintza berdinetan lortzeko aukera izan 
behar dute.

EB-KO HERRITAR AKTIBOAK  
ETA EZ-AKTIBOAK  

(eta zuzeneko senideak)

SARTZEKO eskubidea1

ALDI BATERAKO EGOITZA 
eskubidea

• Pertsona AKTIBOAK
• Pertsona EZ-AKTIBOAK

2

EGOITZA IRAUNKORRERAKO 
eskubidea3

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=457
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Horrenbestez, ez da egon behar herritartasuna-
ren ziozko inolako bereizkeriarik lanpostu bat 
lortzerakoan (erkidegoko nazionalitatea daukaten 
estatu kide ezberdinetako herritarren artean)

Behin erkidegoko nazionalitatea duen langilea 
harrerako estatuan lanean ari denean, ezkonti-
dea, 21 urtetik beherako ondorengo ahaideak 
eta ardurapeko adindunak  zehazki ere badira 
eskubide horren onuradun (erkidegoko herritar-
tasuna ez duten eta, berez, tratu-berdintasune-
rako eskubide horren onuradun ez diren senitar-
tekoei dagokie kasu hau).

Soldatapeko langileak

Lana lortzeko orduan bereizkeriarik ez 
egotea soldatapeko langileentzat

Oro har, debeku dira herritartasunaren ziozko 
bereizkeria guztiak lanpostu bat betetzeko lan-
gileak hautatzerakoan:

z Galarazita dago bertako langileentzat eta 
beste estatu kide batzuetako atzerriko langi-
leentzat baldintza, betekizun eta prozedura 
desberdinak ezartzea, Hizkuntza ezagutza 
salbuesten da; izan ere, enplegatzaileak 
hizkuntza gaitasunean maila jakin bat izateko 
eska dakioke enplegua eskatu duen pertso-
nari.  Hala ere, egiaztatzeko ezin zaio titulazio 
zehatzik eskatu. Halaber, ezin galdegin daiteke 
hizkuntza jakin bat ama-hizkuntza izatea.

z Galarazita dago beste estatu kide batzuetatik 
datozen atzerritar langileak kontratatzeko 

mugak ezartzea (kopuru absolutu zein erlati-
botan, enpresaka edo jarduera-sektoreka). Ezin 
jar daiteke kuotarik edo mugarik beste estatu 
kide batzuetatik datozen langileak kontratatze-
ko.

z Galarazita dago atzerriko langileen (beste 
estatu kide batzuetakoak) kontratazioa ber-
tako langileen kontratazio maila jakin baten 
mende jartzeko sistemak ezartzea.

z Estatuetako legeetan ezin ezar daiteke be-
tekizun eta prozedura desberdinik, kuotarik 
edo baldintzarik beste estatu kide batzuetatik 
datozen langileak kontratatzeko. 

z Estatu kide batean kokaturiko enpresek ezin 
bereiz ditzakete beste estatu kide batzuetatik 
datozen langileak, nahiz eta, izatez, kontratat-
zeko azken erabakia organizazio bakoitzaren 
erabaki propio eta libre bat den.

EBko enpresa batek, horrela erabakiz gero, langi-
leen % 100 atzerritarrak (erkidegokoak) kontra-
ta litzake, ez baita egon behar hori eragozten 
duen legerik.

Langile autonomoak

Lana lortzeko orduan bereizkeriarik ez 
egotea langile autonomoentzat

z Kokatzeko edo zerbitzu profesional bat ema-
teko, estatu kide batetik bestera lekualdatzen 
diren pertsonek ez dute jasan behar inolako 
bereizkeriarik harrerako estatuko herritarren 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=462&langId=es
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=462&langId=es
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aldean, jarduera sortu eta abian jartzeari 
dagokion orotan.

z Horren arabera, bertako herritarrei zein beste 
estatu kide batzuetatik datozen pertsonei, 
lege eta/edo administrazio aldetik, beteki-
zun eta izapide berak eskatu behar zaizkie: 
lanbide-arloko eskakizunak, erregistroetako 
edo profesionalen elkargoetako inskripzioa, 
baimenak, onespenak, lanbide-prestakuntza-
ren arloko eskakizunak, tamaina, etab. 

Lan-baldintzak harrerako 
estatuan
Beste estatu kide batzuetatik datozen langileek 
bertako langileei aplikatzen zaizkien lan-bal-
dintza berberak aplikatzeko eskubidea dute 
(baldintza ekonomikoak, sozialak, sindikalak, 
fiskalak	eta	abar).

Ez da egon behar bereizketarik estatu kide des-
berdinetako nazionalitatea duten soldatapeko 
langileen artean ordainsarien, barne-igoeren, 
lanbide-heziketaren, joan-etorrien/garraioaren 
ziozko dieten, gauzazko ordainsarien eta abarren 
aldetik.

Langile autonomoei dagokienez, estatu kide bate-
tik bestera lekualdatzen diren pertsonek ez dute 
jasan behar inolako bereizkeriarik harrerako 
estatuko herritarren aldean, jardueran jardu-
teari dagokion orotan .

Arlo horretan, garrantzitsua da “arau-oztopoak” 
kentzea lanbide-jarduerak sortu eta haietan 
jarduteari dagokionez; izan ere, maiz, interes 
protekzionistak direla medio, estatu kideek 
bertako enpresa edo profesionalen “neurrira” 
taxuturiko arauak ezartzen dituzte. Halakoek, 
praktikan, bereizkeria estaliak eta zeharkakoak 
dakartzate beste estatu kide batzuetatik datozen 
enpresa edo profesionalentzat.

EBk aurrerapenak egin ditu lanbide-jarduerei 
buruzko legedi nazionalen harmonizazioan, 
hainbat jarduera garrantzitsutan, hala nola, 
zerbitzuetan, banku-jardueretan, aseguruetan, 
garraioetan edo energian.

Legedien harmonizazio horren azken helburua 
estatuek zaintza edo kontrol sistema nazionalak 
elkarri onartu ahal izatea da.

Horrela, jatorriko estatuak emandako “lizentzia 
bakar” batean oinarriturik, gainerako “harre-

rako estatuek” onartu egiten dute “jatorriko 
estatuak” eginiko kontrola, eta ez dute baimen 
edo onespen gehigarririk ezartzen . Horrela, 
Merkatu Bakarraren azken xedea beteko litzate-
ke; izan ere, Europako Merkatuaren esparruan 
estatuetako merkatuen barruan bezalaxe lan 
egingo da, EBko lurralde osoan kokatzeko / zer-
bitzuak emateko eskubidea ematen duen baimen 
bakar batekin.

Gizarte Segurantzaren 
prestazioak

Langileen zirkulazio askeak ezartzen du, nahi-
taez, langileak ez galtzea hainbat estatu kidetan 
garatutako lanbide-bizitzan zehar lortu dituen 
Gizarte Segurantzako eskubideak (prestazioak) .

2010eko maiatzaren 1ean indarrean sartu ziren 
Europar Batasunean gizarte-segurantzako siste-
men koordinazioa modernizatzen dituzten bi arau 
(883/2004 eta 987/2000 Erregelamenduak).

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=857&langId=es&intPageId=983
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Herrialde bakoitzak oraindik erabakitzen ditu bere 
gizarte-segurantzako erregimenaren xehetasu-
nak, zer prestazio barne hartzen diren, nork jaso 
ditzakeen eta zein betekizunekin, baina Europar 
Batasunak gizarte-segurantza koordinatzeko 
ezarririko arauak errespetatuz. Arau horiek Bata-
suneko nazionalitatea daukaten edo Batasuneko 
herrialde batean aseguratuta dauden edo egon 
diren EBko herritarrei aplikatzen zaizkie, bai eta 
haren familiako kideei ere. 

Europar Batasunaren barruan lekualdaturiko lan-
gilearen babesa bermatzen duten lau printzipio 
nagusiak hauek dira:

1. Herrialdeko baten araudiaren babesean 
egon daiteke aldi berean, eta, hortaz, herrial-
de batean bakarrik kotizatzen da. Kasu bakoit-
zean zein estatutako araudia aplikatzen den 
erabakitzea gizarte-segurantzako erakundeei 
dagokie.

2. Tratu-berdintasunaren printzipioa: langileak 
harrerako estatuko Gizarte Segurantzako 
erakundeari kotizatzen dio, eta sistema ho-
rretan bertakoen baldintza berdinak dauzka 
(betebehar berberak eta eskubide berberak 
–kotizazioak eta prestazioak–).

3. Kotizazio-aldien guztirako zenbaketaren 
printzipioa: Gizarte Segurantzaren prestazio 
batek gutxieneko denbora batez kotizatzeko 
eskatzen badu, harrerako estatuak (Gizarte 
Segurantzako erakundea) langileak estatu kide 
guztietan izan dituen kotizazio-aldi edo enple-
guko aldi guztiak zenbatu behar ditu (presta-
zioa zehazteko unean).

 Esate baterako, langilea erretiratzeko adinera 
iristen denean, lan egin duen herrialde bakoit-
zean Gizarte Segurantzan kotizatu dituen 
urteen araberako pentsio proportzionatua har-
tuko du. Herrialderen batean ez baldin bada 
afiliaturik	egon	nahikoa	denboraz	pentsio-es-
kubidea sortzeko, herrialde horrek gainerako 
herrialdeetan izaniko historia kontuan hartuko 
du.

4. Esportagarritasun printzipioa: langileak 
lortzen dituen Gizarte Segurantzaren pres-
tazioak ematen dira, langile horrek bizilekua 
daukan estatua edozein izanik ere; hau da, 
langileak herrialde batean diruzko prestazio 
bat jasotzeko eskubidea badu, hura jasotzen 
jarrai dezake, bizilekua beste herrialde batean 
izan arren.

Koordinazioa ez zaie aplikatzen herrialde jakin 
batzuetan:

z Gizarte- eta medikuntza-arloko laguntzari; 
prestazio horiek onuradunaren baliabideen 
arabera ordaindu ohi dira.

z Zergei.

z Kotizatu beharra ez duten eskudiruzko 
prestazio berezi batzuei (kotizazio gabeko 
prestazioak). Halakoak bizileku-herrialdeko 
erakundearen kontura baino ez daude. Kasu 
gehienetan, muga jakin baten azpiko pent-
sioak edo diru-sarrerak dituzten pertsonei 
ordaintzen zaizkie. Beste herrialde batean bizi 
bada, ezin izango dituzte jaso halako pres-
tazioak. Haien zerrenda 883/2004 Erregela-
menduaren X. eranskinean ageri da.

Gizarte Segurantzaren 
prestazioei buruzko  
informazio gehiago: 
http://ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=26&langId=es

http://europa.eu/youreurope/citizens/health/
settling-abroad/health-insurance/index_
es.htm

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=849&langId=es
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=849&langId=es
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=26&langId=es
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=26&langId=es
http://europa.eu/youreurope/citizens/health/settling-abroad/health-insurance/index_es.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/health/settling-abroad/health-insurance/index_es.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/health/settling-abroad/health-insurance/index_es.htm
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Beste estatu kide batean 
lan egiteko eskubidearen 
salbuespenak, lan 
motarengatik
Estatuek euren herritarrentzat gorde ditzakete Ad-
ministrazio Publikoko lanpostu jakin batzuk. EBko 
Justizia Auzitegiaren jurisprudentziaren arabera, 
lanpostu jakin batzuetan baino ezin da bereizketa 
hori erabili:

z Botere publikoaren erabileran parte hartzea, zu-
zenean edo zeharka, dakarten postuetan (adib., 
gobernuak, justizia auzitegiak, parlamentuak).

z Estatuaren interesen babesa xedetzat duten 
postuetan (adib., militarrak, diplomazialariak, 
industria estrategietako erantzukizuneko pos-
tuak).

Administrazio Publikoan beste estatu kide 
batzuetatik datozen herritarrak bereiztea 
lanpostuen ezaugarri, zeregin eta arduren 
arabera	kasuz	kasu	justifikatu	behar	da,	
sektore publikoko postu horiek botere 
publikoak erabiltzea edo Estatuaren edo 
beste erakunde publiko batzuen interesen 
babesa barne hartzen duten heinean.

Maastrichteko Itunean sartutako xedapenen arabe-
ra eta “Europako herritartasuna”ri lotuta,  erkide-
goko nazionalitatea daukaten egoiliarrek harrerako 
estatuan egiten diren udaletarako zein Europako 
Parlamenturako hauteskundeetan boto aktibo 
eta pasiborako eskubidea dute, eta, horri esker, 
bermaturik dago beste estatu kide batzuetako 
herritar egoiliarrek botoa jaso ahal izatea harre-
rako estatuan zinegotzi izateko (udaletan) eta/
edo Europako parlamentariak izateko.

Horrenbestez, lan horietan ezin dira bereizi, hau 
da, ezin dira bertako herritarrentzat erreserbatu 
Administrazio Publikoko halako postuak (zine-
gotzia eta europarlamentariak), nahiz eta botere 
publikoaren erabileran argi eta garbi parte hartzea 
dakarten berekin.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=465&langId=es
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=465&langId=es
http://ec.europa.eu/youreurope/citizens/residence/worker-pensioner/elections/index_es.htm?profile=0
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EB-ren tresnak pertsonen 
mugigarritasuna 
errazteko: Europass
Europass Europako Parlamentuaren 2241/2004/
EE	erabakitik	eta	kualifikazioen	eta	gaitasunen	
gardentasunerako erkidego-esparru bakarrari 
buruzko Kontseiluaren 2004ko abenduaren 15eko 
erabakitik sortu zen.

Dokumentuen dossier hori lagungarria da herri-
tarrentzat bizitzan eta hainbat herrialdetan eta se-
ktoretan ikasitakoak eta lorturiko titulazioak eta 
ziurtagiriak modu argian eta errazean adieraz 
ditzaten. Europassen helburu nagusia da ikasleen 
eta langileen mugigarritasuna erraztea Europar 
Batasunean.

Europassen egitura

Europassek bost agiri biltzen ditu: 

z Interesdunak bere kabuz osa ditzakeen agi-
riak:

A) EUROPASS Curriculum Vitae (CV): gai-
tasun	eta	kualifikazio	pertsonalak	modu	
argi eta eraginkorrean aurkezteko aukera 
ematen du. Esteka honetan CV Europass 
adibideak kontsulta daitezke: http://euro-
pass.cedefop.europa.eu/es/documents/
curriculum-vitae/examples. 

B) EUROPASS hizkuntza-pasaportea: 
hizkuntza-gaitasunak	eta	-kualifikazioak	
autoebaluatzeko tresna bat da. Esteka ho-
netan Europass Hizkuntza Pasaportearen 
adibideak kontsulta daitezke: http://euro-
pass.cedefop.europa.eu/es/documents/eu-
ropean-skills-passport/language-passport/
examples. 

z Dagokien administrazio eskudunek osatzen 
eta ematen dituzten agiriak:

C) Europass mugigarritasun agiria: Europako 
edozein herrialdetan, Batasuneko pro-
grama baten esparruan, mugigarritasun-
esperientzia bat aurrera eramaten duen 
pertsona orori ematen zaio, edozein adin 
edo hezkuntza maila duela ere. Adibidez, 
enpresa batean lan praktikak har ditzake 
barne, ikastaro akademiko bat truke pro-
grama baten barruan edo aldi baterako lan 
boluntario bat GKE batean. Mugikortasun 

proiektuan inplikatutako bi erakundeek 
prestatu	behar	dute	–nazionalak	eta	anfi-
trioak-, biek interesatuarekin adostutako 
hizkuntzan. Dokumentuko eskaera guztiak 
erakunde antolatzailearen bitartez egin 
behar dira. Esteka honetan Europass Mu-
gikortasun Dokumentuaren adibideak kont-
sulta daitezke: http://europass.cedefop.
europa.eu/es/documents/european-skills-
passport/europass-mobility/examples.

D) Teknikari-titulurako edo profesionalta-
sun-ziurtagirirako EUROPASS gehigarria.

E) Goi-mailako titulurako EUROPASS gehiga-
rria. Titulurako gehigarriak (D eta E) titulu 
ofizial	bati	erantsiriko	bi	agiri	instituzional	
dira, informazio-balioa bakarrik dutenak, 
eta haien xedea da beste herrialde bateko 
enplegatzaile edo erakundeei titulu edo 
ziurtagiriaren esanahia ulertzen laguntzea.

 Bi gehigarriak prestakuntza-zentroak 
ematen ditu edo, hala dagokionean, 
jatorriko ziurtagiria edo titulua emateko 

http://europass.cedefop.europa.eu/es
http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae
http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae/examples
http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae/examples
http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae/examples
http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/european-skills-passport/language-passport
http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/european-skills-passport/language-passport/examples
http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/european-skills-passport/language-passport/examples
http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/european-skills-passport/language-passport/examples
http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/european-skills-passport/language-passport/examples
http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/european-skills-passport/europass-mobility
http://sepie.es/iniciativas/europass/documento-movilidad.html#contenido
http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/european-skills-passport/europass-mobility/examples
http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/european-skills-passport/europass-mobility/examples
http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/european-skills-passport/europass-mobility/examples
http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/european-skills-passport/diploma-supplement
http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/european-skills-passport/diploma-supplement
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eskumena duen administrazioak. Ezin 
har daitezke jatorriko prestakuntzaren 
ez ordezkotzat ez parekotzat, eta ez dira 
prestakuntza-maila aitortzea bermatzen 
duen sistema automatiko bat. Dokumentu 
horien adibideak hemen ikus daitezke: 
http://sepie.es/iniciativas/europass/suple-
mento.html#contenido.

EUROPASSen alderdi berriak

Orain EUROPASSen dokumentu guztiak gorde 
daitezke Gaitasunen Europako pasaportea (GEP) 
deritzon karpeta elektronikoan. GEPri esker, Eu-
ropass CVri dokumentuak gehitu dakizkioke, hala 
nola hizkuntza-pasaportea, profesionaltasun-
tituluaren edota -ziurtagiriaren osagarria, tituluen 
kopiak, titulu teknikorako ziurtagiria, etab., Euro-
pass dokumentu guztiak izateko online karpeta 
bakarrean.

Bestalde, 2014az geroztik, online editorea erabil 
daiteke; bertan, motibazio gutuna egiteko txan-

tiloi bat dago, alderdi oso garrantzitsua dena 
Europako	enplegatzaileentzat.	Profila	zuzenean	
hodeitik inportatzeko aukera ematen du, eta 
Europass azkarrago eraman daiteke enplegu atari 
eta sare sozialetara. 

Informazio gehiago  
EUROPASSi buruz

Espainiako EUROPASS Zentro Nazionala 
izenekoan agiri horiei buruzko informazio ge-
hiago lor daiteke: http://sepie.es/iniciativas/
europass/index.html

Kontaktua: 
Ángeles Fernández Melón 
e-maila: europass@sepie.es 
Tlf: (+34) 91 550 67 68

Mugikortasunerako Laguntza Teknikoa:
e-maila. soporte.europass@mecd.es 
Tlf: (+34) 91 550 67 50

http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/european-skills-passport/diploma-supplement
http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/european-skills-passport/diploma-supplement
http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/european-skills-passport
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/es/cv/compose
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/es/cl/compose
http://sepie.es/iniciativas/europass/index.html
http://sepie.es/iniciativas/europass/index.html
mailto:europass%40sepie.es?subject=
mailto:soporte.europass%40mecd.es?subject=
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Elkarri lanbide-
prestakuntzak onartzea

Lanbide arautuen datu-
basea

Askotan, lanbide-jarduera bat sortu eta hartan 
aritzeko, helmugako herrialdeko legediek 
lanbide-prestakuntza jakin bat eskatzen 
dute, eta sarri askotan, prestakuntza hori 
titulu edo diploma jakin batean bermatzen 
da. Kasu horretan, lanbide horri “lanbide 
arautua” esaten zaio. Helmugako herrialdean 
lanbidea araututa dagoenetz jakiteko, Batzor-
deak horretarako diseinatu duen datu-basean 
begiratzea gomendatzen da: http://ec.europa.
eu/growth/tools-databases/regprof/

Zure lanbidea helmugako herrialdean araututa 
ez badago, ez da beharrezkoa kualifikazioak 
onartzea. Hala ere, gerta daiteke zure lanbi-
dea helmugako herrialdean araututa dagoen 
beste lanbide baten baitan bilduta egotea. 
Hori dela-eta, helmugako herrialdeko kontaktu 
gune nazionalekin kontsultatzea gomendatzen 
da beti. 

Bereizketak agertzen dira, horrenbestez, 
estatu kide batean eskuraturiko titulu edo 
diplomak Batasuneko beste estatu batzuetan 
onartzen ez direnean eta, beraz, posible ez 
denean harrerako estatuan lanbide-jarduera 
arautuan (norberaren edo besteren kontura) 
sartu eta hura aurrera eramatea.

Lanbide-prestaketen onarpena 
aplikatu behar zaie, norberaren edo 
besteren kontura, harrerako estatu 
kidean arauturiko lanbide batean, aldi 
baterako zein era iraunkorrean, aritu 
nahi duten EBko estatu bateko herritar 
guztiei .

Titulazioa lortu duenaz beste herrialde 
batean (Europar Batasunekoa izanik) 
ikasketa berriak egiteko titulazioen 
homologazioa lortu nahi duten 
pertsonek ENIC-NARIC sarean ematen 
den informazioa kontsultatu beharko 
dute.

Arautegia
2005/36/EE Zuzentaraua lanbide-prestakuntzen 
onarpena arautzen duen egungo araudia da, eta 
haren azken aldaketa 2016ko maiatzaren 24an 
argitaratu	zen.	Zuzentarauaren	bertsio	finkatua	
hemen kontsulta daiteke: http://eur-lex.euro-
pa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:0200
5L0036-20160524.

2017ko urtarrilean, Batzordeak “zerbitzuen 
paketea” deritzona argitaratu zuen, zerbitzuen 
sektoreko	kualifikazio	profesionaletan	aitorpen	
mutua arautzea hobetzeko; izan ere, Batasuna-
ren ekonomian duen garrantzia gero handiagoa 
da. Beste neurri batzuen artean, pakete honek bi 
ekimen berri	jaso	ditu	profesionalen	kualifika-
zioaren elkarren aitortzari dagokionez:

z Zuzentarau proposamen bat, proportzio-
naltasun test bati dagokiona, lanbideen 
araubide berriak hartu aurretik: http://
eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=CELEX:52016PC0822

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/
http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/index_en.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/work/abroad/qualifications-for-employment/index_es.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/regulated-professions/index_es.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/education/university/recognition/index_es.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/education/university/recognition/index_es.htm
http://www.enic-naric.net/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02005L0036-20160524
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02005L0036-20160524
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02005L0036-20160524
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016PC0822
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016PC0822
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016PC0822
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z Gomendioen gida zerbitzu profesiona-
len araudi nazionalak egokitzeko: http://
eur-lex.europa.eu/legal-content/en/
TXT/?uri=CELEX:52016DC0820

Nahiz eta 800 lanbide baino gehiago arautzen di-
tuen, badira haren aplikazio-eremuan sartzen ez 
diren lanbide jakin batzuk, beste zuzentarau be-
rezi batzuen bitartez araututa daudenak. 2005/36 
Zuzentarauak arautzen ez dituen lanbideen ar-
tean aseguru-bitartekariak, agente komertzialak, 
abokatuak edo salgai arriskutsuen garraioaren 
sektorea daude, besteak beste. 

2205/36 Zuzentarauaren arauak aldatu egiten 
dira, araututako lanbide bat beste estatu kide 
batean aurrera eramatea iraunkorra ala aldi 
baterakoa den:

Aldi baterako zerbitzugintza

Kasu gehienetan, lanbidea aldi baterako beste 
estatu kide batean aurrera eraman nahi duten 
pertsonek ez dute beren prestakuntzen gai-
neko kontrolik jasaten, eta berehala jardun 
dezakete beren jardueran. Hala eta guztiz ere, 
lanbidea gauzatzeko, harrerako estatuak lanbide-
prestakuntzaz bestelako eskakizun batzuk egin 
ditzake, hala nola profesionalen organizazio bati 
atxikitzea. 

Jatorriko herrialdean araututa ez dagoenean 
helmugako herrialdean aurrera eraman nahi den 
lanbidea, harrerako estatuko agintariek infor-
mazio jakin bat eska dezakete, eta/edo lehendik 
bi urteko esperientzia gehienez izatea jatorriko 
estatuan aurreko hamar urteetan zehar.

Horrez gain, lanbideak berekin osasunerako edo 
segurtasun publikorako arriskuren bat daka-
rrenean, harrerako estatuak prestakuntzaren 
kontrola egin dezake, sektore-lanbideei dagokie-
nez izan ezik, beren sistema badaukate-eta.

Prestakuntzaren kontrol horretarako idatzizko 
aitorpen bat (paperezkoa edo elektronikoa) lortu 
behar da helmugako herrialdean, eta herrialde 
horrek, halaber, urtean behin berritzeko eska 
lezake. Aitorpen hori behar denetz jakiteko, hel-
mugako herrialdeko prestakuntzen onarpene-
rako estatuko kontaktu gunearekin kontaktatzea 
gomendatzen da.

Kokatze iraunkorra

Beste estatu kide batean lanbide arautu bat era 
iraunkorrean gauzatzeko, derrigorrezkoa da 
prestakuntzen onarpena lortzea. Horretarako, 
2005/38 Zuzentarauak hiru sistema jaso ditu:

z Onarpen automatikoko sistema: lanbide 
hauei aplikatzen zaie: Erizaina; Emagina; Me-
dikua; Odontologoa; Farmazialaria; Arkitektoa; 
Albaitaria.

 Zazpi lanbide horietako bakoitzerako (“sekto-
re-lanbideak” deritze), estatu kide bakoitzean 
titulua lortzeko behar den gutxieneko pres-
takuntza harmonizatu egin da. Hala, onarpena 
lortzea derrigorrezkoa da eta automatikoki 
egiten da.

Lanbide berezi horien argibide 
gehiagotarako:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/
services/free-movement-professionals/quali-
fications-recognition/specific-legislation_es

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52016DC0820
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52016DC0820
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52016DC0820
http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition/temporary-mobility/
http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition/temporary-mobility/
http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition/temporary-mobility/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition/automatic/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition/specific-legislation_es
http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition/specific-legislation_es
http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition/specific-legislation_es
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z Onarpen-sistema orokorra: estatu kideen 
elkarrekiko	konfiantzaren	printzipioan	oina-
rritzen da; hala, bada, profesional bat jatorriko 
estatuan lanbide bat betetzeko osoki prestatua 
badago, harrerako estatuan lanbide horretan 
jarduteko onartu beharko litzateke.

 Hala eta guztiz ere, lanbide batean jarduteko 
estatu bakoitzean eskumena ematen duten 
tituluak erdiestea ahalbidetzen duten pres-
takuntzen artean desberdintasunak baldin 
badaude, konpentsatze-mekanismo batzuk au-
rreikusirik daude, alegia, gaitasun-proba bat edo 
egokitze-ikastaro bat egitea (gehienez hiru urte-
koa), titulua onartu aurretik egin beharrekoak. 
Sistema horretan, interesdunak eskabide bat 
aurkeztu behar du, eta halako eskabideok 
kasuz kasu aztertuko dira.

z Lanbide-esperientzian oinarritutako onarpe-
na: eskulangintzako, industriako eta merka-
taritzako lanbideei aplikatzen zaie (zuzenta-
rauaren IV. ERANSKINEAN daude jasorik), eta 
prestakuntzen onarpen automatikoan datza, 
esperientzia-urteen –edo, bestela. prestakuntza-
urteen– kopuruan oinarriturik  (adibidez, 
estetikarekin edo ile-apainketarekin zerikusia 
duten jarduerak sartzen dira).

Europako lanbide-txartela 
(ELT)

Zuzentarauan sartzen joan diren berritasunen 
artean, nabarmena da Europako lanbide-txartela 
sortzea. Txartel horrek Batasuneko edozein 
herrialdetan lanbide-jarduera bat gauzatzeko 
prestakuntza frogatzen du, eta, beraz, zenbait 
estatu kidek beste estatu batzuetatik iritsitako 
profesionalen onarpena luzatzeko darabiltzaten 
itxaronaldiak murrizten ditu.

ELT prozedura elektroniko bat da, Europar 
Batasuneko beste herrialde batean lanbide-pres-
takuntzak onartzeko erabil daitekeena. Unera 
arte, bost lanbidetarako dago erabilgarri:

z Zaintza orokorren ardura duten erizaintzako 
profesionalak

z Fisioterapeutak
z Farmazialariak
z Higiezinetako agenteak
z Mendiko gidariak

ELT estatu kideek eman behar dute, interesdu-
nak eskatuta. Eta horren eskaera egin daiteke 
kokatze iraunkorrerako (balio mugagabea) zein 
aldi baterako zerbitzugintzarako (18 hilabeteko 

balioa, kasu gehienetan). Prozedura honako 
esteka honen bidez abiarazten da: https://ecas.
ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-
2635868-HcuQyvcO6B0GcwNJDu5zQHjPLhXu-
MaBB7gTjFbJV0LXeZGNGK46DsDpiBK8g54ER-
hUaPsL35zdKb9P39Q9q0u7-Jj71zxYb8yrPHfrze-
5BWW5-DNmcWd7ScfJ0tukAvvaOhilN8LvHArl-
qx9AVdnr2vM0.

Eskabidea onartu ondoren, ziurtagiri elektroniko 
bat eskuratzen da PDF formatuan. Ziurtagiri 
horrek  erreferentzia-zenbaki bat dauka, beste 
estatu kide batetik datorren langilea kontratat-
zen duen erakundeak haren balioa egiaztatu 
ahal izan dezan. Kontsulta hori webgune honen 
bidez egiten da: https://ec.europa.eu/epc/public/
validity?locale=es

Beraz, jatorriko herrialdeak jasotzen ditu 
eskabideak, eta hark du ziurtagiri elektronikoa 
kudeatzeko ardura, era ez harrerako herrialdeak, 
egun oraindik ELT prozedura erabiltzerik ez du-
ten lanbideekin gertatzen den bezala. 

ELTri buruzko argibide gehiago: 
http://europa.eu/youreurope/citizens/work/
professional-qualifications/european-profes-
sional-card/index_es.htm

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/directive_in_practice/general_system/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition/experience/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition/experience/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/european-professional-card_es
https://ecas.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-2635868-HcuQyvcO6B0GcwNJDu5zQHjPLhXuMaBB7
https://ecas.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-2635868-HcuQyvcO6B0GcwNJDu5zQHjPLhXuMaBB7
https://ecas.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-2635868-HcuQyvcO6B0GcwNJDu5zQHjPLhXuMaBB7
https://ecas.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-2635868-HcuQyvcO6B0GcwNJDu5zQHjPLhXuMaBB7
https://ecas.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-2635868-HcuQyvcO6B0GcwNJDu5zQHjPLhXuMaBB7
https://ecas.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-2635868-HcuQyvcO6B0GcwNJDu5zQHjPLhXuMaBB7
https://ecas.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-2635868-HcuQyvcO6B0GcwNJDu5zQHjPLhXuMaBB7
https://ec.europa.eu/epc/public/validity?locale=es
https://ec.europa.eu/epc/public/validity?locale=es
http://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/european-professional-card/ind
http://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/european-professional-card/ind
http://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/european-professional-card/ind
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Bolognako Prozesua
“Bolognako prozesua” Bolognako Adierazpenaren 
eskutik abiatu zen. 1999an Europako herrial-
deetako 29 ministrok sinatu zuten Italiako hiri 
horretan (egun 48 herrialdek parte hartzen dute 
prozesuan), Europako Goi-mailako Hezkuntzako 
Esparrua (EGHE) sortzeko.

Bolognako Prozesuko kide diren herrialde guztien 
ahaleginak, 1999 eta 2010 bitartean, helburu ho-
rretan bildu ziren, hots, EGHE delakoa sortzean, eta 
hura dagoeneko zertu egin da, 2010eko martxoko 
Budapest-Vienako Adierazpena deritzonarekin.

EGHEren helburua

EEESren helburua ez da goi hezkuntzako 
sistemak homogeneizatzea, baizik eta BA-
TERAGARRITASUNA eta KONPARAGARRITA-
SUNA areagotzea, aniztasuna errespetatuz

EGHEren eraketa konparatzeari eta elkarri onart-
zeari dagokionez lortu behar diren helburuen 
gaineko akordio eta konpromisoetan oinarrit-
zen da, estatu kideek ematen dituzten titulu eta 
diplomen inguruan lortu behar diren akordio eta 
konpromiso batzuetan, hain zuzen. 

2015eko maiatzaren 14an eta 15ean Yerevanen 
egindako azken goi-bileran hartutako konpromi-
so nagusien artean hauek daude: 

z Ziklo laburreko prestakuntzak EGHEren kata-
logoan sartzea.

z Enplegu publikoak eskuratzeko gaitasun bal-
dintzek lehen zikloko graduak dituzten pertso-
nak sartzea ahalbidetzen dutela ziurtatzea.

z Estatu kide batean lortutako prestakuntzak 
EGHEren kide diren beste estatu kideek euren 
prestakuntzen maila berean automatikoki 
onartzen dituztela ziurtatzea.

Egungo 2015-2015 lan-
planaren jarduera ildoak

2015-2018 jarduera planean zehaztutako neurri 
nagusiak hiru lan multzotan berregituratu dira:

1. Jarraipena: haren helburua hartutako eraba-
kien ezarpenaren egungo egoeraren txoste-
nak egitea da.

2. Hartutako erabakien ezarpena: haren helbu-
rua konpromisoak eta neurriak gauzatzea da, 
jardunbide onen trukea erraztuz.

3. Helburu berrien garapena: haren helburua 
etorkizuneko xedeak ezartzeko gomendioak 
prestatzea da.

Bestalde, lau kontsulta multzo ezarri dira:

1. Nazioarteko lankidetza.

2. Belarusko bide-orriari laguntzea.

3. Hartu eta bete ez diren konpromisoekin lan 
egitea.

4. Tituluaren Europako gehigarria berrikustea.

Bolognako Prozesuaren Espainiako ezarpena-
ren azken jarraipen-txostena (2015eko apirila) 
hemen kontsulta daiteke: http://www.ehea.info/
pid34367/implementation-and-national-reports.
html.

Bolognako Prozesuari buruzko 
informazio gehiago:
Bolognako Prozesuaren webgune ofiziala:   
http://www.ehea.info/
• Espainiako Hezkuntza Ministerioa  
http://www.eees.es/

Europako Goi-mailako 
Hezkuntzako Esparruan 
(EGHE) parte hartzen duten 
herrialdeak.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM:c11088
http://media.ehea.info/file/Ministerial_conferences/06/0/1999_Bologna_Declaration_Spanish_553060.pdf
http://www.ehea.info/members.aspx
http://www.eees.es/
http://www.ehea.info/cid101033/ministerial-conference-budapest-vienna-2010.html
http://www.ehea.info/Uploads/SubmitedFiles/5_2015/112705.pdf
http://www.ehea.info/pid35146/work-programme-2015-2018.html
http://www.ehea.info/pid34367/implementation-and-national-reports.html
http://www.ehea.info/pid34367/implementation-and-national-reports.html
http://www.ehea.info/pid34367/implementation-and-national-reports.html
http://www.ehea.info/
http://www.eees.es/
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Nola jakin zer lan-aukera 
dauden EB-ko beste 
herrialde batean

EURES sarea: lanbide 
mugigarritasunaren 
Europako ataria

EURES – LANBIDE MUGIGARRITASUNAREN 
EUROPAKO ATARIA Europako Batzordearen, 
estatu kideetako (eta Suitza, Norvegia, Islandia 
eta Liechtesnteingo) enplegu zerbitzu publikoen, 
eta beste erakunde elkartu batzuen (hala nola en-
plegu zerbitzu pribatuak, sindikatuak, patronalak 
eta lan-merkatuko beste agente batzuk) arteko 
lankidetza sarea da, 1993an sortutakoa.

Haren helburua da langileei zein enpresei infor-
mazioko, aholkularitzako eta kontratazioko/
enpleguko (lan bilaketa) zerbitzuak ematea, bai 
eta Europar Batasunaren barruko pertsonen 
zirkulazio askearen printzipioaz baliatu nahi duen 
edozein herritarri ere.

Europako mugako eskualdeetan, EURESek badu 
bete beharreko eginkizun garrantzitsu bat; alegia, 
egunero muga zeharkatzen duten langileei nahiz 
haiek langile dituzten enpresei informazioa ema-
tea eta halakoek aurre egin beharreko deneta-
riko arazoak, arazorik izanez gero, konpontzen 
laguntzea.

2016ko apirilean, Eures sarearen araudi berri 
bat (2016/589 EBko Erregelamendua) argitaratu 
zen, aurreko legedia berritzen duena eta enple-
gu-eskatzaileen eta enpresen arteko harremana 
errazten duena.

EURES atariaren bidez, enplegu-eskatzaileek 
online erregistra dezakete euren curriculuma 
(herrialde partaideetako enpresek aurkitu ahal 
izateko), eta argitaratutako enplegu-eskaintzak 
ikus ditzakete. Eskaintzaren batean izena emate-
ko, enplegu-eskatzaileak zuzenean jarri behar du 
kontaktuan enpresarekin, eskaintza bakoitzean 
agertzen diren jarraibideen arabera. 

Halaber, atzerrian lanbide karrera bat hasteko 
orientabidea eta aholkuak ematen ditu.

Tu Europa webgunea 

Tu Europa webgunean ere EBko beste herrialde 
batean enplegua bilatzeko moduari eta erkide-
goko nazionalitatea daukaten langileen eskubi-
deei buruzko informazioa aurki daiteke.

Nazioarteko 
mugigarritasunaren ataria

Espainiako Lan eta Gizarte Segurantza Mi-
nisterioak	atari	espezifikoa	sortu	du	langileen	
nazioarteko mugigarritasunerako, non atzerrian 
egonaldia prestatzeari, bizilekurako izapideei eta 
Espainiara itzultzean kontuan hartu beharrekoei 
buruzko aholkuak eta gomendioak agertzen 
diren. [http://www.empleo.gob.es/movilidadinter-
nacional/es/menu_principal/trabajar/busqueda/
index.htm].

Gainera, zenbait herrialdetarako, enplegurako 
webgune	espezifikoak	sortu	ditu	Ministerioak,	

https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2016:107:TOC
https://europa.eu/youreurope/citizens/work/finding-job-abroad/index_es.htm
http://www.empleo.gob.es/movilidadinternacional/es/menu_principal/trabajar/busqueda/index.htm
http://www.empleo.gob.es/movilidadinternacional/es/menu_principal/trabajar/busqueda/index.htm
http://www.empleo.gob.es/movilidadinternacional/es/menu_principal/trabajar/busqueda/index.htm
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bertan lana bilatzeari buruzko informazioa dute-
nak. Horietako bakoitzean sar daiteke webgune 
honen bidez: http://www.empleo.gob.es/es/mun-
do/websempleo/index.htm

SEPEren webgunea

Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak (SEPE) 
Europar Batasuneko beste herrialde bateko 
lan-eskaintzak bilatzeko zerbitzua eskaintzen du, 
baita beste herrialde batzuetako lan-merkatuari 
eta bizi-baldintzei buruzko informazioa ere. 
[http://www.sepe.es/contenidos/personas/encon-
trar_empleo/empleo_europa.html]

LANBIDEren webgunea

Euskal Enplegu Zerbitzuak (LANBIDE) berariaz 
Euskadin ezagutaraztea eskatu duten enpresak 
argitaraturiko EURES eskaintzak bilatzeko zerbit-
zua eskaintzen du.  [http://apps.lanbide.euskadi.
net/apps/OF_RES_BUSQUEDA_OFERTAS?LG=C&M
L=OFEMEN1&MS=Eaa&CTRG=9&RG=1]

Bizkaian, hauxe da Lanbidek EURES harremaneta-
rako duen gunea:
Dolores Goitiandia Gorrochategui
Helbidea: El Cristo 1, 4. Solairua. 
Herria: 48007 Bilbao (Bizkaia)
E-maila: dolores.goitiandia@lanbide.eus

http://www.empleo.gob.es/es/mundo/websempleo/index.htm
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/websempleo/index.htm
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/empleo_europa.html
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/empleo_europa.html
http://www.lanbide.euskadi.net/empleo/-/informacion/trabajar-en-europa-red-eures/
http://apps.lanbide.euskadi.net/apps/OF_RES_BUSQUEDA_OFERTAS?LG=C&ML=OFEMEN1&MS=Eaa&CTRG=9&RG=1
http://apps.lanbide.euskadi.net/apps/OF_RES_BUSQUEDA_OFERTAS?LG=C&ML=OFEMEN1&MS=Eaa&CTRG=9&RG=1
http://apps.lanbide.euskadi.net/apps/OF_RES_BUSQUEDA_OFERTAS?LG=C&ML=OFEMEN1&MS=Eaa&CTRG=9&RG=1
mailto:dolores.goitiandia%40lanbide.eus?subject=
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Europar Batasuneko erakundeetan 
lan egiteko eskubidea

Europar Batasuneko 
erakundeak eta beste 
organo batzuk
Europar Batasunak berariazko erakunde eta 
organismo batzuen bidez eramaten du aurrera 
bere jarduna. Halakoek Europagintzan aurrera 
egin dadin eta estatu kideak gehiago integra 
daitezen zaintzen dute.

“Supranazionalitate-printzipioa” deritzonaren 
arabera, Hogeita zortzi estatu kideek beren 
subiranotasuna lagatzen diete erakunde horiei 
Europako itunek ezarritako gaietan, erakunde ho-
riek, beren erabakien bitartez, Europako arauak 
emateko eta ekintza bateratuak bideratzeko.

Europar Batasuneko erakundeak  
eta beste organo batzuk
Erakundeak

z Europako Parlamentua
z Kontseilu Europarra
z Europar Batasuneko Kontseilua
z Europako Batzordea
z Europar Batasuneko Justizia Auzitegia
z Kontu Auzitegia
z Europako Banku Zentrala

Organo aholku-emaileak
z Europako Ekonomia eta Gizarte Lantaldea, 

(CESE)
z Eskualdeen Lantaldea (CDR)

Finantza organoak
z Europako Inbertsio Bankua
z Europako Inbertsio Funtsa

Beste organismo espezializatu batzuk
z Europako Arartekoa
z Datuen Babeserako Europako Gainbegiralea
z Atzerri Ekintzako Zerbitzu Europarra

Erakundearteko organismoak
z Larrialdi Informatikoei erantzuteko taldea 

(CERT)
z Europako Administrazio Eskola
z Europar Batasunaren Argitalpen Bulegoa 
z Langileak hautatzeko Europako bulegoa

Europar Batasuneko agentziak 
z Agentzia deszentralizatuak
z Segurtasun eta defentsa politika komuneko 

agentziek
z Agentzia betearazleak 
z EURATOMeko agentziak eta organismoak
z Beste erakunde batzuk 

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-parliament/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-council/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/council-eu/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-commission/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-auditors/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/ecb/index_es.htm
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-economic-social-committee_es
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-economic-social-committee_es
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-committee-regions_es
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/eib/index_es.htm
http://www.eif.europa.eu/
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/ombudsman/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/edps/index_es.htm
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/eeas_es
http://cert.europa.eu/cert/plainedition/en/cert_about.html
http://cert.europa.eu/cert/plainedition/en/cert_about.html
http://europa.eu/eas/index_en.htm
https://publications.europa.eu/es/home
http://europa.eu/epso/index_es.htm
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/decentralised-agencies_es
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Erakundeak

EBk Europar Batasunaren funtzionamenduari 
buruzko tratatuan onartutako zazpi erakunde 
dauzka. 

EBko legediak egiteko prozesuan hiru erakundek 
esku hartzen dute: 

z Europako Parlamentua, 
EBko herritarrak or-
dezkatzen ditu, eta azken 
horiexek hautatzen dute 
zuzenean.

z Europar Batasuneko 
Kontseilua, estatu kideak 
ordezkatzen ditu. 

z Europako Batzordea, bata-
sunaren interesak defen-
datzen ditu. 

Lisboako Itunak sartutako aldaketa garrantzitsue-
tako bat “erabakiak hartzeko prozedura” ohiko 
prozedura legegilea bihurtzea da: Batzordeak 
Batasunerako arau berriak proposatu, eta Parla-
mentuak eta Kontseiluak bere egiten dituzte.

Kontseilu Europarra Estatuburuek edo gobernu-
buruek osatzen dute, bai eta kontseiluko bertako 
lehendakariak eta Europako Batzordeko lehen-
dakariak ere. Atzerriari eta Segurtasunari buruzko 
Politika Bateratuko goi-ordezkariak ere parte 
hartzen du haren lanetan. Kontseilu Europarraren 
eginkizuna da Europar Batasunari garatzeko behar 
duen bultzada ematea, eta haren norabide eta 
lehentasun politika orokorrak zehazten ditu, baina 
ez du legegintzako funtziorik betetzen.

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/00b3f21266/At-your-service.html;jsessionid=866BB387C800C5AB307A0F6D6A8D8C15.node1
http://www.consilium.europa.eu/es/home/
http://www.consilium.europa.eu/es/home/
https://ec.europa.eu/commission/index_es
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/0080a6d3d8/Ordinary-legislative-procedure.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/0080a6d3d8/Ordinary-legislative-procedure.html
http://www.consilium.europa.eu/es/european-council/
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Justizia Auzitegiak Europako legedia bete dadin 
zaintzen du; Kontuen Auzitegiak Europar Bata-
sunaren	jardueren	finantzaketa	kontrolatzen	du;	
eta Europako Banku Zentrala Europako Moneta 
Batasunaren diru-politikaz arduratzen da.

Organo aholku-emaileak

Organo aholku-emaileak erakundeentzat 
(Kontseiluarentzat, Batzordearentzat eta Europako 
Parlamentuarentzat) irizpenak ematen dituzten bi 
biltzar aholku-emaileak dira.

z Europako Ekonomia eta Gizarte Lantaldeak 
(EEGL) Europako interes-taldeek (sindikatuak, 
langileak, nekazariak, etab.) 
EBren legegintza-proposa-
menei buruz euren iritzia 
ofizialki	azaltzeko	bidea	
ematen du. 

z Eskualdeen Lantaldearen 
(EsL) eginkizuna eskualdeek 
eta toki erakundeek EBko 
legediari buruz dituzten 
ikuspuntuak adieraztea da.

Finantza organoak

Finantza organoak bi dira:

z Europako Inbertsio Bankua (EIB), kapital-
merkatuetan dirua mailegatuta eskatu eta, era 
berean, interes-tasa txikietan 
mailegatzen die EBko, ondoko 
edo garapen bideko herrialdee-
tako azpiegiturak, energia-hor-
nikuntza edo ingurumen baldint-
zak hobetzeko proiektuei.

z Europako Inbertsio Funtsa (EIF). Europako In-
bertsio Funtsak arrisku-kapitala eskuratzen die 
enpresa txikiei (ETE), hasten ari direnei eta tek-
nologien sektorearen ingurukoei bereziki. Gai-
nera,	finantza-erakundeei	(bankuei,	adibidez)	
bermeak ematen dizkie 
ETE-ei emandako maile-
guak estaltzeko. Akziodun 
nagusia Europako Inbert-
sio Bankua da, eta harekin 
EIB taldea delakoa osatzen 
du.

Beste organismo 
espezializatu batzuk

Hiru dira organismo espezializatuak:

z Europako Arartekoa, EBko 
erakunde, organismo, bulego 
eta agentzien aurkako salaketak 
ikertzen dituena, 

z Datuen Babeserako Europako 
Gainbegiraleak. Bere ardura, 
EBko erakunde eta organis-
moek pertsonen datu pertso-
nalen tratamenduan intimita-
tearen eskubidea errespeta 
dezatela da.

z Atzerri Ekintzako Zerbitzu Europarra. Europar 
Batasunaren talde diploma-
tikoa da. EBko Atzerriko gaie-
tarako ordezkariari laguntzen 
dio kanpoko politika eta se-
gurtasun politika gauzatzen.

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_6999/
http://www.eca.europa.eu/es/Pages/ecadefault.aspx
http://www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.es.html
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.es.home
http://cor.europa.eu/es/Pages/home.aspx
http://www.eib.europa.eu/index.htm
http://www.eif.org/
http://www.ombudsman.europa.eu/es/home.faces
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS?lang=es
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS?lang=es
http://eeas.europa.eu/index_es.htm
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Erakundearteko 
organismoak

Erakundearteko organismoak lau dira:

z Larrialdi Informatikoei erantzuteko taldea 
(CERT ): Europako erakundeen sistema infor-
matikoen mehatxuak kudeatzen laguntzen du.

z Europako Administrazio Eskola: EBko erakun-
deetako langileentzat arlo jakin batzuetako 
trebakuntza ematen du.

z Argitalpenen Bulegoa: EBko erakundeen 
argitaletxe  jarduten du, Europar Batasunaren 
argitalpen	ofizial	guztiak	eginez	eta	banatuz.

z Langileak hautatzeko Europako bulegoa: EBko 
langileak hautatu eta kontratatzeko lehiaketa 
eta oposizioak prestatzen ditu. 

Europar Batasuneko 
Agentziak

EBko agentzia eta bestelako organismoen egite-
koa	deszentralizazio	geografikoaren	nahiari	eta	
arlo	juridiko,	tekniko	eta/edo	zientifikoko	zeregin	
berri batzuei erantzutea da. 

Gaur egun bost motatako agentziak daude: 

z Agentzia deszentralizatuak, zeregin tekniko, 
zientifiko	edo	administratiboak	bereziki	egiten	
dituztenak EBko erakundeei beren politikak 
egiten eta aplikatzen laguntzeko.

z Segurtasun eta defentsa politika komuneko 
agentziek teknika, zientzia edo kudeaketa 
zeregin oso zehatzak betetzen dituzte segur-
tasun eta defentsa politika komunaren baitan.
agentzia betearazleek Europako Batzordeari 
laguntzen diote EBko programak kudeatzen, 
eta, beraz, iraupen mugatua dute (Europako 
Batzordearen egoitzetan –Brusela edo Luxem-
burg– kokatuta egon behar dute).

z EURATOM agentzia eta organismoak, estatu 
kideen ikerketa-programak koordinatzen dituz-
tenak energia nuklearraren erabilera baketsua 
izateko eta hornidura nahikoa eta segurua 
dagoela bermatzeko,

z Bestelako organismoak, alde batetik, EBko 
programen eta, beste aldetik, Europako Batzor-
dearen eta industria-sektoreen arteko elkarte 
publiko-pribatuen esparruan sortu direnak.

http://cert.europa.eu/cert/plainedition/en/cert_about.html
http://europa.eu/eas/index_en.htm
https://publications.europa.eu/es/
http://europa.eu/epso/index_es.htm
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies_es#tipo-de-agencias
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/decentralised-agencies_es
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Europako funtzio publikoa 
eta Langileak Hautatzeko 
Europako Bulegoa

Europako funtzio publikoa

“Europako funtzio publikoan”, hots, Europako 
erakunde, organo, organismo eta agentzietan, 
40 .000 pertsonak baino gehiagok lan egiten 
dute, gehienek EBko herritartasuna izanda.

Europar Batasunak, bere kontratazio-politikan, 
produktibitatearen eta zintzotasunaren aldetik 
balio handia duten langileak hautatu asmo ditu, 
ahalik eta irizpide geografikorik zabalenarekin, 
estatu kideetako herritarren artean .

Europar Batasunaren helburua da Europako fun-
tzio publikoak bereizgarritzat izan ditzan gaitasu-
na, independentzia, leialtasuna, inpartzialtasuna 
eta iraunkortasuna, bai eta kulturen zein hizkunt-
zen aldetiko aniztasuna ere. Beraz, Europako ad-
ministrazio publikoa kalitate handiko administrazio 
publiko bat izatea nahi da, dagozkion eginkizunak 
ahalik eta mailarik gorenean betetzeko gai, eta 
etorkizunean agertzen zaizkion erronkei, barrukoei 
zein kanpokoei, aurre egiteko gai.

Langileak Hautatzeko 
Europako Bulegoa EPSO

Langileak Hautatzeko Europako Bulegoa (EPSO) 
erakundearteko organo bat da, eta haren 
helburua da langileak hautatzeko zerbitzu bat 
profesionaltasun-mailarik handienean ematea 
Europar Batasuneko erakundeen izenean. Aban-
goardiakoa da izangaiak ebaluatzeko metodoe-
tan, eta sartu diren azken berritasunetako batzuk 
dira erretilu elektronikoa eta urrutitik bideo bidez 
egindako elkarrizketak.

EPSO 2003an sortu zen, Batasuna 2004ko maiat-
zean Ekialderantz zabaltzearen testuinguruan. 
Gaur egun, EPSOk leihatila bakar jarduten du 
Europako erakundeetarako lan egin nahi duten 
pertsona guztientzat, erakunde guztietan ber-
dinak diren hautaketa-estandarrak eta -printzi-
pioak aplikatuta. Haren zeregin nagusia langile 
iraunkorrak hautatzeko oposizioak (lehiaketa 
orokorrak) antolatzea da. 

Batzuetan, eta erakunde interesdunek eskatuta, 
EPSOk langile ez-iraunkorrak hautatu eta kon-
tratatzeko beste prozedura batzuetan ere lagun 
diezaieke, hala nola kontratupeko agenteei, 
barne-sustapenei eta abarri dagokienez.

http://europa.eu/about-eu/working-eu-institutions/index_es.htm
https://epso.europa.eu/home_es
https://epso.europa.eu/about-epso_es
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Lan modalitateak  
Europar Batasunean

Europar Batasuneko erakundeek hainbat mo-
tatako enpleguak eskaintzen dituzte. Enplegu 
horiek kategoria handi bitan taldekatu ahal dira:

z Langile iraunkorren kontratazioa (“FUNTZIO-
NARIO TITULARRAK”, “estatutupeko langileak” 
ere deituak): lehiaketa, lehiaketa-oposizio 
edo oposizio prozesu bat gainditu ondoren 
lanpostu iraunkorrak betetzen dituzten langi-
leak; euren lanbide-jarduera kontratu muga-
gabeen arabera  betetzen dute.

z Beste hautapen eta kontratazio prozedura 
batzuk (“AGENTEAK”, “lan-itunpeko langileak” 
ere deituak): iraunkortzat jotzen ez diren 
langileak, lanbide-jarduera iraupen jakin bat 
daukaten kontratu batzuen arabera betetzen 
dutenak

Arautegia

Haiei guztiei “Funtzionarioen estatutua eta Euro-
par Batasuneko beste agenteei aplikatzen zaien 
araubidea” ezarri duen 31. (EEE) 11. (EAEE) ARAU-
DIA	aplikatzen	zaie.	Haren	azken	bertsio	finkatua	
2017ko urtarrilaren 1ekoa da.

Europako funtzio publikoan batasuna eta ba-
terako arauen aplikazioa bermatzen dituen 
estatutu-esparru bakarra da. Horrez gain, tresna 
eraginkorra da langileria-politikaren arloan lanki-
detza sendotzeko erakunde eta agentzien artean.

Jarraian, xehetasunez azaldu da nola funtzionat-
zen duen langile iraunkorren (funtzionarioak) eta 
aldi baterako langileen (agenteak) kontratazioak.

http://europa.eu/epso/discover/types_employment/index_es.htm
http://europa.eu/epso/discover/types_employment/index_es.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20170101&qid=1513683264868&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20170101&qid=1513683264868&from=ES
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Langile iraunkorrak 
kontratatzea
EB-KO FUNTZIONARIOTZAT jotzen dira Europar 
Batasuneko erakundeetako batean lanpostu 
iraunkor bat betetzen duten pertsonak, erakun-
deak, organo aholku-emaileak, organismo es-
pezializatuak zein agentziak barne.

Funtzionario motak

Funtzioen arabera hiru kategoriatan daude 
banatuta: administratzaileak (AD), laguntzaileak 
(AST) eta laguntzaile-idazkariak (AST/SC).

z Administratzaileak (AD): zuzenda-
ritzako, sorkuntzako eta azterketako 
funtzioak, eta hizkuntzako edo zientziako 
eginkizunak betetzen dituzte. Nor-
malean politikak formulatzen dituzte 
eta EBren legediaren aplikazioaren 
jarraipena egiten dute.  Itzultzaileak eta 
interpretatzaileak ere kategoria horre-
tan sartzen dira. EBk karrera-aukeren 
sorta zabala eskaintzen du unibertsitate 
tituludunentzat administrazioan, zuzenbi-
dean, finantzetan, ekonomian, komunika-
zioan, zientzietan eta beste espezialitate 
askotan.

z Laguntzaileak (AST): zeregin betearazle 
eta teknikoak (administrazioa, kontabili-
tatea, komunikazioa, ikerketa, neurrien 
garapena eta aplikazioa, etab.) betetzen 
dituzte. Eginkizun oso garrantzitsua 
betetzen dute, batez ere aurrekontu 
eta	finantzei,	langileei,	informatikari,	
agirien kudeaketari eta laborategiko 
zientzia lanei dagokienez. Orokorrean, 
laguntzaileen oposizio batean aurkeztu 
ahal izateko gutxienez bigarren hezkunt-
za amaituta eduki behar da.

z Laguntzaile-idazkariak (AST/SC):  
bulegoa kudeatzeko eta administrazio 
laguntzarako lanak betetzen dituzte, 
hala nola espedienteak prestatzea, 
batzarrak antolatzea eta koordinatzea, 
eta EBko erakundeetako laguntza eki-
poen edo beste zerbitzu batzuen beste 
jarduera asko.

Europako funtzionarioen lanbide-karreraren sis-
tema 16 maila edo graduko karrera-sistema bat 
du. Kategorizazio orokor horretan oinarriturik, 
erakunde edo organismo bakoitzak eginkizunen 

eta berariazko eskudantzien berezko deskriba-
pena du lanpostu bakoitzerako. Eginkizun talde 
bakoitzak (AD, AST edo AST/SC) gradu kopuru bat 
du:

Administratzaileak  (AD) � 12 Gradu
AD5 � AD6 � AD7 � AD8 � AD9 � AD10 
� AD11 � AD12 � AD13 � AD14 � AD15 
� AD16

z AD 5 gradua unibertsitate tituludunak sartzen 
diren maila da..

z AD 6 edo AD 7 graduetako hautaketa eta kon-
tratazioa lanpostu espezializatuagoetarako es-
kaintzen dira, eta esperientzia egokiko hainbat 
urte eskatzen dira.

z AD 9tik AD 12ra arteko graduak bitarteko 
kudeaketa-lanpostuei dagozkie. Gradu horieta-
rako hautaketak edo kontratazioak kudeaketa-
ren gaineko esperientzia izatea eskatzen du.

Zuzendaritza-karguetarako, erakunde bakoit-
zak bere politika du. Oro har, unitateburuak 
AD9tik AD14ra arteko graduetan izendatzen dira, 
eta zuzendariak eta zuzendari nagusiak, berriz, 
AD14/15 eta AD15/16 graduetan egoten dira, 
hurrenez hurren.
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EGINKIZUN TALDEAK Europako funtzionarioentzat
1 .  AD Funtzio multzoa 

Zuzendari Nagusia AD 15 - AD 16

Zuzendaria AD 14 - AD 15

Kontseilaria edo parekoa AD 13 - AD 14

Unitate burua edo parekoa AD 9 - AD 14

Administraria AD 5 - AD 12

2 .  AST Funtzio multzoa

Laguntzaile esperientziaduna
Administrazio jardueren, jarduera tekniko edo formazio jardueren arduraduna, autonomia 
maila handia behar bada eta erantzukizun handia eragiten baldin badu langileak 
kudeatzeari, aurrekontua gauzatzeari edo koordinazio politikoari dagokionez.

AST 10 – AST 11

Laguntzailea
Administrazio jardueren, jarduera tekniko edo formazio jardueren arduraduna, autonomia 
maila handia behar bada, bereziki arauak, araubideak edo zuzentarau orokorrak 
aplikatzeari dagokionez, edo zuzendari nagusi (atxikitakoa) edo kabinete nagusiko 
erakundeko kide baten laguntzaile pertsonal gisa, edo parekidea.  

AST 1 – AST 9

3 .  AST/SC Funtzio multzoa

Idazkaritza/bulegoko langileak
Bulego eta idazkaritza lanetako arduraduna, administrazio kudeaketa eta beste pareko 
eginkizun batzuena, autonomia maila eskatzen bada.

SC 1 – SC 6

Laguntzaileak  (AST) � 11 Gradu
AST1 � AST2 � AST3 � AST4 � AST5  
� AST6 � AST7 � AST8 � AST9 � AST10  
� AST11

z Funtzionario berriak AST 1 edo AST 3 gradue-
tan sartu ohi dira.

z AST 1 graduko hautagaiek bigarren hezkunt-
zako titulua eta esperientzia egokia edo lanbi-
de-prestakuntza egokia izan behar dituzte.

z AST 3 graduko hautagaiek bigarren hezkunt-
zako titulua, lanbide-prestakuntza egokia  eta/
edo hainbat urtetako esperientzia egokia izan 
behar dituzte.

Laguntzaile idazkariak  (AST/SC)  
� 6 Gradu
AST/SC1 � AST/SC2 � AST/SC3 � AST/SC4 
� AST/SC5 � AST/SC6

z Funtzionario berriak AST/SC 1 graduan sartu 
ohi dira.

z AST/SC 1 graduko hautagaiek bigarren 
hezkuntzako titulua, gutxienez, eta haien 
eginkizunen izaerari zuzenean lotutako hiru 
urteko lanbide-esperientzia izan behar dituz-
te.

z AST/SC2 gradua esperientzia handiagoa (gu-
txienez, 4 urtekoa) duten hautagaiei esleitzen 
zaie.
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Funtzionarioa izateko 
eskakizunak

Europako funtzio publikoan sartzeko betekizun 
orokorrak hauek dira:

z Europar Batasuneko estatu kide bateko 
herritarra izatea.

z soldadutzari loturiko betebehar guztiak 
beteak izatea.

z Europar Batasuneko hizkuntzetako bat 
sakon jakitea (normalean, C1 maila), eta 
behar bezala jakitea haietako beste bat 
(normalean, B2 maila), bete beharreko 
funtzioetarako behar den neurrian.

z Diren direlako funtzioak betetzeko 
eskatzen diren moralitate-bermeak 
eskaintzea.

z Diren direlako funtzioak betetzeko be-
har diren gorputz-gaitasuneko baldint-
zak biltzea.

Funtzionario-erreklutamenduaren xedea da 
erakunde guztiei gaitasunaren, errendimendua-
ren nahiz zintzotasunaren aldetik ezaugarri 
gorenak dituzten funtzionarioen zerbitzua 
bermatzea, funtzionariook ahalik eta oinarri 
geografikorik	zabalenean	hautaturik	Batasuneko	
estatu kideetako herritarren artean. Lanpostu bat 
ere ezin izango da erreserbatu estatu kide jakin 
bateko herritarrentzat.

EPSOk antolatutako 
hautaketa-prozesuak

Langileak Hautatzeko Europako Bulegoak 
(EPSO) EBko erakundeetako langile iraunkorrak 
hautatzeko oposizioak antolatzen ditu:

z Europako Batzordea,

z Europako Parlamentua,

z Europar Batasuneko Kontseilua,

z Europar Batasuneko Justizia Auzitegia,

z Europako Kontuen Auzitegia,

z Organo aholku-emaileak: Europako Ekonomia 
eta Gizarte Lantaldea eta Eskualdeetako Lan-
taldea,

z Organismo espezializatuak: Europako Ararte-
koa, Datuak Babesteko Ikuskatzaile Europarra 
eta Atzerri Ekintzako Zerbitzu Europarra.

Europako Banku Zentralak, Europako Inbertsio 
Bankuak eta Europako Inbertsio Funtsak euren 
hautaketa-prozesu propioak aplikatzen dituzte.

EBko agentzia eta organismo deszentralizatuek 
lan-eskaintza mota guztiak proposatzen dituzte, 
batez ere adituentzat. Kontratazio-eskaintzak ar-
gitara ditzakete, oposiziorik ez dagoenean. Horie-
tako zenbait baimenduta daude EPSOk eraturiko 
erreserbako zerrendako langileak kontratatzeko 
(CAST datu-basea).

http://europa.eu/epso/discover/why_eu_career/index_es.htm
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Hautaketa-prozesuen motak

Langileak  hautatzeko hiru prozedura mota dau-
de:

z Oposizio/lehiaketa orokorrak: Erkidegoko 
nazionalitatea daukaten herritar guztientzat, 
langile iraunkorrak hautatzeko.

z barne oposizio/lehiaketak: lehendik EBko fun-
tzionarioak badirenentzat. Lanpostu hutsak 
bete behar dituztenean, erakundeek, lehenik 
eta behin, aukera hauek aztertzen dituzte:
• Erakunde barruko lekualdaketak eta 

igoerak.
• Beste erakunde batzuetatik gradu bereko 

funtzionarioak transferitzeko eskatzea.

z GOI-FUNTZIONARIOENTZAKO LEHIAKETAZ 
BESTE HAUTAKETA-PROZEDURAK zuzendari 
nagusi eta zuzendari postuetarako edo haien 
baliokideetarako (AD 16, AD 15 eta AD 14 gra-
duak), bai eta salbuespenezko zenbait kasutan 
prestakuntza berezi bat behar duten postueta-
rako ere.

Lehiaketa orokorrak

LEHIAKETA OROKORRAK Europako herritar 
guztientzat zabalik daude, eta, gehienetan, be-
heko graduei dagozkie (AD5-AD7 administratzai-
leak, AST1-AST3 laguntzaileak eta AST/SC1-AST/
SC2 laguntzaile idazkariak).

Oposizio orokorretan ebaluazio probak eta arike-
tak egiten dira hautagaiaren lanbide-gaitasunak eta 
oinarrizko zenbait gaitasun ezagutzeko. Oposizioen 
formatua	bilatzen	den	profilaren	arabera	aldat-
zen da.

Oposizio bat gainditzen duten hautagaiek “erreser-
bako zerrenda” batean inskribatuta geratzen dira, 
eta erakundeek hartara jotzen dute euren premien 
arabera. Hortaz, oposizioen helburua ez da lan-
postu jakin bat betetzea, sortuko diren kontra-
tazio premiak asetzeko erreserbako zerrenda 
bat eratzea baizik.

Lehiaketa bakoitza “oposizio deialdi” baten bidez 
ematen da jakitera; deialdi horretan bilatzen 
den	profilari,	onartzeko	irizpideei	eta	hautaketa-
prozedurari buruz behar diren argibide guztiak 
ematen dira. Orokorrean, hautaketa-prozesuak 
bost eta bederatzi hilabete bitartean irauten du, 
deialdia argitaratzen den egunetik aurrera.

Kandidatura bat aurkezteko moduari buruzko 
argibide gehiago hemen:  
https://epso.europa.eu/how-to-apply_es

Esteka honetan ere argibideak kontsulta 
daitezke EBko funtzionarioen hautaketa-
probetarako prestatzeko moduari buruz:  
http://www.exteriores.gob.es/Representa-
cionesPermanentes/EspanaUE/es/Trabajare-
nUE/Paginas/Procesos%20seleccion/Activida-
des-de-formaci%C3%B3n.aspx

https://epso.europa.eu/how-to-apply_es
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Procesos%20seleccion/Actividades-de-formaci%C3%B3n.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Procesos%20seleccion/Actividades-de-formaci%C3%B3n.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Procesos%20seleccion/Actividades-de-formaci%C3%B3n.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Procesos%20seleccion/Actividades-de-formaci%C3%B3n.aspx
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Hautaketa-prozesuaren 
faseak

EPSOren hautaketa-prozesua etengabe berritzen 
da, eta hautagaien ebaluazioaren inguruko azken 
joerak gehitzen saiatzen da. Gero eta prozesu 
elkarreragileagoa da, eta, oro har, bi fase ditu:

z Onarpen fasea: hasierako kanporaketa etapa 
da. Ordenagailu bidezko proben (aukera 
anitzeko testa) bidez eta/edo curriculumaren 
araberako aurre-hautaketa baten bidez egi-
ten	da	(profil	espezializatuetarako	oposizioe-
tan). Hautagairik onenak ebaluazio fasera 
igarotzen dira.

z Ebaluazio fasea: hautagaiak bilatzen den pro-
filerako	egokiak	diren	ebazteko	pentsatutako	
ariketa batzuk sartzen dira. Hautagai guztiak 
modu objektibo eta berdinean ebaluatzen 
dituzte zenbait ebaluatzailek, ariketa berberen 
bidez	eta	argi	definitutako	gaitasunen	ara-
bera. Fase hori Bruselan edo Luxemburgen 
dagoen ebaluazio zentro batean egiten da, eta 
egun bat edo gehiago iraun dezake.

Proba mota ohikoenen artean, honako hauek 
daude: oinarrizko arrazoiketaren proba, kasuen 
azterketa, erretilu elektronikoa, taldeko arike-
ta, zenbakizko arrazoiketaren proba, ahozko 
aurkezpenak, egoeraren araberako judizioaren 
proba eta hitzezko arrazoiketaren proba.

Hurrengo esteketan proba horien adibideak kont-
sulta daitezke:
https://epso.europa.eu/how-to-apply/sample-
tests_es
http://www.exteriores.gob.es/Representaciones-
Permanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Docu-
ments/TRABAJAR%20EN%20LA%20UE%20-%20
LOS%20PROCESOS%20SELECTIVOS%20EPSO%20
REV.pdf

Europako funtzionario 
kontratatzea

Ebaluazio fasean puntuaziorik onenak lortzen 
dituzten izangaiak “erreserbako zerrenda” ba-
tean sartzen dira. Zerrendan, Ebaluazio Epaima-
haiak hautagai bakoitzarentzat egindako txosten 
arrazoitua sartzen da. Txosten horretan oinarritu-
ta egingo dira etorkizuneko kontratazioak.

Europako erakunde edo zerbitzu batek lanpostu 
huts bat bete nahi duenean, barne-hautagairik 
ez baldin badu aurkitzen, zerrenda horietara 

joko du, eta egoki iruditzen zaizkion hautagaiak 
aukeratuko ditu, aurretik ezarritako hurrenkera-
rik errespetatu behar izan gabe.

Erakundeek, orduan, aukeratutako hautagaiekin 
harremanetan jartzen dira, elkarrizketa bat egite-
ko. Elkarrizketa hori positiboa bada, interesduna 
kontratatzeko proposatuko da, eta azken horrek, 
dagokion osasun-azterketa egin ondoren, lan-
eskaintza	ofiziala	jasoko	du.

Beraz, erakunde bat lanpostu bat hutsik due-
nean, dagokion zerrendara jo, eta hautagai-talde 
txiki bat aukeratzen du, elkarrizketak egiteko eta 
lanpostu zehatz hori betetzeko. Horrenbestez, 
erreserbako zerrendetako hautagaiek ez dute 
bermatuta EBk kontratatuko dituenik, kontra-
tazio hori hutsik geratzen diren lanpostuen 
mende baitago.

Profil orokorrentzako “erreserbako zerrendek” 
hurrengo urtean dagokion profilerako oposizio-
zikloa bukatu arte balioko dute (hortaz, urte-
betez bakarrik).	Beste	profil	batzuetarako,	epe	
hori luzatu egin daiteke. Zerrendaren balio-epea 
bukatzen denean, izangaiek eskubide edo aukera 
guztiak galtzen dituzte funtzionario kontratatzea-
ri dagokionez.

Nolanahi ere, funtzionario guztiek bederatzi hilabe-

https://epso.europa.eu/how-to-apply/sample-tests_es
https://epso.europa.eu/how-to-apply/sample-tests_es
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/TRABAJAR%20EN%20LA%20UE%20-%20LOS%20PROCESOS%20SELECTIVOS%20EPSO%20REV.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/TRABAJAR%20EN%20LA%20UE%20-%20LOS%20PROCESOS%20SELECTIVOS%20EPSO%20REV.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/TRABAJAR%20EN%20LA%20UE%20-%20LOS%20PROCESOS%20SELECTIVOS%20EPSO%20REV.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/TRABAJAR%20EN%20LA%20UE%20-%20LOS%20PROCESOS%20SELECTIVOS%20EPSO%20REV.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/TRABAJAR%20EN%20LA%20UE%20-%20LOS%20PROCESOS%20SELECTIVOS%20EPSO%20REV.pdf
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teko praktikaldi bat egin beharko dute, funtzionario 
behin betiko izendatu ahal izan baino lehen.

Obligaciones y derechos de 
los funcionarios europeos

Batasuneko funtzionarioak bere zereginak Euro-
pako Batasunaren interesa gida bakartzat hartu-
rik bete behar ditu, ezein gobernuren, agintaritza-
ren, organizazioren edo bere erakundetik kanpoko 
pertsonaren agindurik eskatu eta onartu gabe.

Agintzen zaizkion zereginak objektibotasunez 
eta inpartzialtasunez eramango ditu aurrera, bai 
eta Batasunaren aldera duen leialtasun-betebeha-
rra gordez.

Bere funtzioak betetzean, funtzionarioak ez ditu 
egingo pertsonalki interesatzen zaion inongo 
gairen izapideak, haren independentzia urritzeko 
moduan. Baimenik ez duelarik, ez du zabalduko 
jaso duen informaziorik, dena delako informazioa 
dagoeneko jendaurrean jakinarazi denean izan 
ezik, baita bere funtzioak utzi dituenean ere.

Funtzionarioek badute elkartzeko eskubidea, eta 
Europako Funtzionarioen sindikatu edo lanbide-
elkarteetako kide izan daitezke, bereziki.

Funtzionario orok lanaldi partzialean lan egite-
ko baimena eska dezake, eta hura automatikoki 
onartzen da, esate baterako, bederatzi urtetik 
beherako seme-alabez arduratzeko eskatzen 
denean, edo ezkontideaz, aurreko edo ondorengo 
ahaide batez edo haurride batez arduratzeko, larri 
gaixorik edo elbarriturik dagoelako, edo pres-
takuntza osagarria lortzeko.

Europako	funtzionarioek	zerga	espezifiko	batzuk	
ordaindu behar dituzte, haien soldatetatik kent-
zen direnak. Era berean, zenbateko jakin batzuk 
kentzen zaizkie, osasun-arriskuak eta beste 
prestazio batzuk estaltzeko, hala nola erretiro-
pentsioak eta elbarritasuneko edo alarguntzako 
diru-kopuruak .

Europako funtzionarioen 
lan-baldintzak

Lanaldia (aparteko orduak)

Zeregin bereziak esleiturik dituzten funtzio-
nario talde batzuen kasu berezietan izan ezik, 
Europako funtzionarioen lanaldiak ez du nor-
malean izango 42 ordu baino gehiago astean. 
Zerbitzuaren beharrizanen arabera, funtzionarioa 
behartu ahal izango da, bere ohiko lanalditik kan-
po, erakundearen esanetara egotera, lantokian 
dela edo bere etxean dela.

Ezin behar daitezke funtzionarioak aparteko 
orduak egitera, premiazko kasuetan edo ohiz 
kanpoko lan-metaketaren kasuan izan ezik. 
Inola ere ezin izango dituzte bete 150 ordu baino 
gehiago, sei hilabeteko aldi bakoitzean. AD eta 
AST 5-11 graduetako funtzionarioek beteriko 
aparteko orduek ez dute eskubiderik ematen ez 
konpentsaziorik ez ordainsaririk jasotzeko.

Urteko oporrak

Funtzionarioek urtean 24 egunetik 30 egunera 
bitarteko oporrak izateko eskubidea dute, urte 
naturaleko. Haurdunek, gainera, hogei asteko 
baimen baterako eskubidea dute; erditzeko us-
tezko eguna baino sei aste lehenago hasiko dira 
gehienez, eta erditu eta hamalau astera amai-
tuko dira gutxienez.

Erretiratzeko adina

EBko funtzionarioen erretiratzeko adina 66 
urtekoa da, baina zenbait egoeratan lehenago 
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eska daiteke, baita 67 urte bete arte aktibo ja-
rraitzeko eskatu ere edo, salbuespenez, 70 urte 
arte; kasu horretan, ofizioz erretiratuko dute 
adin hori betetzen duen hilaren azken egunean.

Ordainsarian

Funtzionarioen ordainsaria oinarrizko soldata 
batek, osagarri batzuek eta kalte-ordain batzuek 
osatzen dute.

Zenbait kenkari dauzka derrigorrezko atxiki-
penengatik, zergak eta gizarte babeseko eta 
pentsioetarako berariazko sistemarako kotiza-
zioak barne, funtzionarioaren eta haren zuzeneko 
familiaren gaixotasun eta desgaitasun arriskuak 
estaltzeko.

Osagarriak eta kalte-ordainak gorabehera, be-
tetzen duten lanari dagokion graduaren eta gra-

du horren barruan duten mailaren araberakoa 
da funtzionarioen oinarrizko ordainsaria. Gradu 
bakoitzean bost maila daude, eta horiek ezartzen 
dute ordainsaria. Erreklutaturiko funtzionarioa 
bere graduko lehen mailan sailkatzen da, sal-
buespeneko kasuetan izan ezik.

Antzinatasun mailak automatikoki aurreratzen 
dira gradu bakoitzean; hala, maila bat igotzen da 
bi urtean behin, graduaren azken mailaraino iritsi 
arte.

Oinarrizko ordainsari horiek urtero berrikusten 
dira. Kontseiluak erabaki ahal du ordainsariak 
moldatzea benetan egokia den ala ez. Batzor-
dearen txosten batean oinarrituko da, eta horrek 
bereziki kontuan hartuko ditu bizi-kostuaren 
bilakaera, estatu kideetan soldata publikoek izan 
duten igoera, eta langileak erreklutatzeko beha-
rrizanak.

Europako funtzionarioen HILEKO OINARRIZKO SOLDATA (eurotan) AD eta AST betekizun taldeetan 
(16 GRADU-5 MAILA):

1 .7 .2016 MAILA

GRADU 1 2 3 4 5

16 18 040,01 18 798,08 19 587,99 

15 15 944,36 16 614,36 17 312,51 17 794,18 18 040,01

14 14 092,13 14 684,31 15 301,36 15 727,07 15 944,36

13 12 455,10 12 978,48 13 523,85 13 900,11 14 092,13

12 11 008,23 11 470,80 11 952,82 12 285,37 12 455,10

11 9 729,43 10 138,26 10 564,29 10 858,21 11 008,23

10 8 599,20 8 960,54 9 337,08 9 596,85 9 729,43

9 7 600,25 7 919,63 8 252,42 8 482,01 8 599,20

8 6 717,35 6 999,62 7 293,75 7 496,68 7 600,25

7 5 937,01 6 186,49 6 446,46 6 625,81 6 717,35

6 5 247,33 5 467,83 5 697,59 5 856,11 5 937,01

5 4 637,77 4 832,65 5 035,72 5 175,82 5 247,33

4 4 099,01 4 271,25 4 450,73 4 574,56 4 637,77

3 3 622,83 3 775,07 3 933,71 4 043,14 4 099,01

2 3 201,98 3 336,53 3 476,74 3 573,47 3 622,83

1 2 830,02 2 948,94 3 072,85 3 158,35 3 201,98

Europako funtzionarioen HILEKO OINARRIZKO SOLDATA  (eurotan) AST/SC betekizun taldeetan  
(6 GRADU-5 MAILA):

1 .7 .2016 MAILA

GRADU 1 2 3 4 5

6 4 600,96 4 794,30 4 995,76 5 134,74 5 205,69

5 4 066,48 4 237,36 4 416,04 4 538,26 4 600,96

4 3 594,10 3 745,11 3 902,49 4 011,07 4 066,48

3 3 176,57 3 310,05 3 449,16 3 545,10 3 594,10

2 2 807,56 2 925,54 3 048,48 3 133,29 3 176,57

1 2 481,41 2 585,68 2 694,34 2 769,29 2 807,56

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC1214(01)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC1214(01)&from=ES
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Europako funtzionarioek EBtik kanpoko hiru-
garren herrialderen batean lan egiten badute, 
euroa ez den beste moneta batean ordain liteke 
haien ordainsaria, Batasunaren dena delako 
urteko aurrekontu orokorra gauzatzeko erabili 
diren trukaneurrien arabera kalkulaturik.

Funtzionario baten ordainsaria, nahitaezko atxiki-
penak kendu eta gero, koefiziente zuzentzaile ba-
tekin haztatuko da, eta hura % 100 edo gehiago 
edo gutxiago izango da, destinoko leku batean 
edo bestean dauden bizi-baldintzen arabera.

Gaur	egun	indarrean	dauden	koefiziente	zuzen-
tzaileak honako hauek dira:

Funtzionarioen barne-sustapenak 
eta lanbide aldaketak

Sustapena izango da dena delako funtzionarioa 
bere eginkizun taldeko goragoko hurren-hu-
rrengo graduan izendatzea.

Modu egokian lan egiten duten funtziona-
rioak goragoko gradu batera sustatuko dira. 
Gradu bakoitzean hiru-sei urte bitarte egoten 
da. Errendimendu profesionala ebaluazio eta 
promozioko urteroko sistema baten barruan 
balioztatzen da. 

Laguntzaileak (AST) gradu bereko administra-
tzaileen kategoriara (AD) irits daitezke, baldin 
eta haien ebaluazioak horrela bermatzen badu 
eta dagokion gaitasun-azterketa gainditzen ba-
dute (ziurtapen-prozesua).

Karrera osoan zehar badago zerbitzuz aldatzea 
edo lanbide-profila birbideratzea (mugigarrita-
suna). Aukera ematen da, horrela, erakundeen 
hainbat politika eta zerbitzu ezagutzeko eta nor-
beraren trebetasunak eta gaitasunak zabaltzeko.

Agenteen kontratazioa
Funtzionario iraunkorrez gain, Europar Bata-
sunak beste langile batzuk ere kontratatzen 
ditu “agenteak” modalitatean, hau da, iraupen 
mugatuko kontratuak dauzkaten langileak. Han, 
bi kategoria hauek sartzen dira:

z Kontratuzko agenteak (CAST): eskuzko edo 
administrazioko laguntza-zerbitzuetarako 
kontratatzen dira, edo ahalmen gehigarria 
emateko, beharrezko trebakuntza duten 
funtzionarioen kopurua nahikoa ez denean. 
Gehieneko iraupen jakin baterako lan egiten 
dute, eta askotan hasierako kontratu labu-
rrago bat egiten da, 6-12 hilabetekoa, lan 
motaren arabera. EBko organismo batzue-
tan gerta daiteke kontratuaren iraupena 
mugagabea bihurtzea.

z Aldi baterako agenteak: zeregin oso 
espezializatuak egiteko edo aldi baterako 
kontratatzen dira, adibidez, ikerketa zienti-
fikorako. Kontratu horien gehieneko iraupe-
na 6 urtekoa izaten da. 

Bestalde, eta arauketa bereziaren pean, iraupen 
mugatuko beste bi kontratu mota hauek daude:

z Bekadunak: erakunde batzuek hiru eta 
bost hilabete arteko praktikaldiak eskaint-

Gaur egun indarrean dauden  
koefiziente zuzentzaileak 
Herrialdea Ordainsaria

1 .7 .2016
Alemania 96,1

Bonn 92,6 

Karlsruhe 93,0 

Munich 105,5 

Austria 105,9

Bulgaria 51,1

Zipre 74,3

Kroazia 73,5

Danimarka 133,1

Eslovakia 75,7

Eslovenia 80,7

Espainia 88,1

Estonia 77,6

Finlandia 118,6

Frantzia 113,8

Grezia 79,3

Irlanda 118,3

Italia 97,9

Varese 90,4

Letonia 73,0

Lituania 69,7

Hungaria 70,0

Malta 85,7

Herbehereak 108,0

Polonia 66,7

Portugal 80,6

Erresuma Batua 141,8

Culham 107,3

Txekiar Errepublika 73,2

Errumania 63,8

Suedia 127,4

https://epso.europa.eu/how-to-apply_es#tab-0-1
https://epso.europa.eu/how-to-apply_es#tab-0-2
https://epso.europa.eu/how-to-apply_es#tab-0-3
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zen dituzte (gehienetan); erakunde bakoit-
zak kudeatzen ditu halakoak.

z Behin-behineko langileak: erakunde bat-
zuek tokiko langileak kontratatzen dituzte 
berehalako eta iraupen laburreko (sei 
hilabete bitarte) kontratuak egiteko, aldi 
baterako laneko agentzien bitartez.

Jarraian, horietako bakoitza azalduko da zeha-
zki.

Kontratuzko agenteak

Kontratuzko agenteak “erreserbako zerrenda” 
batetik datoz. Zerrenda hori datu-base ba-
tean gordetzen da, eta Langileak Hautatzeko 
Europako Bulegoak antolatutako hautaketa-
prozedura baten ondoren ezarri ohi da.

Kontratuzko agenteak 
kontratatzeko prozedurak

Kontratuzko agenteen hautaketa-prozedurak 
(CAST) oposizioetatik bereizten dira hauta-
gaiak ez direlako pasatzen ebaluazio zentro 
batetik eta hautatutako hautagaien kopurua 
aurretik ezarrita ez dagoelako.

Prozedura bikoitza da. Lehenengo fasean arra-
zoiketa-probak edo curriculumaren araberako 
aurre-hautaketa egiten da (profilaren arabera):

z Profil orokorretan, lehenengo faseak hit-
zezko eta zenbakizko arrazoiketaren eta 
arrazoiketa abstraktuaren probak biltzen 
ditu.

z Profil espezializatuetan, curriculum bidezko 
aurrehautaketa baten bidez hasten da pro-
zedura.

Bigarren fasean gaitasunen araberako proba 
bat egiten da; idatzizkoa, ahozkoa edo dago-
kion eremuko beste proba praktiko bat (esate-
rako, testu baten itzulpena) izan daiteke.

Kontsultatu proben adibideak honako esteka 
honetan (ikusi kontratuzko agenteen atala): 
https://epso.europa.eu/how-to-apply/sample-
tests_es

Aukeraturiko hautagaien izenak hiru urtez 
gorde ohi dira datu-basean.

Kontratuzko agenteen talde 
funtzionalak

Kontratuzko agente postuak (CAST) daude 
hainbat prestakuntza maila eskatzen dituzten 
zenbait lanpostutarako, lau eginkizun talderen 
arabera:

Kontratuzko agente izateko 
eskakizunak

Erakunde bakoitzak proba edo prozedura jakin 
batzuk ezarri ahal izango ditu kontratuzko agen-
teak hautatzeko.

EBko kontratuzko agenteak hautatzeko 
eskatzen diren baldintzak:

z I . eginkizun taldea: derrigorrezko eskolatze-
aldia betea izatea.

z II eta III . eginkizun taldeetan, baldintza haue-
tako bat:

• Titulu baten bitartez egiaztatutako goi-
mailako ikasketak.

• Titulu baten bitartez egiaztatutako Bi-
garren Hezkuntzako ikasketa-maila bat, 

FUNTZIO 
MULTZOA GRADUAK EGITEKOAK

IV 13tik 18ra Kontzepzio eta 
azterketa zuzendaritza, 
hizkuntzalariak eta 
pareko funtzio teknikoak, 
funtzionarioek edo 
aldi baterako agenteek 
ikuskatutakoak.

III 8tik 12ra Gauzatze, idazte eta 
kontabilitate lanak, 
eta pareko beste 
funtzio tekniko batzuk, 
funtzionarioek edo 
aldi baterako agenteek 
ikuskatutakoak.

II 4tik 7ra Bulego eta idazkaritza 
lanak, administrazio 
kudeaketakoak eta 
pareko beste lan batzuk, 
funtzionarioek edo 
aldi baterako agenteek 
ikuskatutakoak.

I 1tik 3ra Esku bidez egiteko 
lanak eta administrazio 
laguntzako lanak, 
funtzionarioek edo 
aldi baterako agenteek 
ikuskatutakoak.

https://epso.europa.eu/how-to-apply_es#tab-0-5
http://europa.eu/epso/apply/how_apply/fixed/index_es.htm
https://epso.europa.eu/how-to-apply/sample-tests_es
https://epso.europa.eu/how-to-apply/sample-tests_es
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goi-mailako ikasketak egiteko aukera ema-
ten duena, bai eta gutxienez hiru urteko 
lanbide-esperientzia egoki bat ere.

•	 Zerbitzuaren	onurarako	justifikaturik	
dagoenean, lanbide-heziketa edo lanbide-
esperientzia baliokide bat.

z IV . eginkizun taldean, baldintza hauetako bat:

• Unibertsitate-ikasketa osoen mailako 
heziketa bat, gutxienez hiru urtekoa, eta 
titulu	baten	bitartez	justifikatua,

•	 Zerbitzuaren	onurarako	justifikaturik	
dagoenean, lanbide-heziketa edo lanbide-
esperientzia baliokide bat.

Kontratuzko agenteak 
kontratatzeko modalitateak

Kontratuzko agenteak (CAST) kontratatzeko bi 
modalitate daude: 

z “Kontratatuzko agentea” (I ., II ., III . eta IV . 
eginkizun taldeak):

• Eskuzko edo laguntza administratiboko ze-
reginak betetzen dituzte erakunde batean.

• EBko agentzietan eta beste erakunde bat-
zuetan egiten dute lan, horrelako langile 
mota baliatzea aurreikusten denean, EBko 
erakundeen ordezkaritzetan eta delega-
zioetan edo EBtik kanpoko beste erakunde 
batzuetan.

 Horrelako agenteen kontratuetan epe luzeagoko 
aurreikuspenak daude laguntzaileen kontra-

tuetan baino. Aldi jakin baterako izenpetzen 
dira, hiru hilabetez, gutxienez, eta bost urtez, 
gehienez. Ondorengo balizko berriztapen oro 
mugagabea izango da.

z “Laguntzaile lanetarako kontratuzko agen-
tea” (II, III eta IV . eginkizun taldeak):

• Eskuzko edo laguntza administratiboko 
zereginak ez diren beste eginkizun batzuk 
betetzen dituzte,

• Aldi batez dagozkien eginkizunak ezin bete 
ditzaketen pertsona jakin batzuk ordezkat-
zen dituzte (AST eginkizun taldeko funtzio-
narioak edo aldi baterako agenteak eta, 
salbuespen gisa, espezializazio handiko 
lanpostu bat betetzen duten AD taldeko 
funtzionarioak edo aldi baterako agenteak, 
hortik kanpo utzirik unitateburu, zuzendari, 
eta zuzendari nagusi karguak nahiz kargu 
baliokideak).

 Hasieran urtebeterako hitzartu ohi dira kon-
tratuak. Berrituz gero, iraupena, oro har, urte 
2koa izango da. Edonola ere, guztira ezin dute 
6 urte baino gehiago iraun.

Kontratuzko agenteen  
lan-baldintzak

Funtzionarioei lan-orduen aldetik, aparteko 
orduen aldetik, lantokian edo etxean esanetara 
egotearen aldetik zein oporren eta baimenen 
aldetik aplikagarri zaizkien xedapenak, oro har 
eta analogiaz, kontratuzko agente guztiei ere 
aplikatuko zaizkie.
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Kontratuzko agenteen ordainsariak

Kontratuzko agenteen ordainsaria Kontratuzko 
agenteen oinarrizko soldatak taularen soldaten 
baremoan oinarritzen da.

Kontratuzko agenteen  
langabezia-prestazioak

EBko erakundeetako batean postua utzi ondo-
ren lanik gabe dauden kontratuzko agente ohiek 
(zerbitzua gutxienez sei hilabetez eman dutela) 
langabeziako diru-kopuru baten onura jasoko 
dute, kontratua diziplinazko arrazoiengatik edo 
postuari uko egiteagatik desegiten denean izan 
ezik. 

Prestazio hori kontratuzko agenteak lanpos-
tua utzi zuenean zeukan oinarrizko soldataren 
arabera finkatzen da: oinarrizko soldataren % 60 
lehen hamabi hilabeteetan (urtebete); % 45 ho-
geita laugarren hilabetera arte (bigarren urtea); 
eta % 30 hogeita hamaseigarren hilabetera arte 
(hirugarren urtea).

2016ko uztailaren 1eko ondorioekin, langabezia-

prestazio horiek 1 .069,34 euroko beheko muga 
eta hileko 2 .138,67 euroko goiko muga bat dute. 
Nolanahi ere, prestazioaren gehieneko denbora 
hogeita hamasei hilabete bada ere, ezin gaindi 
daiteke emandako zerbitzuak izan duen iraupen 
osoaren herena.

Kontratuzko agenteen  
kontratua desegitea

Kontratuzko agentearen kontratua ondorengo 
kasuetan amaitzen da:

z Agenteak 66 urte betetzen dituenean.

z Iraupen zehatzeko kontratuetan, kontratua 
ezarritako egunean edo, bestela, aurreabisu-
epea amaitzean, erakundeari edo agenteari 
kontratua mugaegunera iritsi baino lehen 
desegiteko ahalmena eman baldin bazaio,

z Iraupen mugagabea duten kontratuetan, 
kontratuan ezarritako aurreabisu-epea amai-
tutakoan.

Kontratuzko agenteen oinarrizko soldatak (hileko eurotan) . (18 GRADU, 7 MAILA):

FUNTZIO 
MULTZOA

1 .7 .2016 MAILA

GRADU 1 2 3 4 5 6 7

IV

18 6 218,85 6 348,17 6 480,18 6 614,94 6 752,51 6 892,93 7 036,27 

17 5 496,38 5 610,68 5 727,35 5 846,46 5 968,04 6 092,15 6 218,85 

16 4 857,84 4 958,85 5 061,98 5 167,25 5 274,71 5 384,41 5 496,38 

15 4 293,48 4 382,77 4 473,91 4 566,95 4 661,92 4 758,87 4 857,84 

14 3 794,69 3 873,61 3 954,17 4 036,39 4 120,34 4 206,01 4 293,48 

13 3 353,84 3 423,60 3 494,78 3 567,47 3 641,65 3 717,38 3 794,69

III

12 4 293,42 4 382,70 4 473,84 4 566,87 4 661,83 4 758,77 4 857,73 

11 3 794,66 3 873,56 3 954,11 4 036,33 4 120,27 4 205,95 4 293,42 

10 3 353,83 3 423,58 3 494,76 3 567,44 3 641,62 3 717,35 3 794,66 

9 2 964,22 3 025,86 3 088,78 3 153,02 3 218,59 3 285,51 3 353,83 

8 2 619,87 2 674,35 2 729,97 2 786,73 2 844,69 2 903,84 2 964,22

II

7 2 964,15 3 025,81 3 088,74 3 152,98 3 218,57 3 285,51 3 353,84 

6 2 619,75 2 674,24 2 729,86 2 786,64 2 844,59 2 903,76 2 964,15 

5 2 315,36 2 363,51 2 412,67 2 462,86 2 514,07 2 566,37 2 619,75 

4 2 046,33 2 088,89 2 132,34 2 176,70 2 221,96 2 268,18 2 315,36

I

3 2 520,92 2 573,23 2 626,65 2 681,16 2 736,80 2 793,60 2 851,59 

2 2 228,59 2 274,85 2 322,06 2 370,26 2 419,45 2 469,67 2 520,92 

1 1 970,18 2 011,08 2 052,81 2 095,41 2 138,90 2 183,30 2 228,59

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC1214(01)&from=ES
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Aldi baterako agenteak eta 
behin-behineko langileak

Aldi baterako agente motak

Aldi baterako agenteak dira aldi baterako izaera 
eman zaion lanpostu bat betetzen dutenak edo, 
bestela, lanpostu iraunkor bat aldi baterako be-
tetzen ari direnak. 

z Aldi baterako lanpostu bat betetzen duten 
agenteak: iraupen zehatz batekoak izan dai-
tezke edo iraupen mugagabea izan dezakete. 
Lehen kasuan, kontratuak behin bakarrik 
berritu daitezke iraupen jakin baterako, eta, 
ondoren berritzen baldin badira, iraupen mu-
gagabe baterako berrituko dira beti.

z Lanpostu iraunkor bat aldi baterako betet-
zen duten agenteak: kontratuek ezin dute 
lau urtetik gorako iraupenik izan, eta behin 
bakarrik berritu daitezke, bi urtez gehienez.

Aldi baterako agenteen eginkizunak

Espezializazio handiko askotariko zereginak 
egiteko kontrata daitezke aldi baterako agenteak, 
denboran gehienez sei urtera mugaturik.

Funtzionarioen Estatutuko xedapen asko aldi 
baterako agenteei ere aplikatzekoak dira. Berezi-

ki, EBko funtzionarioentzako graduen eta mailen 
araberako kategorizazio bera eta onartzeko eska-
kizun berberak aplikatzen dira. 

Aldi baterako agenteak  
hautatzeko prozesua

Erakunde bakoitzak proba edo prozedura jakin 
batzuk ezarri ahal izango ditu aldi baterako lan-
gileak hautatzeko; halakoak, hala dagokionean, 
Langileak Hautatzeko Europako Erkidegoetako 
Bulegoan (EPSO) egin ahal izango dira. Aldi bate-
rako agenteen probaldiaren iraupen osoa ezingo 
da inolaz ere hamabost hilabetetik gorakoa izan. 
Ohikoena bederatzi hilekoa izatea da.

Aldi baterako agenteen  
lan-baldintzak

Funtzionarioei lan-orduen aldetik, aparteko 
orduen aldetik, lantokian edo etxean esanetara 
egotearen aldetik zein oporren eta baimenen 
aldetik aplikagarri zaizkien xedapenak, oro har 
eta analogiaz, aldi baterako langile horiei ere 
aplikatuko zaizkie.

Era berean, ordainsariari buruzko xedapenak ere 
aplikatzekoak izango zaizkie: oinarrizko soldatak 
(gradu eta mailen arabera), familia-osagarriak eta 
kalte-ordainak, eta birdoitzeko baldintzak.

https://epso.europa.eu/how-to-apply_es#tab-0-2
http://europa.eu/epso/apply/how_apply/temporary/index_es.htm
http://europa.eu/epso/apply/how_apply/temporary/index_es.htm
http://europa.eu/epso/apply/how_apply/temporary/index_es.htm
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Aldi baterako agenteen  
langabezia-prestazioak

EBko erakundeetako batean postua utzi ondoren 
lanik gabe dauden aldi baterako agente ohiek 
(zerbitzua gutxienez sei hilabetez eman dutelarik) 
langabeziako hileko diru-kopuru baten onura 
jasoko dute, kontratua diziplinazko arrazoiengatik 
edo postuari uko egiteagatik desegiten denean 
izan ezik.

Prestazio hori aldi baterako agenteak lanpos-
tua utzi zuenean zeukan oinarrizko soldataren 
arabera	finkatzen	da:	oinarrizko	soldataren	%	60	
lehen hamabi hilabeteetan (urtebete); % 45 ho-
geita laugarren hilabetera arte (bigarren urtea); 
eta % 30 hogeita hamaseigarren hilabetera arte 
(hirugarren urtea).

2016ko uztailaren 1eko ondorioekin, langabezia-
prestazio horiek 1 .425,79 euroko beheko muga 
eta hileko 2 .851,59 euroko goiko muga bat dute.

Nolanahi ere, langabeziako prestazioaren gehie-
neko denbora hogeita hamasei hilabete bada ere, 
ezin gaindi daiteke emandako zerbitzuak izan 
duen iraupen osoaren herena. 

Aldi baterako agenteen kontratua 
desegitea

Aldi baterako agentearen kontratua ondorengo 
kasuetan amaitzen da:

z Agenteak 66 urte betetzen dituenean.

z Iraupen zehatzeko kontratuetan, kontratuan 
ezarritako egunean edo, bestela, aurreabisu-
epea amaitutakoan, erakundeari edo agenteari 
kontratua mugaegunera iritsi baino lehen 
desegiteko ahalmena eman baldin bazaio,

z Iraupen mugagabea duten kontratuetan, 
kontratuan ezarritako aurreabisu-epea amaitu-
takoan.

Praktikaldiko bekadunak

Praktikaldiak 3-5 hilekoak izan ohi dira, baina 
iraupena alda daiteke bekadunari (“stagiaire” dei-
tua) dagokion erakundearen edo agentziaren ara-
bera. Gauzatu behar diren zereginak funtzionario 
kontratatu berrienen antzekoak izan ohi dira, eta, 
gehienetan, lan-taldeak eta bilerak antolatzean, 
informazioa eta agiriak biltzean, txostenak pres-
tatzean edo lan egiten den erakundeari lotutako 

beste jarduera jakin batzuetan dautza. Praktikaldi 
gehienak ordainduak dira, eta beka hileko 1.100 
euro ingurukoa izaten da. Bruselan edo Luxem-
burgen egin ohi dira. 

Praktikaldien	ezaugarriak	hautagaiaren	profilaren	
arabera aldatzen dira:

z Ikasten ari diren ikasleentzako praktikaldiak: 
https://europa.eu/european-union/about-eu/
working/students_es

z Unibertsitate tituludunentzako praktikaldiak:  
https://europa.eu/european-union/about-eu/
working/graduates_es

z Hizkuntzalarientzako praktikaldiak: https://
europa.eu/european-union/about-eu/working/
linguists_es 

Eskabideak online egin ohi dira behar den au-
rrerapenaz, gehienetan praktikaldia hasi baino 
4-9 hilabete lehenago. Esteka honetan EBko 
praktikaldi bakoitza eskatzeko datei buruzko gida 
praktikoa kontsulta daiteke: http://europa.eu/
epso/doc/traineeshipsguide_en.pdf

Horrez gain, EBko erakundeetako bekadun eta 
bekadun ohi espainiarren elkartearen orrialdea 
kontsultatzea ere interesgarria da: https://becue-
blog.wordpress.com/

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC1214(01)&from=ES
http://europa.eu/epso/apply/how_apply/trainees/index_es.htm
https://europa.eu/european-union/about-eu/working/students_es
https://europa.eu/european-union/about-eu/working/students_es
https://europa.eu/european-union/about-eu/working/graduates_es
https://europa.eu/european-union/about-eu/working/graduates_es
https://europa.eu/european-union/about-eu/working/linguists_es
https://europa.eu/european-union/about-eu/working/linguists_es
https://europa.eu/european-union/about-eu/working/linguists_es
http://europa.eu/epso/doc/traineeshipsguide_en.pdf
http://europa.eu/epso/doc/traineeshipsguide_en.pdf
https://becueblog.wordpress.com/
https://becueblog.wordpress.com/
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Nola jakin zer  
lan-aukera dauden  
EB-ko erakundeetan
EBko erakundeetan eta organoetan diren en-
plegu aukeren berri izateko informazio iturriak 
aldatu egiten dira interesatzen zaigun kontratu 
motaren arabera (iraunkorra edo bestelakoak). 
Behekaldena den taulan (Hautaketa prozesuak eta 
postuak) EBko erakundeetako eta organoetako 
langileak hautatzeko prozesuko ohiko eragileak 
ageri dira, lortu nahi dugun postuaren arabera. 

Jarraian, EBko erakundeetan dauden enplegu 
aukerak ezagutzeko informazio iturri desberdinak 
deskribatu dira:

EBko langileak hautatzeko 
bulegoa

Langileak Hautatzeko EBko Bulegoaren (EPSO) 
webguneak informazio zehaztua eta eguneratua 
eskaintzen du Europar Batasuneko funtziona-
rioen etorkizuneko eta uneko deialdiei buruz 
(kontratu iraunkorrak), baita EBko beste agen-
te batzuk kontratatzeko prozesu jakin batzuei 
buruzko informazioa ere: https://epso.europa.eu/
apply/job-offers_es

HAUTAKETA PROZESUAK ETA POSTUAK

Kontratu mota Lanpostua Hautaketa-prozesua

Kontratu iraunkorrak Funtzionarioak EPSO

Beste kontratu batzuk Kontratu agenteak EBko erakundeak

Aldi baterako agenteak EBko erakundeak

Aldi baterako langileak Aldi baterako lan agentziak

Bekadunak EBko erakundeak

Zerbitzu-eginkizuneko estatuetako adituak Herrialde bakoitzak EB-n daukan 
ordezkaritza iraunkorra

https://epso.europa.eu/apply/job-offers_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers_es
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EBko erakundeen eta beste 
organo batzuen webguneak

Hurrengo estekan Europar Batasuneko erakunde 
bakoitzeko langileak kontratatzeko prozesua nola 
den azaltzen duen deskribapen laburra ageri da: 
http://europa.eu/about-eu/working-eu-institu-
tions/index_es.htm

Kontratu iraunkorrak:

Hautatze prozesuetarako EPSOren laguntza 
jasotzen duten EBko erakundeak:

z Europako Parlamentua, egoitza Bruselan, Lu-
xemburgen eta Estrasburgon dauka.

z Europar Batasuneko Kontseilua, egoitza Bruse-
lan dauka.

z Europako Batzordea, egoitza Bruselan eta 
Luxemburgen dauka.

z Justizia Auzitegia, egoitza Luxemburgen dauka.

z Kontuen Auzitegia, egoitza Luxemburgen 
dauka.

z Europako Ekonomia eta Gizarte Lantaldea, 
egoitza Bruselan dauka.

z Eskualdeetako Lantaldea, egoitza Bruselan 
dauka.

z Europako Arartekoa, egoitza Estrasburgon 
dauka.

• Datuak Babesteko Ikuskatzaile Europarra, 
egoitza Bruselan dauka.

Hautaketa-prozesu propioak antolatzen dituz-
ten erakundeak:

z Europako Inbertsio Bankua

z Europako Banku Zentrala

z Europako Inbertsio Funtsa

EBko agentzia eta organismo deszentralizatuek 
mota guztietako lan eskaintzak proposatzen 
dituzte, bereziki espezialistentzat, kontratazio-
zerrendak argitaratuz. Agentzia batzuek EPSOk 
eratutako erreserbako zerrendatik (kontratuzko 
agenteen –CAST– datu-basea) datozen langileak 
kontratatzeko baimena daukate.

Praktikak

Esteka honetan EBko erakundeetan praktikak 
egiteko programei buruzko informazio erabilga-
rria aurki daiteke: http://www.exteriores.gob.es/
RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/
TrabajarenUE/Paginas/Practicas.aspx

2018. urterako, praktiken eskaintza egutegia este-
ka honetan ageri da: http://www.exteriores.gob.
es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/
es/TrabajarenUE/Documents/Calendario%20
UDA%202018%20-%20Posibilidades%20de%20
pr%c3%a1cticas%20041217.pdf

http://europa.eu/about-eu/working-eu-institutions/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/working-eu-institutions/index_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/20150201PVL00046/Contrataci%25C3%25B3n
http://www.consilium.europa.eu/es/general-secretariat/jobs/
http://ec.europa.eu/civil_service/job/index_es.htm
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_14834/?PortalAction_x_000_userLang=es
http://www.eca.europa.eu/es/Pages/JobOpportunities.aspx
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.jobs
http://cor.europa.eu/es/about/jobs/Pages/jobs.aspx
http://www.ombudsman.europa.eu/recruit/es/default.htm
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/en/EDPS/HR/recruitment
http://www.eib.org/about/jobs/index.htm?lang=-en
https://www.ecb.europa.eu/careers/working-at-the-ecb/html/index.en.html
http://www.eif.org/jobs/index.htm
http://europa.eu/about-eu/agencies/index_es.htm
http://europa.eu/epso/success/recru/contacts/agencies_list_cast_en.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Practicas.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Practicas.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Practicas.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/Calendario%20UDA%202018%20-%20Posibilidades%20de%20pr%c3%a1cticas%20041217.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/Calendario%20UDA%202018%20-%20Posibilidades%20de%20pr%c3%a1cticas%20041217.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/Calendario%20UDA%202018%20-%20Posibilidades%20de%20pr%c3%a1cticas%20041217.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/Calendario%20UDA%202018%20-%20Posibilidades%20de%20pr%c3%a1cticas%20041217.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/Calendario%20UDA%202018%20-%20Posibilidades%20de%20pr%c3%a1cticas%20041217.pdf
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Praktikak eskaintzen dituzten organismoak:

ERAKUNDEA ESTEKA

ESKAINTZEN DUTEN PRAKTIKA MOTA

Ikasleak Titulatu 
unibertsitarioak Hizkuntzalariak

Europako Banku 
Zentrala 

https://www.ecb.europa.
eu/careers/what-we-offer/
traineeship/html/index.
en.html

� 
3-12 hilabete

Frankfurt

� 
3-12 hilabete

Frankfurt

� 
3-12 hilabete

Frankfurt

Europako 
Batzordea

http://ec.europa.eu/stages/
index_en.htm

� 
3-5 hilabete Italia, 
Alemania,  Belgika, 
Herbehereak edo 

Espainia

� 
5 hilabete

Brusela, Luxemburg, 
ordezkaritzak

� 
5 hilabete

Brusela edo 
Luxemburg

Europako 
Parlamentua 

http://www.europarl.
europa.eu/parliament/
public/staticDisplay.
do?id=147&language=es

� 
1-4 hilabete 
Luxemburg

� 
5 hilabete

Brusela, Estrasburgo, 
Luxemburg, 

ordezkaritzak

� 
3 hilabete

Luxemburg

Europako 
Kontuen Auzitegia

http://www.eca.
europa.eu/es/Pages/
traineeshipcomplet.aspx

� 
5 hilabete, 
gehienez, 

Luxemburg

� 
5 hilabete, gehienez, 

Luxemburg

� 
5 hilabete, 
gehienez, 

Luxemburg

Europako 
Ekonomia eta 
Gizarte Lantaldea

http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.en.traineeships 

� 
1-3 hilabete

Brusela

� 
5 hilabete

Brusela
�

Europar 
Batasuneko 
Kontseilua 

http://www.consilium.
europa.eu/es/general-
secretariat/jobs/
traineeships/

� 
2-5 hilabete

Brusela

� 
5 hilabete

Brusela
�

Justizia Auzitegia http://curia.europa.eu/jcms/
jcms/Jo2_7008/traineeships �

� 
5 hilabete

Luxemburg

� 
10-12 aste
Luxemburg

Eskualdeetako 
Lantaldea 

http://cor.europa.eu/es/
about/traineeships/Pages/
traineeships.aspx

�
� 

5 hilabete
Brusela

�

Europako 
Inbertsio Bankua

http://www.eib.europa.eu/
infocentre/publications/all/
training.htm

�
� 

1-5 hilabete
Luxemburg

�

Europako 
Arartekoa

http://www.ombudsman.
europa.eu/trainee/es/
default.htm

�
� 

4 hilabete, gutxienez
Estrasburgo, Brusela

�

ITERerako eta 
fusio-energia 
garatzeko 
Europako enpresa 
komuna

http://www.
fusionforenergy.europa.eu/
careers/traineeships.aspx

�
� 

4-9 hilabete
Bartzelona, Alemania edo 

Frantzia

�

Atzerri Ekintzako 
Zerbitzu 
Europarra

https://eeas.europa.
eu/headquarters/
headquarters-
homepage/2463/junior-
professional-delegation-
jpd_en

�
� 

9-18 hilabete
Ordezkaritzak

�

https://www.ecb.europa.eu/careers/what-we-offer/traineeship/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/careers/what-we-offer/traineeship/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/careers/what-we-offer/traineeship/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/careers/what-we-offer/traineeship/html/index.en.html
http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm
http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=147&language=es
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=147&language=es
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=147&language=es
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=147&language=es
http://www.eca.europa.eu/es/Pages/traineeshipcomplet.aspx
http://www.eca.europa.eu/es/Pages/traineeshipcomplet.aspx
http://www.eca.europa.eu/es/Pages/traineeshipcomplet.aspx
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.traineeships
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.traineeships
http://www.consilium.europa.eu/es/general-secretariat/jobs/traineeships/
http://www.consilium.europa.eu/es/general-secretariat/jobs/traineeships/
http://www.consilium.europa.eu/es/general-secretariat/jobs/traineeships/
http://www.consilium.europa.eu/es/general-secretariat/jobs/traineeships/
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/traineeships
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/traineeships
http://cor.europa.eu/es/about/traineeships/Pages/traineeships.aspx
http://cor.europa.eu/es/about/traineeships/Pages/traineeships.aspx
http://cor.europa.eu/es/about/traineeships/Pages/traineeships.aspx
http://www.eib.europa.eu/infocentre/publications/all/training.htm
http://www.eib.europa.eu/infocentre/publications/all/training.htm
http://www.eib.europa.eu/infocentre/publications/all/training.htm
http://www.ombudsman.europa.eu/trainee/es/default.htm
http://www.ombudsman.europa.eu/trainee/es/default.htm
http://www.ombudsman.europa.eu/trainee/es/default.htm
http://www.fusionforenergy.europa.eu/careers/traineeships.aspx
http://www.fusionforenergy.europa.eu/careers/traineeships.aspx
http://www.fusionforenergy.europa.eu/careers/traineeships.aspx
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/2463/junior-professional-delegation-jpd_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/2463/junior-professional-delegation-jpd_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/2463/junior-professional-delegation-jpd_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/2463/junior-professional-delegation-jpd_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/2463/junior-professional-delegation-jpd_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/2463/junior-professional-delegation-jpd_en
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EBren Aldizkari Ofiziala

Europar	Batasunaren	Aldizkari	Ofiziala	egunero	
argitaratzen da 24 hizkuntzatan, eta L saila (le-
gedia) eta C saila (informazioa, abisuak eta EBko 
legedia) dauzka.

C sailean (komunikazioak eta informazioak), A 
eranskinetan, EBko erakundeek langileak kontra-
tatzeko lehiaketen deialdiak sartzen dira (badago 
harpidetza berezi bat halako iragarkietarako 
bakarrik) Deialdi horiek estatu kideetako tirada 
handieneko egunkarietan ere argitaratzen dira.

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) Europar 
Batasuneko testu juridikoak sakonki eskaintzen 
dituen datu-base bat da, Europar Batasunaren 
Aldizkari	Ofiziala	barne.

Sistemak zenbait bilaketa-metodo ditu. Europar 
Batasuneko erakundeetan lan egiteko deialdi 
jakin bat bilatzeko, esteka hau erabil daiteke: 
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=es

Europako Batzordearen 
ordezkaritza Espainian

Europako Batzordeak estatu kideetan dauzkan 
ordezkaritzen eginkizun nagusietako bat da Euro-
par Batasuna herritarrengana hurbiltzea eta haiei 
tresnak, dokumentazioa eta informazioa eskaint-
zea bere jardunari buruz. Espainiako Ordezka-
ritzaren webgunean EBko erakundeetan hutsik 
dauden lanpostuei buruzko informazio xehatua 
aurki daiteke: http://ec.europa.eu/spain/about-
us/work-for-eu_es

Espainiaren ordezkaritza 
iraunkorra EBn

Espainiak EBn duen ordezkaritza iraunkorrak ere 
eskaintzen du hutsik dauden lanpostuei eta Eu-
ropar Batasunean lan egitearekin lotutako beste 
alderdi batzuei buruzko informazioa: https://es-
ue.org/trabajar-en-la-ue/

http://eur-lex.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=es
http://ec.europa.eu/spain/about-us/work-for-eu_es
http://ec.europa.eu/spain/about-us/work-for-eu_es
https://es-ue.org/trabajar-en-la-ue/
https://es-ue.org/trabajar-en-la-ue/
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Erkidegoko nazionalitatea 
daukaten langileen 
mugigarritasunari 
buruzko estatistikak 

Batasuneko atzerritarren 
jarduera-tasa

EUROSTATen azken datuen arabera, erkide-
goko nazionalitatea izan eta jatorrizko herrialde 
ez beste batean bizi diren pertsonan jarduera 
tasa (erkidegoko atzerritarrak) oso altua da 
jatorrizko herrialdean bertan bizi eta erkidegoko 
nazionalitatea daukaten pertsonen jarduera 
tasarekin alderatuta (nazionalak). Horrez gain, 
erkidegoko nazionalitatetik ez daukaten eta er-
kidegoko herrialde batean bizi diren pertsonen 
tasa baino askoz altuagoa ere bada (erkidegotik 
kanpoko atzerritarrak).

2016an, hauexek izan ziren jarduera-tasak, 
hurrenez hurren: % 81,9 Batasuneko atzerri-
tarrak, % 77,8 herritar nazionalak eta % 68,7 
Batasunetik kanpoko atzerritarrak. Hortaz, EBko 
migranteek harrerako estatu  kideko herritarrek 
baino aktiboak izateko joera handiagoa dute 
ekonomiaren aldetik.

Espainian, jarduera-tasa handiena Batasuneko 
atzerritarrei ere dagokie (% 82,7); maila hori Ba-
tasunetik kanpoko atzerritarrena (% 80,4) baino 
askoz altuagoa da, eta baita herritar nazionalena 
(% 78,9) baino askoz handiagoa ere.

Mugigarritasunaren panorama 
Europar Batasuneko lan-merkatuan

20 eta 64 urte bitartekoen jarduera-tasen bilakaera nazionalitate taldeka 2008-2016 (%)

Erkidegoko atzerritarrak Pertsona nazionalak Erkidegotik kanpoko atzerritarrak
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Batasuneko atzerritarren 
langabezia-tasa

Batasuneko atzerritarren langabezia-tasa (% 
8,8) herritar nazionalen tasa (% 7,9) baino han-
diagoa da, eta Batasunetik kanpoko atzerrita-
rren tasa (% 17,6) baino askoz txikiagoa .

Europako erakundeetako 
lanari buruzko estatistikak
2017ko urtarrilean eskuragarri ditugun azken 
datuen arabera, Europako Batzordeak langile ditu 
plantillan, eta horietatik Bruselan egiten dute lan 
(%65). 2.389 langilek nazionalitate espainiarra 
daukate (%7,3); horrek esan nahi du Batzordean 
funtzionarioen ordezkaritza daukaten herrial-
deen zerrendan Espainiak laugarren tokia duela, 
eta aurretik Belgika (%16,1), Italia (%12,0) eta 
Frantzia (%9,8) baino ez dituela.

EB-28ko 20 eta 64 urte bitartekoen  
langabezia-tasen bilakaera nazionalitate 
taldeko 2008-2016 (%)

Erkidegoko atzerritarrak
Pertsona nazionalak
Erkidegotik kanpoko atzerritarrak
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https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/organisational-structure/commission-staff_en
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/organisational-structure/commission-staff_en
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Nazionalitatea
BE Belgika 5229 %16,1
BG Bulgaria 722 % 2,2
CZ Txekiar Errep. 511 % 1,6
DK Daniamarka 391 % 1,2
DE Alemania 2175 % 6,7
EE Estonia 248 % 0,8
IE Irlanda 519 % 1,6
EL Grezia 1284 % 3,9
ES Espainia 2389 % 7,3
FR Frantzia 3192 % 9,8
HR Kroazia 260 % 0,8

Nazionalitatea
IT Italia 3891 % 12,0
CY Zipre 133 % 0,4
LV Letonia 277 % 0,9
LT Lituania 397 % 1,2
LU Luxemburg 137 % 0,4
HU Hungaria 738 % 2,3
MT Malta 158 % 0,5
NL Herbehereak 645 % 2,0
AT Austria 486 % 1,5
PL Polonia 1426 % 4,4
PT Portugal 852 % 2,6

Nazionalitatea
RO Errumania 1281 % 3,9
SI Eslovenia 287 % 0,9
SK Eslovakia 395 % 1,2
FI Finlandia 563 % 1,7
SE Suedia 556 % 1,7
UK Erres. Batua 1046 % 3,2

EB eta bestelako  
nazionalitateak 2358 % 7,2
GUZTIRA 32546 % 100

Adina
-29  655  % 2,0
30-34 2430 % 7,5
35-39 5714 % 17,6
40-44 6009 % 18,5
45-49 5951 % 18,3
50-54 5352 % 16,4
55-59 4397 % 13,5
60+  2038 % 6,2
GUZTIRA 32546 100%

Europako Batzordeko langileria - 2017/01/01 . Adina eta nazionalitatearen arabera.
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Europar Batasunak hainbat jarduera erama-
ten ditu aurrera  HEZKUNTZAREN eta PRES-
TAKUNTZAREN arloan, Europar Batasunaren 
Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 165. 
eta 166. artikuluetan jasoriko xedapenak oina-
rri harturik.

HEZKUNTZA – EBFTren 165. aritkulua: 
“Batasunak KALITATEZKO HEZKUNTZA 
garatzeko laguntza emango du, estatu-
kideen arteko lankidetza sustatuz eta, 
beharrezkoa izanez gero, horien ekintza 
bultzatuz eta osatuz, irakaskuntzaren 
edukiei eta hezkuntza sistemaren antola-
menduari dagokienez dituzten erantzuki-
zun guztiak errespetatuta”.

PRESTAKUNTZA - EBFTren 166. artikulua: 
“Estatu kideen ekintzak indartzeko eta 
osatzeko POLITIKA garatuko du Batasu-
nak lanbide heziketari dagokionez, lanbi-
de heziketaren edukiari eta antolamendua-
ri buruz estatuek daukaten erantzukizuna 
osorik errespetatuz”.

Hezkuntzaren eta 
prestakuntzaren arloko 
Europako lankidetzarako 
2020ra arteko esparru 
estrategikoa

“Hezkuntza eta Prestakuntza 2020” (ET 2020) 
hezkuntzaren eta prestakuntzaren arloko Euro-
pako lankidetzarako esparru estrategikoa da.

Haren helburu estrategikoak honako hauek dira:

z Etengabeko ikaskuntza eta mugigarritasu-
na errealitate bihurtzea, aldaketarekin eta 
mundu orokorrarekin sentikorragoak diren 
hezkuntzako eta lanbide heziketako sistemen 
bidez.

z Hezkuntzaren eta prestakuntzaren kalitatea 
eta eraginkortasuna hobetzea, arreta handia-
goa jarrita oinarrizko prestakuntzen (adibi-
dez, alfabetismoa eta oinarrizko ezagutza 
aritmetikoak) maila handitzeko prozesuan, 
matematika, zientzia eta teknologia erakarga-

rriago bihurrarazita eta hizkuntza-gaitasunak 
sustatuta.

z Ekitatea, gizarte kohesioa eta herritarta-
sun aktiboa sustatzea, halako moduan non 
herritar guztiek lanbide-gaitasunak garatzen 
jarraitu ahal izango duten beren bizitza osoan 
zehar, haien zirkunstantzia pertsonalak, sozia-
lak edo ekonomikoak edozein direla ere. 

z Sormena eta berrikuntza bultzatzea (enpresa 
jarrera barne) hezkuntzaren eta prestakunt-
zaren maila guztietan, garapen ekonomiko 
iraunkorraren bultzada nagusiak direla kon-
tuan hartuta. Bereziki, partikularrei lagundu 
behar zaie gaitasun digitala eskuratzen eta 
ekimena, ekintzailetza eta kontzientzia kultu-
rala garatzen.

EB-ren jarduna hezkuntzaren  
eta prestakuntzaren arloan

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:C:2016:202:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:C:2016:202:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1416304431422&uri=URISERV:ef0016
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Hona hemen 2016-2020 aldirako sei lehentasu-
nak:

z Eenplegagarritasunaren, berrikuntzaren, he-
rritartasun aktiboaren eta ongizatearen alde-
ko gaitasun eta eskumen egokiak eta kalitate 
handikoak.

• Hezkuntza inklusiboa, berdintasuna, bereizke-
riarik eza eta gizalegezko gaitasunen sustape-
na.

• Hezkuntza eta prestakuntza ireki eta berritzai-
leak, garai digitalerako erabateko integrazioa 
daukatenak.

• Hezitzaileentzako laguntza handia (adibidez, 
kontratazio, hautaketa eta prestakuntza pro-
zesuen hobekuntza eta etengabeko lanbide 
garapena).

• Gaitasunen eta prestakuntzen gardentasuna 
eta onarpena, ikaskuntza eta lan mugigarrita-
suna errazteko.

• Hezkuntza eta prestakuntza sistemen inbert-
sio iraunkorra, errendimendua eta eraginkor-
tasuna.

ET 2020 inplementatzeko 
eragileak

Zenbait organismok parte hartzen dute lankidetza 
hori osatzen duten ekimenak taxutu eta gauzatzen:

z Europako Batzordea, Hezkuntza, Gazteria, 
Kirol eta Kultur Zuzendaritza Nagusiaren 
bitartez (EAC ZN): programak diseinatzeaz 
arduratzen da. Hezkuntza eta Prestakuntza 
arloetan, DG-EACko jarduerek arreta jartzen 
dute politiken lankidetzan, elkarrengandik 
ikasteko asmoz herrialdeei laguntzeko proze-
suan, eta Europa osoan hezkuntza hobetzeko 
baterako lanean.

z Hezkuntzaren, Ikus-entzunezkoen eta Kul-
turaren (EACEA) arloko Agentzia Betearazlea: 
Europa mailako programetako zenbait atal 
zentralizatu ezarri eta kudeatzeaz ardu-
ratzen da, hezkuntza, kultura, ikus-entzu-
nezkoak, kirol, herritartasun eta boluntarioen 
arloetan. Europako Batzordeko lau Zuzenda-
ritza Nagusien ikuskapenpean egiten du lan:

• Hezkuntza, Gazteria, Kirola eta Kultura 
(EAC ZN).

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm
http://ec.europa.eu/education/
http://ec.europa.eu/education/
https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea_en
https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea_en
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• Komunikazio-sareak, Edukia eta Teknolo-
gia (CONNECT ZN).

• Migrazioa eta Barne Arazoak (HOME ZN).

• Babes Zibila eta Europako Laguntza Huma-
nitarioko Lanak (ECHO ZN).

EACEAk honako programa hauek kudeatzen 
ditu: 

• Erasmus+: hezkuntza, prestakuntza, gazte-
ria eta kirol arloko proiektuak eta jardue-
rak laguntzen ditu.

• Creative Europe: Europako sormen eta 
kultura sektoreak laguntzen ditu.

• Europe for Citizens: Europa mailan herrita-
rrek parte hartzea indartu eta ikusarazteko 
ekimenak	finantzatzen	ditu.

• EU Aid Volunteers: boluntarioen eta 
erakunde humanitarioen arteko lankidetza 
sustatzen du. 

• Intra-Africa: Afrikan mugikortasun akade-
mikoa bultzatzen du.

• Eurydice Network: 38 herrialdetako 
hezkuntza sistemei buruzko informazioa 
ematen du, eta hezkuntza arloan Europako 
herrialdeen arteko lankidetza errazten du.

• Youth wiki: Europar Batasuneko gazteria 
politikei buruzko informazioa eskaintzen du.

z Estatu kideetako Agentzia Nazionalak: Europa 
mailako programen ekintza deszentralizatuak 
garatzeaz arduratzen da.

 Espainian, “Hezkuntza Nazioartekotzeko Espai-
niako Zerbitzua” (SEPIE)  Hezkuntza, Kultura eta 
Kirol Ministerioaren mendeko erakunde auto-
nomo bat da, eta Erasmus+ programa kudeatu, 
hedatu, sustatu eta eragin-azterlanak egiteko 
Agentzia Nazional gisa jarduten du, Hezkuntza-
ren eta Prestakuntzaren eremuan. SEPIEk pro-
gramen deialdia hedatzen du, ekintzen balizko 
onuradunei laguntza teknikoa eta aholkularitza 
ematen dizkie, eta  bidezko jarraipena egiten 
du aurreikusitako ekintzek euren emaitzak lor 
ditzaten.

SEPIE
Egoitza nagusia: K/ General Oraa, 55. 
28006 Madril
Tel. (+34) 91 550 67 18
Helbide elektronikoa: : sepie@sepie.es

http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers_en
https://eacea.ec.europa.eu/intra-africa_en
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/youthwiki
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/national-agencies_en
http://www.sepie.es/
mailto:sepie%40sepie.es?subject=
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2014ko urtarrilean, Europako Batzordeak ERAS-
MUS+ programa berria abiarazi zuen 2014-2020 
aldirako. 

Erasmus + programak hezkuntza, prestakuntza, 
gazteria eta kirol programa zaharrak esparru 
programa bakar batean bateratzen ditu. Pro-
grama bakar horretan, parte hartzeko arauak eta 
prozedurak	sinplifikatu	egin	dira.	Programa	be-
rriak asmo handiagoak dauzka, eta izaera estrate-
gikoagoa ere bai. Aldi berean helburu nagusiak 
mantentzen ditu, gaitasunak eta enplegagarrita-
suna hobetzea, eta hezkuntza, prestakuntza eta 
gazteriako sistemak modernizatzeko laguntza 
ematea

Une honetan, programan parte hartzen duten 
herrialdeak EBko 28 estatu kideak, Mazedoniako 
Jugoslaviar Errepublika Ohia, Islandia, Liechtens-
tein, Norvegia eta  Turkia dira.

Tradizioz Erasmus programa Europako ikasleen 
mugikortasunari lotuta egon bada ere, Erasmus 
+ programa berriak herritar guztientzako auke-
rak eskaintzen ditu, mundu osoko irakasle zein 
langile ez irakasleak barne, atzerrian irakaskuntza 
emateko zein jasotzeko.

2018ko berrikuntzak

Los programas relativos a la movilidad individual 
en el ámbito de la educación y la formación se 
analizan a continuación.

Erasmus + 2018 programaren gidaren azken 
bertsioan ikasleentzako mugikortasun aukera 
berriak jaso dira:

z Goi hezkuntzaren arloan: orain posible da gai-
tasun digitalak eskuratzeko praktikak egitea

z Lanbide heziketaren arloan: ErasmusPro eki-
mena jaso da; hori esker, lanbide heziketako 
ikasleek egonaldi luzeagoak izan ditzakete, 
beste herrialde batzuetan egoera hobetu eta 
prestakuntza garatzen jarraitzeko aukera izan 
dezaten. 

Hezkuntza eta prestakuntzaren eremuetan 
banakako mugikortasunari lotutako programak 
jarraian aztertuko dira

Europar Batasunaren hezkuntzari 
eta prestakuntzari buruzko 
programak (Erasmus +)

Programaren izena

Erasmo Rotterdamgoa. Holandako	filosofoa,	
teologoa eta humanista izan zen (1465-1536). Gizakiak 
landutako arlo guztietan, pentsaera dogmatikoaren 
aurkakoa izan zen. Europako zenbait herrialdetan bizi 
eta lan egin zuen; adibidez, Frantzia, Italia, Erresuma 
Batua, Suitza eta Alemania. Herrialdeotan guztiotan, beste 
herrialde batzuekiko harremanek soilik eman ahal zizkioten 
ezagupenaren, esperientziaren eta pertzepzioen bila ibili 
zen.

Europako Errenazimentuko ordezkari nagusietariko bat 
da. Erasmoren lorpen nagusia garai hartan Europako 
garapenean eragin erabakigarria edukitzea izan zen.

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/erasmus-plus-in-detail_en.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/erasmus-plus-in-detail_en.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/who-can-take-part_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/who-can-take-part_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_es
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Programaren egitura (2014-2020)

1 . FUNTSEZKO EKINTZA: IKASKUNTZARAKO BANAKO MUGIGARRITASUNA
Ikasleen, irakasleen eta ez-irakasleen, praktiketako langileen, ikastunen, boluntarioen, gazteria 
arloko langileen eta gazteen mugikortasuna:

A) Mugikortasun proiektuak hezkuntza, prestakuntza eta gazteriaren eremuan

1. Goi-mailako hezkuntzako ikasleak eta langileak
2. Lanbide heziketako ikasleak eta langileak
3. Eskolaurreko, lehen hezkuntzako eta bigarren hezkuntzako langileak
4. Helduentzako hezkuntzako langileak
5. Gazteak eta gazteria animatzaileak

B) Bestelako proiektuak

6. Europako Boluntarioen Zerbitzuaren eskala handiko ekitaldiak
7. Erasmus Mundus baterako masterrak
8. Erasmus+ masterrerako maileguak

2 . FUNTSEZKO EKINTZA: BERRIKUNTZA ETA JARDUNBIDE ONAK
Hezkuntza, prestakuntza eta gazteriaren sektoreak garatzea, bost jarduera nagusiren bitartez

1. Elkartze estrategikoak hezkuntza, prestakuntza eta gazteriaren eremuan
2. Jakintzarako itunak
3. Gaitasun sektorialetarako itunak
4. Gaitasunen garapena goi-mailako hezkuntzaren eremuan
5. Gaitasunen garapena gazteriaren eremuan

3 . FUNTSEZKO EKINTZA: POLITIKEN ERREFORMARAKO LAGUNTZA
Gazteek bizitza demokratikoan duten parte-hartzea areagotu nahi du, bereziki arduradun 
politikoekiko eztabaiden bidez, baita hezkuntzaren, prestakuntzaren eta gazteriaren arloetako 
jakintza ere.

1. Elkarrizketa egituratua
2. Lankidetza gizarte zibilaren eremuan: gazteria
3. Lankidetza gizarte zibilaren eremuan: hezkuntza eta prestakuntza
4. Berrikuntza politikoaren aldeko ekimenak
5. Jarduketa esparru orokorrak, etengabeko hezkuntzaren eta lanbide-heziketaren arloetan
6. Ikastunak hezteko programetan parte hartzen duten enpresa txiki eta ertainetarako laguntza

JEAN MONNET EKIMENAK Europaren integrazioa 
EBri eta politikei buruzko irakaskuntza, ikerketa eta eztabaida aukerak eskaintzen dituzten jarduerak 
dira, bereziki nabarmenduz integrazio europarra, Batasunak munduan duen betebeharra eta herritar 
aktiboak sustatzea.

KIROLERAKO EKINTZAK
Kirola,	ariketa	fisikoa	eta	eremu	horretako	jarduera	berritzaileak	sustatzeko	baterako	jarduerak,	eta	
kirolean parte hartzea sustatzeko helburua duten irabazi-asmorik gabeko ekitaldien antolaketa.

Oharra: Nabarmendu behar da programa edo arlo batzuk zentralizatuta daudela, eta, beraz, EACEA Agentzia 
Betearazleak kudeatzen ditu. Beste batzuk, aldiz,  deszentralizatuta daude, eta Agentzia Nazionalek kudeatzen 
dituzte.

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/learning-mobility-individuals_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/organisations/learning-mobility/higher-education_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/organisations/learning-mobility/vocational-education-training_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/organisations/learning-mobility/school-education-staff_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/organisations/learning-mobility/adult-education_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/organisations/learning-mobility/young-people-youth-workers_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/organisations/learning-mobility/european-voluntary-service-events_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/organisations/learning-mobility/erasmus-mundus-joint-master-degrees_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/students/erasmus-plus-master-degree-loans_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/organisations/innovation-good-practices_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/strategic-partnerships-field-education-training-and-youth_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/knowledge-alliances_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/sector-skills-alliances_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/organisations/innovation-good-practices/capacity-building-higher-education_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/organisations/innovation-good-practices/capacity-building-youth_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/support-policy-reform_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/meetings-between-young-people-and-decision-makers-youth-field_es
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-3-support-for-policy-reforms/civil-society-cooperation-youth_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-3-support-for-policy-reforms/civil-society-cooperation-education-and_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-3-support-for-policy-reform/erasmus-plus-key-action-3-european-policy-experimentations_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-3-support-for-policy-reform/comprehensive-policy-frameworks-for-continuing-vet_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/support-for-small-and-medium-sized-enterprises-engaging-in-apprenticeships_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/organisations/jean-monnet_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/sport_es
http://sepie.es/centralizadas.html
http://sepie.es/index.html
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Banakako mugikortasun 
proiektuak hezkuntzaren 
eta prestakuntzaren 
eremuan

Erasmus + programaren 1. funtsezko jarduera 
hezkuntzaren eta prestakuntzaren eremuan 
ikasteko banako mugikortasunaz arduratzen da, 
besteak beste, eta ikasleen eta langileek (irakas-
leak zein ez) mugikortasun proiektuak aurreikus-
ten	ditu,	haien	profilaren	arabera:

1. Goi-mailako hezkuntzako ikasleak eta langi-
leak

2. Lanbide heziketako ikasleak eta langileak

Goi hezkuntzako langile eta 
ikasleen mugikortasuna

Goi-mailako hezkuntzaren eremuko proiektuek 
atzerrian ikasketaldia eta/edo praktikaldia egitea 
ahalbidetzen diete parte-hartzaileei, Goi-mailako 
Hezkuntzarako Erasmus Unibertsitate Gutuna 
(ECHE) sinatu duen goi-mailako hezkuntzako 
erakunde batean. Gutun horrek bermatzen du 
Batzordearen kalitate-baldintzak eta eskakizunak 
betetzen direla, programan parte hartzen duten 
erakundeek mugigarritasunaren onuradunei 
eman behar dieten laguntzari dagokionez.

Ikasketetarako mugigarritasun-aldiek 3 eta 12 
hilabete bitarteko iraupena izan behar dute, eta 
praktiketarako badira, 2 eta 12 hilabete bitarte-
koa.

Nolanahi ere, Erasmus+ programari esker, ikasle 
gisa atzerrian egotea eta praktikak egiteko egonal-
dia uztartu daitezke, jarduera bat bestearen atze-
tik edo biak aldi berean, betiere atzerrian orotara 
emandako denbora ez bada 12 hilabetekoa baino 
gehiagokoa ikasketa ziklo bakoitzean.

Ikasleek ezin dute diru laguntza zuzenean eskatu; 
aitzitik,	goi	hezkuntzako	erakundeak	definitu	be-
har ditu mugikortasun jardueretan parte hartzeko 
onarpen irizpideak. Titulazioa lortu berri duten 
pertsonek ere badaukate praktikak atzerrian 
egiteko aukera, betiere graduatu eta hurrengo 
urtean egiten badituzte eta eskaera goi hezkunt-
zako erakundean matrikulatuta dauden bitartean 
aurkezten badute.

Goi hezkuntzako zentroek langileak (irakasleak) 
eta enpresetatik iritsitako beste profesional bat-
zuk gonbidatu ditzakete banakako mugikortasun 
proiektuetan parte har dezaten; honako aukera 
hauen artean hauta dezakete:

• Irakaskuntza aukerak: beste herrialde bateko 
erakunde batean aldi baterako eskolak ema-
tean datza. 

• Prestakuntza jasotzeko aukerak: beste he-
rrialde bateko erakunde batean prestakuntza 
egitean datza.

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/students/studying-abroad_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/traineeships-students_es
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/he-charter_es.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/staff-teaching/higher-education_es
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/staff-training/higher-education_es
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Egonaldia gutxienez 2 egunekoa (5 egunekoa 
herrialde elkartua bada) eta gehienez bi hilabe-
tekoa izan behar da, bidaiaren denbora zenbatu 
gabe; aldi baterako irakaskuntza aldia bada, astero 
gutxienez 8 ikastordu bete behar ditu.

Langileek horrelako ekimen batean izena ematea 
jatorriko goi hezkuntzako erakundearen (jatorriko 
zentroa) bitartez egin behar da; gehienetan zentro 
horiek dira ordainketak egiteko ardura dutenak.

Goi hezkuntzako ikasleentzako 
beken zenbatekoa

Erasmus+ ikasleak helburuko erakundeko labora-
tegi eta liburutegietara sartzeko eskubideetatik, 
tasa akademikoetatik, matrikula eta azterketa 
tasetatik salbuetsita daude. Gainera, ikasleek 
EBren beka bat jaso dezakete, atzerriko ikaske-
taldiko eta prestakuntza praktikaldiko bidaia eta 
egonaldi kostuetarako ekarpen gisa.

Horrez gain, praktiken kasuan eta programaren 
aldi honen berrikuntza gisa, Erasmus+ programak 
hizkuntza laguntza eskaintzen du online modali-
tatean, lantokian erabiltzen den hizkuntza ikastea 
errazteko.

Agentzia Nazionalak ados jarriko dira Agintaritza 
Nazionalekin eta/edo goi-mailako hezkuntzako 
erakundeekin, beka horien zenbatekoak irizpide 
objektiboen eta gardenen arabera zehazteko. 
Gaur egun, Espainian, SEPIEk gehienez 7 hilabete 
finantzatzen ditu. Nolanahi ere, EBk markatutako 
bi irizpideak jarraitu beharko dituzte:

1 . Irizpidea: ikasleak bidaltzen eta 
hartzen dituzten herrialdeak

Ikasleak jasotzen duen EBren beka jatorriko eta 
helburuko herrialdeen araberakoa izango da, 
honako alderdi hauek kontuan hartuta:

z Mugigarritasuna antzeko bizi-kostuak dituen 
herrialde bateranzkoa bada, ikasleek EBren 
erdi-mailako beka jasotzen dute;

z Mugigarritasuna bizi-kostu handiagoak dituen 
herrialde bateranzkoa bada, ikasleek EBren 
goi-mailako beka jasotzen dute;

z Mugigarritasuna bizi-kostu txikiagoak dituen 
herrialde bateranzkoa bada, ikasleek EBren 
behe-mailako beka jasotzen dute.

Programako herrialdeak honako hiru talde haue-
tan banatzen dira:

z 1 . taldea - Bizi-kostu handiagoak dituzten 
programako herrialdeak: Danimarka, Irlan-
da, Frantzia, Italia, Austria, Finlandia, Suedia, 
Erresuma Batua, Liechtenstein, Norvegia.

z 2 . taldea - Bizi-kostu ertainak dituzten 
programako herrialdeak: Belgika, Txekiar 
Errepublika, Alemania, Grezia, Espainia, Kroa-
zia, Zipre, Luxemburg, Herbehereak, Portugal, 
Eslovenia, Islandia, Turkia.

z 3 . taldea - Bizi-kostu txikiagoak dituzten 
programako herrialdeak: Bulgaria, Estonia, 
Letonia, Lituania, Hungaria, Malta, Polonia, 
Errumania, Eslovakia, Mazedoniako Errepu-
blika Jugoslaviar ohia.

Agentzia Nazionalek zehazten dituzten diru-ko-
puruak honako gutxieneko eta gehieneko maila 
hauen barruan ezarriko dira:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/online-linguistic-support_es
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z EBren erdi-mailako beka (antzeko bizi-kostua 
duen herrialde bateranzko mugigarritasuna, 
talde bereko herrialdeen artekoa): hilean 220 
eta 470 euro bitartean

z EBren goi-mailako beka (bizi-kostu handia-
goa duen herrialde bateko mugigarritasuna): 
Agentzia Nazionalak aplikatutako erdi-maila 
gehi 50 euro, gutxienez, eta 270 eta 520 euro 
artekoa da hilean .

z EBren behe-mailako beka (bizi-kostu txikia-
goa duen herrialde bateko mugigarritasuna): 
Agentzia Nazionalak aplikatutako erdi-maila 
ken 50 euro, gutxienez, eta 170 eta 420 euro 
artekoa da hilean . 

2 . Irizpidea: talde, jarduera eta 
jatorriko herrialde eta eskualde jakin 
batzuetarako laguntza gehigarriak

z Ingurune behartsuetako ikasleek (beharrizan 
bereziak dauzkaten ikasleak ez bezalakoak) 
hilean 100 eta 200 euro arteko diru-kopuru 
gehigarria jaso ahalko dute.

z Prestakuntza praktikaldiko ikasleek hilean 100 
eta 200 euro arteko diru-kopuru gehigarria 
jaso ahalko dute.

z Ultraperiferiako herrialde eta eskualdeetako 
(Zipre, Islandia, Malta eta itsasoz bestaldeko 
herrialdeak eta lurraldeak) ikasleek hilean 670 
eta 770 euro arteko diru-kopuru gehigarria 
jaso ahalko dute.

Informazio gehiagorako ikaslea matrikulatuta 
dagoen goi-mailako hezkuntzako erakundearekin 
kontsultatzea gomendatzen da.

Goi hezkuntzako langileentzako 
beken zenbatekoa

Goi hezkuntzako zentroetako langileentzako EBren 
mugikortasun laguntzak honako hauek ordaintze-
ko helburua daukate:

z Joan-etorrien gastuak: Distantziaren arabe-
rakoak dira (ikusi distantzien kalkulagailua).

z Atzerriko egonaldi kostuak: Zenbatekoa 
hurrengo taularen arabera osatuko da (%100 
lehenengo 14 egunetarako eta %70 hurrengo 
60 egunetarako):

Banakako laguntza goi hezkuntzako langileen 
egonaldi gastuetarako  
(zenbatekoak euroka, eguneko)

Programako 
herrialdeetako 
langileak

Herrialde 
kideetako 
langileak

Helmuga den herrialdea 
gut.-geh.  
(eguneko)

Kopurua  
(eguneko)

A1.1 A1.2

Danimarka, Irlanda, 
Herbehereak, Suedia, 
Erresuma Batua

80-160 160

Belgika, Bulgaria, Txekiar 
Errepublika, Grezia, 
Frantzia, Italia, Zipre, 
Luxemburg, Hungaria, 
Austria, Polonia, 
Errumania, Finlandia, 
Islandia, Liechtenstein, 
Norvegia, Turkia

70-140 140

Alemania, Espainia, 
Letonia, Malta, Portugal, 
Eslovakia, Mazedoniako 
Jugoslaviar Errepublika 
Ohia

60-120 120

Estonia, Kroazia, Lituania, 
Eslovenia 50-100 100

Herrialde kideak 160 Ezin da diruz 
lagundu

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_es
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Lanbide heziketako ikasle 
eta langileen mugikortasuna

Lanbide Heziketako ikasleek 2 aste eta 3 hile arteko 
mugikortasun proiektuetan parte hartu ahalko 
dute, edo Erasmus Pro proiektuetan (3 eta 12 hila-
bete artean); honelakoak izan daitezke:

z Praktikak, aldi osoan, atzerriko enpresa batean.

z Egonaldia programan parte hartzen duen beste 
herrialde bateko lanbide heziketako zentro 
batean, eskolako ikasketak eta lan osagai indart-
sua uztartzen baditu.

Ikasleak bidaltzeko edo hartzeko asmoa daukaten 
erakundeek aldez aurretik itundu behar dute ikas-
kuntza ituna. Bertan, egin beharreko ikasketa edo 
praktiketako programa sartzen da, baita jarduera-
ren	helburuak,	aintzatespen	ofizialerako	xedapenak	
eta bi alderdien eskubideak eta betebeharrak ere.

Gazteen enplegagarritasuna indartzeko eta lan-
merkatura sartzen laguntzeko, LHko ikastetxee-
tako edo ikastunei LH ematen dieten enprese-
tako gradudun berriek ere parte har dezakete 
jarduera horretan.

Gainera, lanbide heziketako zentroetako langileek 
banakako mugikortasuneko proiektu hauetan ere 
parte har dezakete:

z Irakaskuntza aukerak: beste herrialde bateko 
erakunde batean aldi baterako eskolak ematean 
datza. 

z Prestakuntza jasotzeko aukerak: Garapen pro-
fesionalean datza, atzerrian behaketa bidez ikasi 
edo praktikaren bitartez.

Helburuko erakundeak Erasmus + programako 
herrialderen batean egon behar dira kokatuta, eta 
enpresak, erakunde publikoak, gobernuz kanpoko 
erakundeak edota ikerketa institutuak izan behar 
dira, besteak beste.

Egonaldia gutxienez 2 egunekoa eta gehienez 2 
hilabetekoa izan behar da, bidaia denbora zenbatu 
gabe.

Lanbide heziketako ikasle eta 
langileentzako beken zenbatekoa

Lanbide heziketako langile eta ikasleentzako 
laguntzen zenbatekoa mugikortasuna garatzeko 
herrialdearen araberakoa izango da. Agentzia 
Nazional bakoitzak zehaztuko ditu bere herrialdean 

aurkeztutako proiektuei aplikatu beharreko diru-
kopuruak, irizpide objektiboak eta gardenak oinarri 
hartuta. 

Nolanahi ere, bekaren zenbatekoa hurrengo 
taulan aurreikusitako gutxieneko eta gehieneko 
tarteen barruan ezarriko da (%100 egonaldiaren 
lehenengo 14 egunetarako eta %70 hurrengoeta-
rako).  

Gainera, programak hizkuntza laguntza eskaintzen 
du online modalitatean, lantokian erabiltzen den 
hizkuntza ikastea errazteko, eta laguntza gehiga-
rria ematen du bidaia kostuetarako, distantziaren 
araberakoa (ikusi distantzien kalkulagailua).

Informazio gehiagorako ikaslea matrikulatuta 
dagoen edo hura barne hartzen duen lanbide 
heziketako erakundearekin kontsultatzea gomen-
datzen da.

Banakako laguntza lanbide heziketako ikasleen 
eta langileen egonaldi gastuetarako  
(zenbatekoak euroka, eguneko)

Ikasleen 
mugikortasuna

Langileen 
mugikortasuna

Helmuga den herrialdea 
gut.-geh.  
(eguneko)

gut.-geh.  
(eguneko)

A2.1 A2.2

Danimarka, Finlandia, 
Irlanda, Islandia, 
Liechtenstein, 
Luxemburg, Norvegia, 
Erresuma Batua, Suedia

30-120 80-180

Belgika, Alemania, 
Grezia, Espainia, Frantzia, 
Italia, Zipre, Malta, 
Herbehereak, Austria, 
Portugal

26-104 70-160

Mazedoniako Jugoslaviar 
Errepublika Ohia, 
Bulgaria, Kroazia, 
Eslovakia, Eslovenia, 
Estonia, Hungaria, 
Letonia, Lituania, Polonia, 
Txekiar Errepublika, 
Errumania, Turkia

22-88 60-140

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/vet-learners-and-staff_es
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/three-key-actions/key-action-1/mobility-vet-staff_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/learning-agreement_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/learning-agreement_es
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/vocational-education-and-training_es
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/vocational-education-and-training-0_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/online-linguistic-support_es
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_es
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Eskolaurre, lehen eta 
bigarren hezkuntzako 
langileen mugikortasuna

Eskolaurre, lehen eta bigarren hezkuntzako 
langileek (irakasleak zein ez irakasleak) Erasmus+ 
programaren barruan banakako mugikortasuna 
izateko bi aukera dituzte: 

z Irakaskuntza aukerak: Programa barruko 
beste herrialde bateko eskolaurre, lehen eta 
bigarren hezkuntzako zentro batean den-
bora tarte batean eskolak ematean datza. 
Atzerrian irakaskuntza jarduna egiterakoan, 
parte hartzaileek hezkuntzari buruzko pers-
pektiba aberastu dezakete, ezagutzak trukatu 
eta hezkuntza arloko jardunbide onak har 
ditzakete.

z Prestakuntza jasotzeko aukerak: ikastaro egi-
turatu bat, prestakuntzako beste jarduera bat-
zuk edo programako beste herrialde bateko 
erakundeetan behaketa profesionaleko aldiak 
egitean datza Erakunde horiek goi mailako 
hezkuntza erakundeak, erakunde publikoak, 
ikerketa zentroak edo ikastaroak eskaintzen 
dituzten zentroak izan daitezke.

Ikastetxeak Erasmus + programako herrialderen 
batean kokatuta egon behar du, eta egonaldia 
gutxienez 2 egunekoa eta gehienez 2 hilabetekoa 
izan behar da, denbora bidaia zenbatu gabe.

Eskolaurre, lehen eta bigarren 
hezkuntzako langileentzako beken 
zenbatekoa

EBko laguntzak parte hartzen duten ikastetxeei 
ordaintzen zaizkie, eta joan etorrien gastuak 
ordaintzeko (ikusi distantzien kalkulagailua), parte 
hartzailearen atzerriko egonaldia ordaintzeko eta, 
beharrezkoa bada, tasa akademikoak ordaintze-
ko balio dute (gehienez 700 euro parte hartzaile 
bakoitzeko), eta erakunde antolatzaileei laguntza 
ematen zaie.

Atzerrian egonaldia egiteko kostuetarako lagunt-
zaren kopurua taula honen arabera kalkulatuko da 
(%100 lehenengo 14 egunetarako eta %70 hurren-
go 60 egunetarako):

Banakako laguntza eskolaurre, lehen edo 
bigarren hezkuntzako langileen egonaldi 
gastuetarako (zenbatekoak euroka, eguneko)

Langileen 
mugikortasuna

Helmuga den herrialdea 
gut.-geh. (eguneko)

A3.1

Danimarka, Finlandia, Irlanda, 
Islandia, Liechtenstein, Luxemburg, 
Norvegia, Erresuma Batua, Suedia

80-180

Alemania, Austria, Belgika, Zipre, 
Espainia, Frantzia, Grezia, Italia, 
Malta, Herbeherak, Portugal

70-160

Mazedoniako Jugoslabiar Errepublika 
Ohia, Bulgaria, Kroazia, Eslovakia, 
Eslovenia, Estonia, Hungaria, Letonia, 
Lituania, Polonia, Txekiar Errepublika, 
Errumania, Turkia 

60-140

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/school-education_es
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/school-education-0_es
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_es
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Ekimen hauetakoren batean izena eman nahi 
izanez gero, eskolaurre, kasuan kasuko lehen edo 
bigarren hezkuntzako erakundearen bitartez egin 
behar da; erakundea programaren batean inskriba-
tuta egon behar da eta langileen artean aukeraketa 
egin eta ordainketak egiteaz arduratu behar da.

Helduentzako hezkuntza 
langileen mugikortasuna

Helduentzako hezkuntza erakundeetako langileek 
(irakasleak zein ez irakasleak) Erasmus+ progra-
maren barruan banakako mugikortasuna izateko 
bi aukera dituzte: 

z Irakaskuntza aukerak: Programa barruko 
beste herrialde bateko helduentzako hezkunt-
za zentro batean denbora tarte batean esko-
lak ematean datza. 

z Prestakuntza jasotzeko aukerak: progra-
mako beste herrialde bateko erakundeetan 
behaketa profesionaleko aldia edo ikastaro 
egituratu bat egitean datza. Erakunde horiek 
helduentzako prestakuntza zentro bat, goi 
hezkuntzako erakundeak, erakunde publikoak 
antolaketa zentroak edo ikastaroak eskaint-
zen dituzten erakundeak izan daitezke.

Bi kasuetan, egonaldia gutxienez 2 egunekoa 
eta gehienez 2 hilabetekoa izan behar da, bidaia 
denbora zenbatu gabe.

EBko laguntzek parte hartzailearen atzerriko 
egonaldia eta joan-etorriak ordaintzeko eta, 
beharrezkoa bada, tasa akademikoak ordaintze-
ko balio dute (gehienez 700 euro parte hartzaile 
bakoitzeko), eta erakunde antolatzaileei laguntza 
ematen zaie.

Atzerrian egonaldia egiteko kostuetarako la-
guntzaren kopurua taula honen arabera kalku-
latuko da (%100 lehenengo 14 egunetarako eta 
%70 hurrengo 60 egunetarako):

Laguntza horietakoren bat eskatu nahi izanez 
gero, bakoitzari dagokion helduentzako hezkunt-
zako erakundearen bitartez egin behar da; 
erakundea programaren batean inskribatuta 
egon behar da eta langileen artean aukeraketa 
egin eta ordainketak egiteaz arduratzen da.

Banakako laguntza helduentzako hezkuntzako 
langileen egonaldi gastuetarako  
(zenbatekoak euroka, eguneko)

Langileen 
mugikortasuna

Helmuga den herrialdea 
gut.-geh. (eguneko)

A4.1

Danimarka, Finlandia, Irlanda, 
Islandia, Liechtenstein, Luxemburg, 
Norvegia, Erresuma Batua, Suedia

80-180

Belgika, Alemania, Grezia, Espainia, 
Frantzia, Italia, Zipre, Malta, 
Herbehereak, Austria, Portugal

70-160

Mazedoniako Jugoslabiar Errepublika 
Ohia, Bulgaria, Kroazia, Eslovakia, 
Eslovenia, Estonia, Hungaria, Letonia, 
Lituania, Polonia, Txekiar Errepublika, 
Errumania, Turkia 

60-140

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/staff-teaching/adult-education_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/staff-training/adult-education_es
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Baterako Masterrak
Erasmus + programaren 1. funtsezko jardueraren 
beste atal bat Erasmus Mundus baterako mas-
terrak dira; ekintza hori zentralizatuta dago, eta, 
beraz, EACEA Agentzia Betearazleak kudeatzen 
du.

Erasmus Mundus baterako master bat (EMBM) 
goi-mailako ikasketen programa integratu bat 
da, 60, 90 edo 120 ECTS kreditukoa, ikastaroa-
ren iraupenaren arabera . Goi-mailako hezkunt-
zako erakundeen nazioarteko partzuergo batek 
garatzen du, eta kasuan kasu, programak 
betetzen dituen ikasketa-arloetarako bereziki 
garrantzitsuak diren beste bazkide batzuek. 

Une honetan 2018/2019 ikasturtean eskaint-
zen diren Erasmus Mundus (MCEM) baterako 
masterren zerrenda esteka honetan ikus daiteke: 
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/
emjmd-catalogue_en

Master ikasleek zein ikastaroen erakargarritasu-
na areagotzeko gonbidatutako irakasle eta goi 
mailako espezialistek balia dezakete ekimen hau. 

Aukerak master ikasleentzat

Partzuergoaren osaeraren arabera, ikasleak 
ikasi, ikertu edo praktikak egiteko aukera izango 
du.

Ikasketa-programa nazioarteko partzuergoan 
parte hartzen duten herrialdeetako bitan, 
gutxienez, egingo da, ikasturte bat eta ikasturte 
bi arteko aldi batean.

Onuradunek goi hezkuntzako lehen zikloko titu-
lua izan beharko dute, edo titulua ematen duten 
herrialdeen legediak aitortutako hezkuntza mai-
la parekidea frogatu beharko dute, eta mundu 
osoko ikasleak izan daitezke.

Erasmus Mundus (MCEM) baterako masterrak 
ikasi eta gero, ikasleek titulu bikoitza (edo ani-
zkoitza) edo baterako titulua eskuratzen dute, 
goi-mailako hezkuntzako partzuergoak ematen 
duena eta masterra ematen duten herrialdee-
tan	modu	ofizialean	aintzatetsiko	dena.	Beste 
herrialde batzuek aitortzea indarrean dauden 
akordioen araberakoa izango da . Erasmus 
Mundus baterako masterren bekek bidaia 
eta egonaldi gastuak estaltzen dituzte, baita 
partaidetza kostuak eta tasak ere, masterrak 
irauten duen bitartean. 

Bekaren zenbateko osoa ezberdina izan daiteke, 
ikastaroaren iraupenaren eta nazionalitatearen 
arabera (EBtik kanpoko ikasleentzako bekak 
handiagoak dira). Hala ere, honako hauek jasot-
zen dituzte:

z Partaidetza kostuetarako ekarpen bat (part-
zuergoak gehieneko kontribuziotik gorako 
edozein zenbateko estal dezake): Gehienez 
4.500 euro/urteko programako herrialde 
batetik iritsitako ikasleentzat, eta gehienez 
9.000 euro/urteko elkartutako herrialdeetako 
ikasleentzat.

z Laguntza bidaia kostuetarako (ikaslea biziko 
den herrialdearen edo eskualdearen arabera 
aldatzen da): 1.000 eta 3.000 euro artekoa 
ikasturteko.

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/students/erasmus-mundus-joint-master-degrees_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/students/erasmus-mundus-joint-master-degrees_es
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/emjmd-catalogue_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/emjmd-catalogue_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/three-key-actions/key-action-1/erasmus-mundus-jmd_es
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z Instalatze kostuetarako diru-kopuru bat (kide-
tutako herrialdeetako ikasleentzat bakarrik): 
1.000 euro.

z Laguntza egonaldi kostuetarako: 1.000 euro 
hilean (24 hilabete gehienez).

Una de las principales características de los más-
teres conjuntos Erasmus Mundus (MCEM) es que 
se da prioridad a los estudiantes no pertene-
cientes a países de la UE. Cada año se seleccio-
nan unos 15 becarios por curso y un mínimo del 
75% de las becas se conceden a aspirantes de los 
países asociados.

Erasmus Mundus (MCEM) baterako masterren 
ezaugarri nagusietako bat EBko herrialdekoak 
ez diren ikasleak lehenestea da . Urtero 15 
bekadun inguru hautatzen dira ikasturteko, eta 
beken % 75, gutxienez, kidetutako herrialdeetako 
hautagaiei ematen zaizkie.

Aukerak master irakasleentzat

Erasmus Mundus (MCEM) baterako masterre-
tan gonbidatutako irakasleak eta espezialistak 
programako herrialdeetatik zein kidetutako he-
rrialdeetatik iritsitakoak izan daitezke, eta parte 
hartzeko konpromisoaren gutxieneko iraupena 
elkarren segidako 4 eta 7 egun baliodunen arte-
koa izango da (astebete).

MCEMko irakasleak gonbidatzeko Erasmus + 
finantza	laguntza	MCEM	antolatzen	duen	part-
zuergoak antolaketa kostuetarako jasotzen duen 
finantzaketaren	parte	da.

Hemen aurki daiteke masterreko irakasleent-
zako informazio gehiago: https://ec.europa.eu/
programmes/erasmus-plus/opportunities/indivi-
duals/staff-teaching/erasmus-mundus_es

Erasmus + Masterrerako 
Maileguak
Erasmus + masterretarako maileguak graduon-
doko ikasleei laguntzeko eta zailtasun ekono-
mikoak arintzeko daude pentsatuta, gizarte 
bermeak barne, besteak beste honako hau 
ahalbidetuz:

z Abalak aurkezteko betebeharrik ez izatea

z Interes-tasa onuragarria, merkatukoa baino 
hobea dena

z Mailegua itzultzen hasi aurretik lana bilatzeko 
bi urte arteko epea ematen dutenak.

Maileguak gehienez 12.000 eurokoak dira ur-
tebeteko masterretarako, eta gehienez 18.000 
eurokoak bi urteko masterretarako.

Gaur egun maileguak eska diezazkiekete Espai-
niako, Frantziako, Erresuma Batuko eta Turkiako 
bankuei atzerrian graduondokoko ikasketak egin-
go dituzten herrialde horietako ikasleek zein 
Espainian, Frantzia, Luxenburgo edo Erresuma 
Batuan masterra egingo duten programako 
beste herrialde batzuetako ikasleek.

Ekintza hori egungo programazio aldiko berrita-
sunetako bat da, eta European Investment Bank 
(BEI) taldearekin batera ezartzen ari da, EIFren 
bidez. Gainera, pixkanaka-pixkanaka herrialde 
gehiagok horretan parte hartzea aurreikusten da.

Masterra Espainian egingo duten Espainiako 
ikasleei edo bestelako ikasleei gomendatzen zaie 
MicroBanken (La Caixaren banku soziala) esteka 
kontsultatzea: https://www.microbank.com/pro-
ductos/microcreditos/microcreditopersonalyfa-
miliar/prestamos-erasmus-plus_es.html

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/who-can-take-part_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/staff-teaching/erasmus-mundus
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/staff-teaching/erasmus-mundus
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/staff-teaching/erasmus-mundus
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/students/erasmus-plus-master-degree-loans_es
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/who-can-take-part_es
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/who-can-take-part_es
https://www.microbank.com/productos/microcreditos/microcreditopersonalyfamiliar/prestamos-erasmus-plus_es.html
https://www.microbank.com/productos/microcreditos/microcreditopersonalyfamiliar/prestamos-erasmus-plus_es.html
https://www.microbank.com/productos/microcreditos/microcreditopersonalyfamiliar/prestamos-erasmus-plus_es.html
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Jean Monnet Ekimena
JEAN MONNET programaren helburua irakaskunt-
za eta ikerketa bikaintasuna sustatzea da mundu 
osoan, EBri buruzko ikasketen esparruan. Halaber, 
arlo akademikoaren eta arduradun politikoen arte-
ko EBko politikei buruzko elkarrizketa sustatzen 
saiatzen da. Bereziki nabarmentzen dira Europa-
ren integrazioa, EBk mundu globalizatuan duen 
eginkizuna, herritartasun aktiboaren sustapena eta 
pertsonen eta kulturen arteko elkarrizketa.

Agentzia Betearazleak (EACEA) modu zentralizatuan 
garatu eta kudeatzen du ekintza, eta, funtsean, EBri 
buruzko ikasketetako irakasle eta ikertzaileei na-
hiz mundu osoko goi-mailako hezkuntza erakun-
deei zuzentzen zaie.

6 jarduera hartzen ditu, eta horietako bi banakako 
mugikortasun proiektuei dagozkie (moduluak eta 
katedrak):

1. Moduluak: Iraupen laburreko ikastaroak 
dira (ikasturte akademiko bakoitzeko gu-
txienez 40 ordu), EBri buruzko ikasketen 
esparruan. Goi hezkuntzako zentro batean 
lan egiten duten irakasleek edo ikertzaileek 
koordinatu behar dituzte.

 Karrera akademikoa hasten ari diren ikertzai-
le gazteei laguntzeko, aurrekontuaren %20 
gehienez azken bost urteetan doktoratutako 
ikertzaileek koordinatutako moduluetara 
bideratuko da.

2. Katedrak: EBri buruzko ikasketetan espeziali-
zatutako irakaskuntza postuak dira, unibert-
sitate irakasleentzat eta kolaboratzaileentzat, 
ikasturteko 90 eskola ordukoak direnak, 
gutxienez.

3. Bikaintasun zentroak: Europar Batasuneko 
gaiei buruzko gaitasun eta jakintza guneak.

4. Elkarteentzako laguntza: Europaren inte-
grazio prozesuaren azterketari lagundu nahi 
zaio, EBri buruzko ikasketetan espezializatuta 
dauden unibertsitate irakasleak eta ikertzai-
leak elkartuz.

5. Sareak: EBri buruzko ikasketen eremuan part-
zuergoak sortu eta garatzea sustatzen dute. 
Partzuergo horien jarduerak informazioa bilt-
zea, praktikak trukatzea, jakintza eratzea eta 
Europaren integrazioa sustatzea izan daitezke.

6. Proiektuak: Gai europarrei buruzko berrikunt-
zari, jakintzen trukeari eta komunikazioari 
laguntzea.

Jean Monnet modulu edo katedretan parte hart-
zeko eskaerak kasuan kasuko goi hezkuntzako 
zentroaren bitartez egin behar dira.

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/organisations/jean-monnet_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/organisations/jean-monnet/modules_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/organisations/jean-monnet/chairs_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/organisations/jean-monnet/centres-of-excellence_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/jean-monnet-support-associations_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/jean-monnet-networks_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/jean-monnet-projects_es
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EB-ko banakako 
mugigarritasun programei 
buruzko informazioa
z EACEA Agentzia Betearazlea (Education, Au-

diovisual & Culture Executive Agency): http://
eacea.ec.europa.eu/index_en.php

z Hezkuntza Nazioartekotzeko Espainiako Zer-
bitzua - SEPIE: http://www.sepie.es/

z Europako Batzordearen ordezkaritza Espai-
nian: https://ec.europa.eu/spain/education_es

Atari interesgarriak
Ploteus

PLOTEUS informazio-atari bat da, ikasleei, lan bila 
dabiltzan pertsonei, langileei, gurasoei, orientat-
zaileei eta irakasleei Europan ikasteko moduari 
buruzko informazioa aurkitzen laguntzeko.

Atariaren bidez, herrialdeen araberako bilake-
tak egin daitezke. Bilaketok estatuetako webgu-
neetarako estekak dauzkate, eta haietan infor-
mazio hauek daude: ikasteko aukerak, hezkuntza 
sistemei buruzko informazioa eta kontaktuak.

Scholarships

SCHOLARSHIPS webgunean Europar Batasunean 
ikasteko gaur egun eskuragarri dauden bekei 
buruzko informazioa aurkitu ahal da, bilaketa 
pertsonalizatu baten bidez. 

Europan Ikasi

Europako Batzordearen “Europan ikasi” atariak 
herrialdeen araberako informazio xehea eta 
beste estatu kide batean ikasten jarraitu nahi 
duten ikasleentzako aholkuak eta gomendioak 
eskaintzen ditu.

Tu Europa

Tu Europa atariak, “Hezkuntza eta Gazteria” ata-
lean, informazioa eskaintzen du Europar Batasu-
neko beste herrialde batean goi-mailako ikaske-
tak egin nahi dituzten ikasleentzat nahiz eskolara 
joan nahi dutenentzat. Informazioa aurkitu ahal 
da matrikula-tasei eta laguntza ekonomikoei 
nahiz atzerriko egonaldiarekin zerikusia duten 
beste alderdi batzuei buruz.

Atari horretako “Egoitza” atalak Europar Batasu-
neko beste herrialde batean ikasle gisa bizitzeko 
izapideei buruzko informazioa eskaintzen du.

IMOTION

IMOTION atariak prestakuntza aukerei buruzko 
informazioa eskaintzen die unibertsitateko lan-
gileei Erasmus + programaren esparruan. 

EPALE

Helduentzako hezkuntzari buruzko EPALE plata-
forma elektronikoan helduentzako hezkuntza 
zentroetako langileentzako prestakuntza auke-
rei buruzko informazioa aurki daiteke.

Bizkaiko unibertsitateen 
atariak
Bizkaiko unibertsitateek ere informazioa ema-
ten dute euren ikasleek beka nazionalen, Europar 
Batasuneko programen eta unibertsitate arteko 
beste hitzarmen pribatu batzuen bitartez dauzka-
ten mugigarritasun aukerei buruz.

z Euskal Herriko Unibertsitatea: http://www.
ehu.es/es/web/nazioarteko-harremanak

z Deustuko Unibertsitatea: http://www.deusto.
es/cs/Satellite/estudiantes/es/rrii/rrii-estu-
diantes-outgoing/que-pasos-debo-seguir

z Mondragon Unibertsitatea: http://www.mon-
dragon.edu/es/internacional/internacional

Nola ezagutu Europar Batasunean 
ikasteko aukerak

http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
http://www.sepie.es/
https://ec.europa.eu/spain/education_es
http://ec.europa.eu/ploteus/home_es.htm
http://www.scholarshipportal.eu/#basic
https://ec.europa.eu/education/study-in-europe_es
http://europa.eu/youreurope/citizens/index_es.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/education/university/index_es.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/education/university/index_es.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/education/school/enroll/index_es.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/education/school/enroll/index_es.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/residence/student/rights-conditions/index_es.htm
http://staffmobility.eu/
https://ec.europa.eu/epale/es
http://www.ehu.es/es/web/nazioarteko-harremanak
http://www.ehu.es/es/web/nazioarteko-harremanak
http://www.deusto.es/cs/Satellite/estudiantes/es/rrii/rrii-estudiantes-outgoing/que-pasos-debo-seguir
http://www.deusto.es/cs/Satellite/estudiantes/es/rrii/rrii-estudiantes-outgoing/que-pasos-debo-seguir
http://www.deusto.es/cs/Satellite/estudiantes/es/rrii/rrii-estudiantes-outgoing/que-pasos-debo-seguir
http://www.mondragon.edu/es/internacional/internacional
http://www.mondragon.edu/es/internacional/internacional
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Ikasleen mugigarritasuna 
Europan
Europako Batzordeak argitaratutako azken esta-
tistiken arabera, 2014/2015 ikasturtean orotara 
291 .400 ikaslek Erasmus + programaren EBko be-
kak jaso zituzten, atzerrian ikasi edo lan praktikak 
egiteko. 2017/2018 ikasturterako 347.100 ikasle 
aurreikusi dira. Ikasle gehienak ikasketak bukatze-
ko egiten dute egonaldia, baina praktikak egiteko 
atzerrira jotzen dutenen kopurua gero eta handia-
goa da.

Erasmus + ikasleen jatorri eta helburuko herrial-
deei dagokienez, 2014/15 ikasturtean ere helburu 
herrialderik bisitatuenak Espainia (42.537 ikasle) eta 
Alemania (32.871) izango dira. Hirugarren lekuan, 
ikasturte honetan Erresuma Batuak (29.558 ikasle) 
Frantzia (29.558) aurreratu du. Herrialde horiek be-
raiek dira atzerrira ikasle kopuru handienak bidali 
zituztenak: Espainiak 36.842 ikasle bidali zituen; eta 
Frantziak eta Alemaniak, berriz, 39.985 eta 39.719, 
hurrenez hurren. Erresuma Batuak seigarren tokia 
hartu zuen Erasmus + programako ikasleak igortze-
ko herrialdeen artean. 

Europar Batasunean ikasteko 
mugigarritasunaren egoera
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IKASKETAK PRAKTIKAK

Erasmus, 30 urte 
goi-mailako hezkuntzan 
ikasle-trukeak sustatzen

GUZTIRA:
291 383

FRANTZIA
ALEMANIA
ESPAINIA
ITALIA
POLONIA

39 985
39 719
36 842
31 051
16 735

ETORRERAK

ERASMUS+ 2014/15an: Nondik etortzen dira goi-mailako hezkuntzako ikasleak?

ERRESUMA BATUA  .  .  .  .  . 14 801
TURKIA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 665
HERBEHEREAK  .  .  .  .  .  .  . 12 397
BELGIKA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 632
TXEKIAR ERREPUBLIKA  .  .  . 8 226
PORTUGAL  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 034
AUSTRIA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6 609
ERRUMANIA  .  .  .  .  .  .  .  . 6 406
FINLANDIA  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 598
SUEDIA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4 635
GREZIA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4 516
HUNGARIA  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4 421
LITUANIA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4 417
DANIMARKA  .  .  .  .  .  .  .  . 4 251
ESLOVAKIA  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 819
IRLANDA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 029
BULGARIA  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 179
ESLOVENIA  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 987
LETONIA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 837
NORVEGIA  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 723
KROAZIA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 679
ESTONIA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 278
ZIPRE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 581
LUXENBURGO  .  .  .  .  .  .  .  . 538
ISLANDIA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 340
MALTA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 331
MAZEDONIAKO JUGOSLAVIAR 
ERREPUBLIKA OHIA  .  .  .  .  . 77
LIECHTENSTEIN  .  .  .  .  .  .  . 45

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/statistics_es
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/statistics_es
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Ikasleen mugigarritasuna 
Espainian
2015/16 ikasturtean Espainiak 39.769 ikasle igorri 
zituen Erasmus+ bekarekin. Horietatik ia %80k 
ikasketak amaitzeko egonaldia izan zuten (31.576 
ikasle), baina atzerrian praktikak egiteko gero eta 
gehiago abiatzen dira (7.869 ikasle).

2015/16 ikasturtean atzerrira ikasle gehien bidali 
zituzten Espainiako unibertsitateak Granadako 
Unibertsitatea, Madrilgo Unibertsitate Konplu-
tensea eta Valentziako Unibertsitatea izan ziren. 
Erasmus+ programako ikasle espainiarren hel-
buruko herrialde nagusiak Italia, Erresuma Batua 
eta Alemania izan ziren.

GUZTIRA: 291 383

FRANTZIA
29 558

ITALIA
21 564

ESPAINIA
42 537 ALEMANIA

32 871
ERRESUMA

BATUA
30 183

POLONIA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13 101
PORTUGAL  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 459
HERBEHEREAK  .  .  .  .  .  .  . 11 445
BELGIKA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 666
SUEDIA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9 754
TXEKIAR ERREPUBLIKA  .  .  . 8 330
TURKIA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7 925
FINLANDIA  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7 910
IRLANDA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7 216
AUSTRIA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7 052
NORVEGIA  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 610
DANIMARKA  .  .  .  .  .  .  .  . 5 518
HUNGARIA  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 403
GREZIA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 653
LITUANIA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 615
ERRUMANIA  .  .  .  .  .  .  .  . 2 573
MALTA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 295
ESLOVENIA  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 248
ESLOVAKIA  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 791
ESTONIA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 579
KROAZIA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 541
LETONIA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 447
BULGARIA  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 095
ZIPRE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 928
ISLANDIA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 712
LUXENBURGO  .  .  .  .  .  .  .  . 694
LIECHTENSTEIN  .  .  .  .  .  .  . 55
MAZEDONIAKO JUGOSLABIAR 
ERREPUBLIKA OHIA  .  .  .  .  . 55

UNIV
ER

SIT
Y

UNIVERSITY

UNIVERSITY

UNIVERSITY

UNIVERSITY

ATERATZEN DIREN IKASLEAK ETA IKASTUNAK 

SARTZEN DIREN IKASLEAK ETA IKASTUNAK  
 27 405  31 158  36 183  39 545  39 249  37 235  36 842 39 769

2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

 33 172  35 389  37 432  39 300  39 953  39 277  42 558 45 813

2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

1217

324

31 784

31 576

12 812

7 869

Ikasleak Ikastunak Guztira 
sartzen/ateratzen

diren ikasleak 
eta ikastunak 

Ikasleak herrialde 
kideetatik eta 

kideetara *

* Erasmus+ programan parte hartzen duten 33 herrialdeak dira Europar Batasuneko 28 Estatu Kideak, Islandia, Liechtenstein, Norvegia, 
Mazedoniako Jugoslaviar Errepublika Ohia eta Turkia. Herrialde kideak munduko beste herrialde guztiak lirateke. 

TOP 3
Bidaltzen dituzten 

erakundeak

1.Granadako Unibertsitatea

2.Madrilgo Complutense Unibertsitatea

3.Valentziako Unibertsitatea

TOP 3
Herrilde hartzaileak

1. Italia

 2.Erresuma Batua

3.Alemania
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