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EB eta BIZKAIKO OHAR GARRANTZITSUAK 2017an


2017an Europako Batzordeak EBren etorkizunari buruzko eta Ekonomia eta Diru
Batasunean sakontzeari buruzko analisi eta proposamen ezberdinak argitaratu ditu.
Kide diren estatuek proposamen hauen gaineko adierazpenak egin beharko dituzte,
horien artean Europako Moneta Funts bat, Euroguneko Ekonomia eta Finantza
ministro baten irudia, egonkortasun makroekonomiko funtzioa egiten duen
Aurrekontu bakarra edo Zor komuna igortzeko gaitasuna duen Europako Altxor
baten sorrera.



2017an ere Brexitaren negoziazioen lehenengo fasea garatu da. Britainiar gobernuak
uztearen "faktura", herrialdean bizi diren kontinenteko herritarren eskubideak
bermatzea eta Irlandan muga bat ekiditeko konpromiso anbiguo bat onartu du.



Urte hau Poloniaren aurkako "Zuzenbide Estatuaren Mekanismoaren" aktibazio
formalagatik eta Turkiarekin Atxikitzeko negoziazioetan egondako zailtasunengatik
ere gogoratuko dugu.



EBak Japoniarekin Asoziazio Ekonomikoko akordio historikoa sinatu zuen eta
lehenbiziko aldiz Zerga Paradisuen elkarrekiko zerrenda bat osatu zuen. Horren bidez
"kide diren estatuen zerga oinarrien gaineko kanpoko mehatxuak" borrokatu nahi
ditu eta "zerga eremuan kolaboratzaileak ez diren" herrialde eta lurraldeen
berrikuspen eta analisiaren urteko ziklo bat abiarazi.



EBZk interes tipoak %0an mantendu zituen eta 2015eko martxoan abiarazitako zor
publiko eta pribatuaren erosketa masiboko programaren moneta estimuluaren
murrizketa abiaraziko zuela iragarri zuen.



Batzordeak lehia askearen defentsa eremu ezberdinetan jarraitu du lanean: domeinu
kokalekuaren abusua (Google), enpresa akordioak (ibilgailuentzako klimatizazio
ekipoen fabrikatzaileak) eta laguntza publikoak (Luxenburgo eta Amazonen arteko
zerga ituna).



EUROSTATek per capita BPGaren gainean emandako datuen arabera, Euskadi EBren
276 eskualdeen 56. postuan dago (2015eko datuak), 34.400 pps-rekin. Espainiako
bigarren eskualde aberatsena izaten jarraitzen du, Madrilgo Autonomia Erkidegoaren
atzetik.

EUROPAR BATASUNARI ETA BIZKAIARI BURUZKO OHARRAK 2017an

AURKIBIDEA
I. EUROPAKO PROIEKTUAREN AURRERAPENAK ..................................................................... 1
I. 1. ERROMAKO ITUNAREN 60. URTEURRENA OSPATZEA, "EBreN ETORKIZUNARI BURUZKO LIBURU
TXURIAREN" AURKEZPENA ETA BATASUNAREN EGOERARI BURUZKO URTEKO HITZALDIA ............. 1
I. 2. BREXIT: PROZESUAREN AKTIBAZIOA ETA NEGOZIAZIOEN LEHENENGO FASEAREN ITXIERA ......... 7
I. 3. TURKIA ATXIKITZEKO NEGOZIAZIOAK: ITOPUNTUA .................................................................................. 13
I. 4. "ZUZENBIDE ESTATUAREN MEKANISMOA" AKTIBATU POLONIAREN AURKA ...................................... 15
I. 5. IZENDAPEN BERRIAK EUROPAKO PARLAMENTUKO, EUROPAKO KONTSEILUKO ETA EUROTALDEKO
PRESIDENTZIETAN ................................................................................................................................................ 18

II. EGUNEROKOTASUN EKONOMIKOAREN GAI OROKORRAK ................................................ 20
II.1. BATZORDEA: BATASUN EKONOMIKO ETA MONETARIOAN SAKONTZEKO GOGOETA ETA
PROPOSAMENAK................................................................................................................................................... 20
II.2. EBZ: MONETA ESTIMULUAK KENTZEA ABIARAZI....................................................................................... 23
II. 3. 2017 ETA 2018 EUROPAKO SEI HILEKOAK: KIDE DIREN ESTATUEI BURUZKO TXOSTEN EKONOMIKO
BERRIAK.................................................................................................................................................................. 24
II.4. BANKU BATASUNA: BANKU POPULARRAREKIN EBAZPENERAKO MEKANISMO BAKARRAREN
OPERAZIOA ............................................................................................................................................................ 27
II. 5. EB – JAPONIA: ASOZIAZIO EKONOMIKOKO AKORDIOA ............................................................................ 30
II.6. EBko PARADISU FISKALEN ZERRENDA.......................................................................................................... 32
II.7. ESKUMENA – NAGUSI DEN KOKALEKUEN ABUSUAK: FACEBOOK, GOOGLE ETA INTEL..................... 34
II.8. ESKUMENA – ENPRESEN ARTEKO AKORDIOAK: AUTOMOBIL ETA SCANIARENTZAKO KLIMATIZAZIO
PIEZEN FABRIKATZAILEAK ................................................................................................................................ 37
II.9. ESKUMENA - ZERGA ITUNAK: AMAZÓN ETA IKEA .................................................................................... 39

III. HERRITARRENGAN ERAGINA DUTEN GAI OROKORRAK .................................................. 41
III.1. EBak “MUGIKORTASUNAREN EUROPAR ASTEA 2017” OSPATU DU ....................................................... 41
III.2. JUSTIZIA EPAITEGIA: HIPOTEKEN ESPAINIAR LEGEARI BURUZKO EPAI BERRIA, EPE HANDIAGOAK
ETA EPAILEEK OFIZIOZ BERRIKUSTEA EZARTZEN DUENA.......................................................................... 43
III.3. EPAITEGIA: UBER-EN EKONOMIA KOLABORATIBOARI BURUZKO EPAIA ............................................. 44

IV. BIZKAIA ETA EUROPAR BATASUNA ................................................................................... 46
IV.1. EUSKADI EUROPAKO ESKUALDEETAKO KOHESIO RANKINGEAN: PER CAPITA BPG 2015................ 46
IV.2 EUROPAR IKASKETAK EGITEKO BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN BEKAK ............................................. 50
IV.3. ATLANTIKOAREN ETA IPARRALDEKO ITSASOAREN ARTEKO ARRANTZA AKORDIOA: 2018ko
KUOTAK .................................................................................................................................................................. 52

EUROPAR BATASUNARI ETA BIZKAIARI BURUZKO OHARRAK 2017an

I. EUROPAKO PROIEKTUAREN AURRERAPENAK
I.

1.

ERROMAKO ITUNAREN 60. URTEURRENA OSPATZEA, "EBreN
ETORKIZUNARI BURUZKO LIBURU TXURIAREN" AURKEZPENA ETA
BATASUNAREN EGOERARI BURUZKO URTEKO HITZALDIA

2017ko martxoaren 25ean EBak Erromako Ituna sinatu zenaren 60. urteurrena ospatu zuen,
Europar Batasun Ekonomikoak 1957an sortu zuena.
Ospakizun horretarako programatutako ekimenak Italiako hiriburuan egin ziren, eta
garrantzitsuenetako bat Vatikanon izan zen.
Francisco Aita Santuak EBko 27 Estatu eta
Gobernu bururi zuzendu zitzaien (britainiar lehen
ministroa salbu) Europak dituen arazo larriak
salatzeko eta Europako buruei eskatzeko
komunitate eraikuntza hastea ekarri zuen ideia
berreskuratzeko, elkartasuna, “egungoa
populismoen aurkako antidotorik onena" bezala
definitu zuena", ekintza zehatzekin" gauzatzeko
eskatuz.

Hogeita zazpietako buruek “Erromako Aitorpena" sinatu zuten, kide diren Estatuen batasuna
eta europar proiektuan aurrera egiten jarraitzeko borondatea azpimarratzen zuena. "Batasuna
behar bat da eta gure aukera askea" adierazten zuen testuak, "elkarrekin ekingo diogu, erritmo
ezberdinekin eta intentsitate ezberdinarekin beharrezkoa denean, norabide berean aurrera
egiten dugun bitartean, iraganean egin dugun bezala, Itunekin bat eta aurrerago batu nahi
direnei atea irekiz".
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Erromako Aitorpena, Europar Batasuneko 27 herrialdeetako buruek sinatutakoa.

Euskaldunak eta britainiarrak ikurrina eta "Union Jack" ikurrinarekin, Europako 12 izarrekin, Europar Batasunari
laguntzeko manifestazioetan parte hartzeko prestatzen ari zirenean, Erroman.

Martxoan ere, Europar Batzordeko presidenteak, Jean Claude Junckerrek, bere "Europar
Batasunaren etorkizunari buruzko liburu zuria" aurkeztu zuen. Autokritika eginez, exekutibo
komunitarioak adierazi zuen "Batasuna aurreikuspenen azpitik egon dela gerra osteko
finantza, ekonomia eta gizarte krisi latzenean" "Susperraldia gaizki banatu da gizartearen eta
herrialdeen artean. Krisiaren legatua konpontzea, iraupen luzeko langabeziatik zor maila
altuetaraino, larrialdiko lehentasuna izaten jarraitzen du", dio Bruselak dokumentuan.
Batzordeak europar eraikuntzaren garaipenak azpimarratu ditu analisian. "EB munduko
merkatu komunik handiena da, euroa bigarren moneta erabiliena, europar diplomaziak
Iranekin egindako akordio nuklearraren buru izan da, edo Pariseko klimarena". Baina
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ohartarazi zuen "Europak munduan duen papera murriztu dela, bai populazioan baita
aberastasunean ere, edo nazioarteko erakargarritasuna den kontzeptu etereoago batean ere".
Bruselak adierazi zuen "Europa ezin dela naif izan; botere ahula izatea dagoeneko ez da
nahikoa benetan boteretsua izateko indarra arauen gainetik egon ahal denean", eta aitorpen
hau errusiar ekintza geopolitikoei edo Donald Trump amerikar presidentearen hitzaldi
iraingarri eta arriskutsuei buruz ari zen, zalantzarik gabe. Baina askotan "arazoak Bruselari
egotzi eta arrakastak nazioartekotzen" dituzten kide diren estatuen aurkako kexa zuzena ere
bidali zuen.
Eurokameraren batzarrean, Jean Claude Juncker Batzordeko presidenteak gogorarazi zuen
"2017ko edozein egun triste gure arbasoek guda zelaietan izandako edozein baino
zoriontsuagoa izaten jarraitzen du". Eta EBren etorkizunaren bost eszenatoki barne hartzen
zituen dokumentu bat argitaratu zuen, 2025era arte:
1. "Berdin jarraitu". Egungo agenda ezartzean datza, aurrera pausuak emanez segurtasun eta
defentsa gaietan. Bide honek "den dena erregulatzeko islarekin amaitzeko" aukera emango
luke, Bruselak EBren integritatea kolokan egon daitekeela onartu zuen arren.
2. "Merkatu Bakarra bakarrik". Minimalistagoa den aukera honetan, lau askatasun nagusiak
gordeko ziren, eta merkatu komuna EB izateko arrazoi bakarra bihurtuko zen, beste
guztian eskumenak ezabatuz.
3. "Gehiago egin nahi dutenek, gehiago egiten dute". Oinarrizko agendetan abiadura
ezberdinak sustatuko lirateke, betoek nahi dutenei aurrera egitea ez oztopatzeko. Europa
dagoeneko "borondateen koalizioen" bide honetan pausuak ematen hasi da, defentsa,
barne segurtasun eta gizarte gaietan ere aurrera egiteko aukera emango lukeena.
4. "Gutxiago baina eraginkorrago egin". Bruselak EB lehentasunezko jardueretan zentratzeko
aukera ematen du, adibide gisa jarriz Telekomunikazioen Europar Agintaritzaren sorrera,
mugez haratagoko komunikazio zerbitzuentzat frekuentziak askatzeko eskumenekin edo
sare mobilen eta interneteko erabiltzaileen eskubideak babesteko EB edozein lekutan, eta
Terrorismoaren aurkako Borrokaren Europako Agentzia baten sorrera.
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5. "Elkarrekin gehiago egin". Batasunak zerga, gizarte eta finantza armonizazio handiagoa
emango luke, eta shock ekonomikoen aurkako estimuluak eta Defentsaren Europar
Batasuna sortzeko aukera emango luke. EBko sortzaileek amestu zuten jauzi federala da,
baina Batzordearentzat gauzagarria ez dela ematen duena. Bruselak "gizarteak konfiantza
galtzeko arriskua dagoela onartu du, EBak legitimitaterik ez duela edo botere gehiegi duela
uste duena".

https://ec.europa.eu/commission/sites/betapolitical/files/libro_blanco_sobre_el_futuro_de_europ
a_es.pdf
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Eta irailean, Junckerrek Batasunaren Egoerari buruzko urteko hitzaldia eman zuen Europako
Parlamentuan. Bertan, oinarrizko idei bat argi utzi zuen: "Europako proiektuaren sabaia
konpontzen ari gara. Baina etxe honetan pisuan gehitzen jarraitu behar dugu. Orain eguraldi
ona dugu: egin dezagun, ekaitza datorrenean, eta etorriko da, beranduegi izango delako.
Aldeko haizea aprobetxatu dezagun". Eta europar integrazioan aurrera pausu bat emateko
eskaria publiko egin zuen, Batasuneko herrialde guztiek Eurogunean, Schegen espazioan eta
Banku Batasunean sartzeko erreklamatuz, 2019. urteko akordio politiko batekin, 2025ean
inplementatu daitekeena.
Junckerrek estatu batzuen aurkako hitz bereziki gogorrak esan zituen errefuxiatuen krisiaren
harira: "Europa solidarioa izan da, baina herrialde batzuk ez dute nahikoa egin errefuxiatuak
birkokatzen". Eta hegoaldeko bizilagunekin elkartasuna handitzeko deia egin zuen Afrika
laguntzeko funtsa finantzatzeko, adieraziz ere "Europan egoteko eskubiderik ez duten
migratzaileak euren herrialdeetara itzuli behar direla. Benetan babesa behar duten
errefuxiatuekin solidarioak izateko esfortzuak handitu behar dira".

"Zuzenbide estatua ez da aukera
bat: betebehar bat da" adierazi
zuen, Ekialdeko herrialde batzuen
deribari erreferentzia eginez,
Polonia eta Hungaria buru
dutenak. "Europan legearen
indarra da nagusi, ez
indartsuenaren legea. EBa
Zuzenbide estatuan oinarritzen da
eta epai judizialak errespetatu
behar dira".
Ankarari ere kritika gogorrak egin zizkion: "Turkia EBtik azkar ari da aldentzen. Ezin dugu
onartu turkiar buruek gure lehen ministroei nazi eta faxista deitzea. Kazetariak erredakzioetan
egon behar dira, ez kartzeletan".
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I. 2. BREXIT: PROZESUAREN AKTIBAZIOA ETA NEGOZIAZIOEN LEHENENGO
FASEAREN ITXIERA
2017ko martxoaren 29an EBren britainiar enbaxadorea den Tim Barrowk Europako
Kontseiluko presidentea den Donald Tuski Erresuma Batuak Batasuna uzteko asmoa
jakinarazteko gutuna aurkeztu zion, EBko kide den Estatu baten lehenengo ateratzearekin
amaituko den negoziazio prozesua abiaraziz.
Britainiar gutuna jasotzean, Donald Tusk Europako Kontseiluko presidenteak adierazi zuen:
"ezin dugu esan gaur egun zoriontsua denik, ez Bruselan ezta Londresen ere" eta berehala
Hogeita zazpiek elkarrekiko adierazpen bat argitaratu zuten irteera antolatu bat negoziatzeko
lehentasuna adierazteko.
Hogeita zazpiek hauxe planteatu zuten: Brexit ondorengo merkataritza akordioez hitz egiten
hasi aurretik, Londresek komunitate aurrekontuarekin ordaintzeke dituen kontuekin
"dibortzio" akordio batera heltzea beharrezkoa da (dagoeneko adostutako aurrekontu partidei,
britainiar nazionalitateko funtzionarioen pentsio eskubideei eta EBren izenean emandako
maileguei buruz) eta beste lurraldean bizi diren bi herrialdeetako herritarren eskubideei buruz
(Hogeita zazpietako hiru milioi pertsona bizi dira irlan eta milioi eta erdi britainiar bizi dira
Hogeita zazpietan).
Hilabete geroago, apirilaren 29an, Estatu buruen ez-ohiko bilera egin zen. Bertan, aho batez
eta minutu gutxi batzuk eztabaidatu ostean, Erresuma Batuaren uztearen gaineko
negoziazioen ildo nagusiak onartu zituzten. Gainera, momentu horretatik aurrera, EB-27ak
EB-28a bezala funtzionatzen hasi zen, eta beraz, britainiar gobernuak Europako Kontseiluaren
eta EBko Kontseiluaren eztabaida eta erabakietan parte hartzeari utzi zion.

BREXITAREN NEGOZIAZIOEN KRONOLOGIA ETA DOKUMENTU NAGUSIAK (EUROPAKO
KONTSEILUA - EBko KONTSEILUA)
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/eu-uk-after-referendum/
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Europar Batzordeak maiatzaren 3an negoziazio agindua aurkeztu zuen, eta negoziazio burua
den Michle Barnierrek prentsaurrekoa eman zuen azaltzeko negoziatzeko aurreikusitako bi
urteak "azkar igaroko direla" eta "bidea konplexua dela". "Batzuk Brexitak inpakturik izango
ez duela adierazi zuten, azkar negoziatu daitekeela. Ez da horrela", adierazi zuen frantziar
komisario ohiak.
Dokumentuan adierazi zen Erresuma Batuak egungo urte anitzetako Aurrekontuan sartutako
proiektuak ordaindu beharko lituzkeela, baita herrialdea EBtik atera ondoren onartzen badira
ere. Londresen dauden europar agentzien lekualdatzeari lotutako "gastu guztiak" ere ordaindu
beharko lituzke. Eta aipatu zuen EBtik eraginkorki atera aurretik -ziurrenik 2019ko
martxoaren 30ean- Erresuma Batura doazen europar herritar guztiek, eskuratutako eskubideak
izan beharko lituzketela eta EBren Justizia Epaitegiaren aurrean laguntza eskatu dezaketela.
"Dibortzioaren" negoziazioa ekainaren 19an hasi zen eta abenduan amaitu, aldeen arteko sei
topaketa txanden ostean. Abenduaren 9an Hogeita zazpiek egiaztatu zuten aurrerapenak
negoziazioaren bigarren fasera pasatzeko "nahikoak" zirela.
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Maila goreneko azken negoziazioen ostean, Junker komunitateko presidenteak eta May
britainiar lehen ministroak iragarri zuten Londresek Brexitaren faktura ordaintzeko
konpromisoa hartu zuela, 40.000 eta 45.000 milioi euro artekoa, dagoeneko hartutako
konpromisoengatik eta etorkizuneko beste betebeharrengatik, hala nola, britainiar
nazionalitatea duten europar funtzionarioen pentsioak.
Eta bi aldeek iragarri zuten ere Europan bizi diren lau milioi britainiar eta han bizi diren
europarren eskubideak bermatzeko konpromisoa, eta Londresek gai honetako europar Justizia
Epaitegiaren eskumena onartu zuen borondatezko oinarri baten gainean.
Eta hirugarrenik, Irlandako mugaren gaineko paktu bat adostu zutela iragarri zuten. Mayk
adierazi zuen bezala, "ez da muga gogorrik egongo", adieraziz "Erresuma Batuaren
integritatea bermatuko dugu". Kapitulu honetan Junckerrek eta Mayk Irlandako lehen
ministroa den Leo Varadkarren parte hartzea izan zuten, eta Ipar Irlandako alderdi unionistako
buru den Arlene Fosterrena, Mayren gobernuarentzat ezinbestekoa den parlamentu laguntza
duena.
Irlandako bi buruek ez zuten muga "gogorrik" nahi Irlanda eta Ipar Irlandaren artean, eta
noski, abenduan iragarritako paktuak aldarrikapen hori islatzen zuela ematen zuen. Hala ere,
gaia itxi gabe dago oraindik, azkenik Erresuma Batuak europar Merkatu Bakarra uzten badu
Irlandan nolabaiteko merkataritza muga ekiditea zaila izango delako. Eta uzte hori emango
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balitz, Irlandan muga "ahul" bat egoteak Ipar Irlanda Aduanen Batasunaren eta EBren Barne
Merkatuaren parte izaten jarraituko lukeela esan nahiko luke, eta horrek Erresuma Batuko
barne apurketa ekonomikoa ekarriko luke.
Hauxe da Mayk Irlandan muga "ahula" eta Erresuma Batuaren integritate ekonomiko eta
instituzionala bateratzeko adierazitako konpromisoa betetzeko zaila izatearen arrazoia. EBko
negoziazio buru den Michel Barnierrek adierazi zuen eztabaidaren hurrengo fasean "Irlandari
buruzko kapitulu zehatz bat egongo dela".

Kamioi bat Brexitaren aurkako
kartel baten ondotik,
Middletownen kanpoaldean (Ipar
Irlanda)

"Une tristea da, baina etorkizunari begiratu behar diogu, eta ziur nago Erresuma Batua
Europaren laguna eta aliatua izango dela", aitortu zuen Junckerrek. Eta Hogeita zazpi estatu
eta gobernu buruek abenduko bileran "dibortzio akordio" hau jorratu zuten arren, Erresuma
Batuaren eta Europar Batasunaren arteko etorkizuneko merkataritza harremanaren gaineko
negoziazioen fase berrian topatuko dituzten zailtasun handiak ere adierazi zituzten, eta
dibortzioaren (2019ko martxoaren 29rako aurreikusten dena) eta etorkizuneko merkataritza
harremana eraginkorki ezarri arteko trantsizio epeari buruz, bi urtera arte luzatu daitekeena,
hau da, 2021eko martxoaren 29ra arte.
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Izan ere, Erresuma Batuak EBri bi urteko trantsizio epealdi bat eskatu dio, "egokitzapen suabe
eta ordenatua" lortzeko, Bruselak epealdi hori onartzeko erreklamatu ditzakeen baldintzak oso
zorrotzak izan daitezkeen arren: EBren parte izatearen eskubide eta betebehar guztiak
mantentzea, bana komunitate erakundeetan boz eta bozik izan gabe, 2019ko martxotik
komunitateko kideentzat hirugarren herrialde bat litzatekeelako.

Hala ere, abenduaren 20an EBko negoziazio buruak negoziazioen bigarren etaparen
zuzentarau berriak aurkeztu zituen, eta Batzordearen proposamena aurreratu zuen, hau da,
Brexitaren trantsizio epealdia 2020ko abenduaren 31n amaitzea, Theresa May britainiar lehen
ministroak eskatutako epea baino hiru hilabete lehenago, EBren urte anitzeko finantza
markoaren amaierarekin batera izateko. Barnierrek argi utzi zuen EBk ez duela "nahi duten
moduko" trantsizio bat planteatzen, epe honetan Londresek komunitatearen erabaki guztiak
ezartzen jarraitu beharko dituelako, bere partaidetza gabe erabaki daitezkeen berriak barne.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5342_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-5385_en.htm?locale=FR

Eta bestalde, abenduaren ere britainiar Parlamentuak Erresuma Batua Europar Batasunetik
ateratzen gidatuko duen lege baten zuzenketa onartu zuen. Aldaketa honen arabera, britainiar
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gobernuak ezingo du Bruselarekin sinatzen duen paktua handitu diputatuen beraien oniritzirik
gabe.

https://ec.europa.eu/commission/brexit-negotiations_es
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I. 3. TURKIA ATXIKITZEKO NEGOZIAZIOAK: ITOPUNTUA
Turkia EBra atxikitzeko elkarrizketek zailtasun ugarirekin jarraitzen dute, eta uztaileko
batzarrean Europako Parlamentuak boz askorekin Turkiari buruzko 2016ko Batzordearen
txostenaren gaineko ebazpen bat onartu zuen.
Eurodiputatuek adierazi zuten 2016a urte zaila izan zela turkiarrentzat Siriako gudaren,
errefuxiatu ugari egotearen, herrialdeko hego-ekialdeko gatazkaren eta 248 hildako sortu
zituen Estatu kolpearen ondorioz. 2016ko uztailaren 15eko arrakastarik gabeko kolpearen
kondena errepikatu zuten, Turkiako gobernuak kolpistak epaitzea lortzeko duen eskubidea eta
erantzukizuna onartu zuten arren. Parlamentuko kideek ere zuzenbide Estatuaren atzerapenak,
giza-eskubideak, prentsa askatasuna eta ustelkeriaren aurkako borroka dela eta zuten ardura
adierazi zuten, eta Turkiako presidenteak heriotza zigorra berriz jartzeko egindako
adierazpena ere kondenatu zuten.
Dagoeneko 2016ko azaroan Turkia EBn sartzeko prozesua etetea eskatu zuten, eta 2017ko
uztailan, zazpi hilabete geroago, Batzordeari eta kide diren estatuei negoziazioak formalki
eteteko eskatu zieten atzerapenik gabe, orduan turkiar gobernuak esku artean zituen neurri
konstituzionalen paketeak planteatzen ziren moduan handitzen baldin bazen.
Europako Parlamentuak ere adierazi zuen bere ebazpenean Turkian proposatutako
konstituzioaren erreformak ez zituela botere banaketaren oinarrizko printzipioak
errespetatzen, ez zuela oreka eta kontrol nahikoa eskaintzen eta ez zituela Copenhagueko
irizpideak betetzen, EBn sartzeko beharrezkoak direnak. Testuan azpimarratzen zen bezala, EB
eta Turkiaren arteko konpromiso politiko berri oro "demokraziaren, zuzenbide estatuaren eta
oinarrizko eskubideen errespetuan oinarritu behar da".

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1497554&t=e&l=en
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Eurodiputatuek turkiarrek apirilaren 16an bozen %51rekin lagundu zuten konstituzioa
aldatzeko erreferendumari buruz ari ziren, Turkiako parlamentu erregimena presidentzia
erregimen batez aldatu nahi duena, non egungo presidentea den Recep Tayyip Erdoganek
EBrentzat gehiegizkoa den maila bateraino handitu ditzakeen bere botereak. Alemania eta
Austria bezalako herrialde batzuk, eta Europako Parlamentuko kide batzuk, aldaketa honen
aurrean zuten ardura azaldu zuten, eta horrek negoziazioak gelditzeko aukera planteatzera
eraman zituen.
Irailean, EBko turkiar ministroak, Ömer Celik-ek, prentsaurre batean adierazi zuen, EBko
Kanpo Ministroekin bilera informal batean egon ostean, ez zela Atxikipen negoziazioak
eteteko momentua, solasaldia handitzekoa baizik, eta bere herriak estremismo biolentoari eta
Ekialde Ertainetik datozen migratzaileei aurre egiteko garrantzia azpimarratu zuen.
Hala ere, hilabete bat geroago, urriaren 1ean, turkiar presidentea den Recep Tayyip Erdoganek
legegintza urtearen hasiera dela eta emandako hizketaldi batean adierazi zuen bere herriak ez
zuela Europar Batasuneko kide izateko beharrik. "Gu ez gara amore ematen dutenak izango.
Egia esateko, guk ez dugu EBko kide izateko beharrik", adierazi zuen europarrek atxikipen
prozesuan turkiarren pazientzia gaizki ulertu zutela baieztatu ondoren. Erdoganek adierazi
zuen Ankara Europako kultura eta ekonomia hedapenean laguntzeko prest zegoela, eta
Europak ukatzekotan Turkiak aurrera egingo zuela.

Kanpo Politikarako Goi
Ordezkaria eta Segurtasun
Komunekoa, Federiga
Mogherini, eta turkiar Kanpo
Gaietarako ministroa, Mevlut
Cavusoglu.

14

EUROPAR BATASUNARI ETA BIZKAIARI BURUZKO OHARRAK 2017an

I. 4. "ZUZENBIDE ESTATUAREN MEKANISMOA" AKTIBATU POLONIAREN
AURKA
Abenduaren 20an, urteko azken bileran, Europako Batzordeak EBko Itunaren 7. artikulua
aktibatzeko erabakia hartu zuen, Poloniaren aurkako "Zuzenbide Estatuaren Mekanismoa"
deitutakoa, 2016an prozesua abiarazi ondoren.
Modu honetan, komunitate exekutiboak kasua EBko Kontseilura helaraztea erabaki zuen,
azken bi urte horietan Poloniako gobernuak EBren oinarrizko zutoinak ez betetzearen gainean
egindako ohartarazpenei kasurik egin ez diela egiaztatu ondoren, eta beraz, Zuzenbide
Estatuaren funtzionamendua konprometitzen jarraitzen zuela "EBren baloreen bortxaketa larri
eta jarraituen" ondorioz. Kontseiluak Batzordearen tesia lagunduko balu, Poloniak komunitate
erakundeetan duen bozka eskubidea galdu dezake.

Hala ere, prozeduraren ibilbidea ez da
ezagutzen, Kontseiluaren agendan gai
hau ezartzeko gehienezko epea ez
delako existitzen, eta Batzordeak
Varsoviako gobernuari hiru hilabeteko
epea eman dio bere jarrera
berraztertzeko, hitz egiteko azken
aukera gisa.
Eta hasiera batean Estatu gehienek (horien artean Frantzia eta Alemania) kontsulta
eztabaidetan Bruselaren ikuspegiaren alde egin duten arren, beste herrialde batzuk, Hungaria
kasu, Poloniaren antzeko joerak dituztenak, argi eta garbi kontra agertu dira. Izan ere,
Poloniako gobernuaren defentsa izan da Frans Timmermans Batzordeko Presidente ordeak
poloniar subiranotasunaren abiarazitako guda denaren tesia, Poloniak errefuxiatuak hartzeari
uko egin diolako zigor bezala.
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Itunaren 7. artikuluak dioen bezala, EBko Kontseiluak lau bosten gehiengoarekin egin beharko
luke adierazpena (kide diren 27 estatuetatik 22), eta gainera, Europako Parlamentuaren
onespena izan beharko luke.
Modu honetan, ministroen Kontseiluak prozedura aktibatzea onartuko balu, "bortxaketa
larrirako arrisku argia dagoelako", Europako Kontseiluan bildutako EBko lider nagusiek aho
batez bortxaketa hori egiaztatu ahalko lukete, eta dagozkion zigorrak hartzeko,
Eurokameraren oniritziarekin.

Prozeduran emandako pausu berri honekin batera, Bruselak EBren Justizia Epaitegiaren
aurrean errekurtso bat abiaraztea erabaki zuen, ohiko epaileen erretiratze adina murrizten
duen herrialdeko erreforma legal berri baten legezkotasunari buruz erabakitzeko. Arauak
boterearekin hain atseginak ez diren epaileak erretiratzea ekarri ahalko luke, eta genero
diskriminazioa ezarri, emakumeen lan-bizitzaren amaiera 60 urteekin eta gizonena 65 urteekin
ezarriz. Errekurtso honek EBTren 7. artikuluak baino hedapen politiko txikiagoa izango du,
zalantzarik gabe, baina Varsoviako gobernuaren sinesgarritasunari dagokionez hedapen
indartsua izan dezake.
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5367_en.htm
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I. 5. IZENDAPEN BERRIAK EUROPAKO PARLAMENTUKO, EUROPAKO
KONTSEILUKO ETA EUROTALDEKO PRESIDENTZIETAN
Urtarrilaren 17ko Europako Parlamentuko bilkuran, Antonio Tajani italiarra izendatu zuten
Europako Parlamentuko presidente berri, Martin Schulz aleman sozialista ordezkatuz, kargu
hori legegintzaldi honetako bigarren erdiko bi urte eta erdiz betetzeko.
Eurokamerako lider berriak Bruselan garatu du bere karrera politiko ia guztia, eta Europako
Batzordeko presidente ordea ere izan zen, lehenengo Garraio karterako arduradun komisario
bezala eta ondoren Industriakoa.

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170113IPR58026/antonio-tajanielected-new-president-of-the-european-parliament

Martxoan Donald Tusk poloniarra hautatu zen berriz ere
Europako Kontseiluko presidente, 2017ko ekainaren 1etik
2019ko azaroaren 30era arte, Euroko Gailurraren
presidentziarekin batera egiten duen kargua. Modu honetan,
poloniarra 5 urtez egongo da karguan, 2014ko abenduaren
1ean kargu hartu baitzuen.
http://www.consilium.europa.eu/es/european-council/president/role
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Bere izendapenak polemika handia izan zuen, bere herrialdea ere aurka agertu zelako,
Poloniako gobernuak, Lege eta Justizia alderdi ultrakontserbadoreak zuzendutakoak, Tusk
karguan jarraitzeko bere kideen aho bateko laguntzaren aurka zegoelako. Poloniako
exekutiboak Tusk kritikatu zuen Poloniako barne gaietan sartzeko joera handiegia zuelako eta
"Alemaniako hautagaia" zelako.
Eta abenduan, Ogasuneko ministro portugesa zen Mario Centeno izendatu zuten Eurotaldeko
presidente. Analista askok Europako austeritate politiken amaiera sinboliko gisa interpretatu
zuten bere izendapena, izan ere, Harvardeko irakasle ohi honek, lan merkatuan espezializatua
dagoenak, bere hitzetan "okerra, zati batekoa eta osatu gabea" den errezeta honekin oso
kritikoa baitzen.
Bere iritziz, krisiaren europar kudeaketaren oinarrizko irakaspena da erreformek denbora behar
dutela, eskari politikez gain, funtzionatu ahal izateko. Portugalen konbinaketa horrek
funtzionatu du, ekainean zioen moduan, "mugak dituzten aurrekontuak onartu ditugulako,
baina ez ditugu eskari politikak estigmatizatu".
"Euro gunea indartu beharra dago", adierazi zuen ere aukeratua izan ondoren eman zuen
lehenengo prentsaurrean. "Euroguneak pausu asko eman ditu azken urteetan, baina asko egin
behar dugu oraindik egonkortasun finantzieroa bermatzeko, konbergentziara itzultzeko eta
euroaren erresistentzia handitzeko".

Finantzen ministro portugesa, Mário
Centeno, Eurotaldeko presidente berria,
aurreko presidentearekin batera, Jeroen
Dijsselbloem holandarra.
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II. EGUNEROKOTASUN EKONOMIKOAREN GAI OROKORRAK
II.1. BATZORDEA: BATASUN EKONOMIKO ETA MONETARIOAN SAKONTZEKO
GOGOETA ETA PROPOSAMENAK
Europako Batzordeak maiatzaren 31n 2025eko horizontean Batasun Ekonomiko eta
Monetarioan sakontzeko gogoeta dokumentu bat aurkeztu zuen. Testuaren hitzaurrean
Bruselak adierazi zuen "euroko urteen konbergentzia ekonomikoa irreala izan zen, eta egun
eurogunea bitan zatituta dago. Beraz, egungo polarizazioarekin amaitzeko pausuak eman
behar ditugu".
Valdis Dombrovskis, erakundearen presidente ordea eta gogoeta aurkezteko arduradunak,
adierazi zuen epe luzeenean Eurogunerako aurrekontu bakarra izan beharko dela,
egonkortasun makroekonomiko funtzioa egingo duena eta Zor komuna igortzeko gaitasuna
duen europar Diruzaintza, arriskuaren mutualizazioaren graduren batekin eta aurrekontu
komuna kudeatzeko gaitasunarekin ere. Eurotaldearen presidentzia iraunkorra izatearen
beharra ere adierazi zuen, Gai Ekonomikoen komisario paperarekin bateragarria izan
daitekeena, eta Eurokamarari kontu ematen diona. Eta MEDEa benetako Europako Moneta
Funts bihurtzea planteatu zuen, zailtasunak dituzten herrialdeei laguntza emateko gaitasuna
duena.

Gogoeta global honen ildotik, Batzordeak abenduaren 6an "ibilbide orria" aurkeztu zuen, epe
laburrekoa, hurrengo hamazortzi hilabeteetarakoa (2018 eta 2019ren erdialdea). Juncker
presidenteak esan zuen "krisi urteen ostean Europaren etorkizuna zehazteko ordua heldu da".
"Egungo hazkunde ekonomiko indartsuak gure Batasun Ekonomiko eta Monetarioa batuago
egotea zaintzeko aurrera egiten laguntzen ditu, eraginkorragoa eta demokratikoagoa izateko
eta europar herritar guztientzat funtzionatzeko. Obrak egiteko garai onena eguraldi ona egiten
duenean da", gaineratu zuen.
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Abenduan planteatutako Ibilbide orriak lau ekimen nagusi barne hartu zituen:
1. Europako Moneta Funts (EMF) bat sortzeko proposamena, EBren marko juridikoaren
barruan sartutakoa eta Egonkortasunaren Europako Mekanismoaren (EEM) egituran
oinarritutakoa. EMF honek finantza arazoak dituzten euro gunearen kide diren Estatuei
laguntzeko funtzioa mantenduko luke, eta Ebazpen Funts Bakarrarentzako babes
mekanismo komuna emango luke, zailtasuna dituzten bankuen ordenatutako
ebazpenerako azken baliabidearen mailegu emailea izango litzateke. Larrialdi kasuetan
ere erabaki azkarragoak hartzea planteatuko litzateke, eta finantza asistentzia
programen kudeaketan esku-hartze zuzenagoa. Batzordeak proposatu du Europako
Parlamentuak eta Kontseiluak proposamen hau 2019 erdialderako hartzea.
2. Egonkortasun, Koordinazio eta Gobernantza Itunaren funtsa marko juridikoan sartzeko
proposamena. Europako Parlamentuak eta Kontseiluak neurri hau 2019 erdialderako

hartzea proposatu da.
3. Gunearen egonkortasunerako aurrekontu instrumentu berrien gaineko Jakinarazpen
bat, lau funtzio zehatz jorratzen dituztenak:
a) kide diren Estatuek egitura erreformak egiteko instrumentu operatiboa eta laguntza
teknikokoa;
b) euroa hartzeko bidean dauden kide diren Estatuentzako konbergentzia instrumentu
zehatza;
c) Banku Batasunerako babes mekanismoa, EMF/MEDEaren bidez;
d) egonkortasun funtzioa, talka asimetriko handien kasuan inbertsio mailak
mantentzeko helburuz.
Batzordeak beharrezko ekimenak aurkeztuko ditu 2018ko maiatzean, 2020 ondorengo
Urte anitzeko Finantza Markoari dagozkion proposamenekin batera, modu horretan
Europako Parlamentuak eta Kontseiluak 2019 erdialderako proposamen hauek hartu
ahal izateko.
4. Batzordearen presidente ordea eta Eurotaldeko presidentea izan daitekeen Ekonomia
eta Finantza ministro baten funtzio posibleak adierazteko Jakinarazpen bat.
Erantzukizunak biltzea, kargu berri honek koherentzia, eraginkortasuna, gardentasuna
eta EBren eta euro gunearen politika ekonomikoa gauzatzeko kontu emate
21
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demokratikoa indartzeko aukera emango luke, nazio eskumenak errespetatuz.
Ministroaren funtzioaren elkarrekiko ulermena lortzea 2019 erdialderako Batzorde
berriaren izendapenaren markoan sortzeko aukera emango luke.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5005_es.htm
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II.2. EBZ: MONETA ESTIMULUAK KENTZEA ABIARAZI
Europako Banku Zentralak urrian Eurogunean moneta estimuluen erretiratze mailakaturako
lehenengo pausu bat ematea erabaki zuen, orduan 2015eko martxoan abiarazitako zorra
erosteko programa murriztea iragarri baitzuen, 2017ko amaierara arte hilean 60.000 milioi
euroetatik 2018ko urtarriletik urte honetako irailera arte hilean 30.000 milioi arte, eta
beharrezkoa izatekotan denboran luzatu ahalko dena.
"Programa ez da azkar amaituko", adierazi zuen Draghik prentsaurrekoan, eta azpimarratu
zuen ere EBZk zorra "denbora tarte zabal batean, beharrezkoa den denboran" iraungitzen duen
balantzean berrinbertitzen jarraituko duela.
EBZko presidenteak azpimarratu zuen erakundearen helburua "oraindik beharrezkoak diren
finantzazioaren aldeko baldintzak" bermatzea dela, inflazio maila baxuen egungo egoerari
erreferentzia eginez.
Urteko azken bileraren ostean, EBZk aurreikuspen ekonomiko berriak argitaratu zituen,
aurrekoak nahikoa hobetzen zituztenak. Euroaren ekonomiak 2017an %2,4 haziko da
ziurrenik, 2018an %2,3 mantenduko da eta 2019an %1,5era jaitsiko da, eta 2020an %1,7ra
arte igoko da, eta momentu horretan Banku Zentralaren helburua lortuko da, %2tik gertuko
baina txikiagoa den prezio igoera batena.
Moneta erakundeak interes tipoak %0an mantentzeko erabakia hartu zuen, eta gordailu tasa
negatiboan, -%0,4an.

http://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html
http://www.ecb.europa.eu/press/govcdec/mopo/2017
/html/index.en.html
http://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2017/html
/index.en.html
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II. 3. 2017 ETA 2018 EUROPAKO SEI HILEKOAK: KIDE DIREN ESTATUEI
BURUZKO TXOSTEN EKONOMIKO BERRIAK
 2017ko Europako sei hilekoa: Herrialde-txostenak eta herrialde bakoitzaren gomendio
orokorrak
Europako Batzordeak 2017ko otsailean herrialde bakoitzeko txostenak eta EBko hamahiru
herrialdeetako Azterketa Zehatzak argitaratu zituen. Horiekin, Finlandiak Desoreka
Makroekonomikoak zituenik baztertu zuen, eta beste hamabi herrialdeak bi kategorietan sartu
zituen:
-

Sei herrialde, Frantzia, Italia, Portugal, Bulgaria, Txipre eta Kroaziak, "Desoreka
Makroekonomiko gehiegizkoak" agertu zituzten.

-

Eta beste sei herrialdek osatutako bigarren talde batek, Alemania, Eslovenia, España,
Irlanda, Herbehereak eta Suedia, Desoreka Makroekonomikoak ere agertzen zituztenak
baina gehiegizkoak izan gabe.

Espainiari dagokionez, Bruselak adierazi zuen hazkunde ekonomikoa zorra murrizteko motore
nagusi bihurtu dela, baina bere ustez epe erdira aurrekontu egonkortasunerako arrisku altua
egoten jarraitzen zela, eta adierazi zuen lortutako aurrerapenez gain, langabezi tasa oso altua
izaten jarraitzen zuela.
Eta Egonkortasun eta Konbergentzia Programak aurkeztu ostean, baita kide diren Estatuek
Erreforma Programa Nazionalak aurkeztu ostean ere, Europako Batzordeak maiatzaren 22an
herrialde bakoitzaren Gomendio Zehatzak aurkeztu zituen. Horietan, kide den Estatu
bakoitzari zuzendutako politika ekonomikoko orientazioak azaldu zituen, hurrengo hamabi
hilabeteetarako. Bruselak adierazi zuen EBren eta Eurogunearen ekonomia egonkorra zela
egiaztatu arren, erronka batzuei aurre egiten jarraitu behar ziela, hala nola, produktibitatearen
hazkunde motela, krisiaren ondorioak (desberdintasunak jarraitzea barne), eta kanpoko
faktoreek batez ere sortutako ezinegona. Hori da Batzordeak kide diren Estatuei Europa mailan
elkarrekin zehaztutako lehentasun ekonomiko eta sozialak ezartzea eskatzeko arrazoia:
inbertsioa sustatu, egitura erreformekin arraitu eta aurrekontu politika arduratsuak hartzeko
bermea.
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Espainiari dagokionean, Gomendio Zehatzak ondorengo gaietan zentratu ziren:
 Ustelkeria: tokiko eta autonomia mailak ikerketa kopuruak gora egin duen arren, Bruselak
adierazi zuen "ez direla Administrazioaren maila hauetan prebentzio estrategia zehatzak
diseinatu, eta ez da beraien artean partekatutako prebentzio estrategiarik existitzen". Era
berean, gai honetako beste gabezi batzuk berariaz jarraitu ez zirela adierazi zuen, eta
2015ean Prozedura Kriminalaren Legea aldatu arren, neurri horrek kausak sortzeko
ezarritako epeak nahikoak ez direnean ustelkeria kasu konplexuetan inpunitatea sor
lezakeela.
 BEZ: EBren bataz bestekoaren antzekoa den tipo normal bat izan arren, Bruselak adierazi
zuen kontzeptu hau dela eta lortutako diru-sarrerak bereziki baxuak direla Espainian,
produktu eta zerbitzu batzei tipo murriztuak edo salbuespenak ezartzeko joera dela eta. Era
berean, ingurumen zergetatik sortutako diru-sarrerak EBko baxuenen artean daude;
kutsadura eta baliabideen erabileraren gaineko zergak ezartzeak diru-sarrera gehiago sor
ditzake eta gizarte eta ingurumen onura garrantzitsuak ekarri.
 Langabezia: langabezia azkar murriztu da, baina EBko altuenetako bat izaten jarraitzen du,
batez ere gazteen eta kualifikazio txikia duten pertsonen artean. Hori, Bruselan arabera,
lan-merkatuarekin lotuta apurtzeko arriskua ekar lezake. Bruselak adierazi zuen enpleguko
Zerbitzu Publikoen ea Gizarte Zerbitzuen arteko kolaborazioa sustatzeko eta enpleguko
Zerbitzu Publiko hauen eta enpresarioen arteko kooperazioa hobetzeko aldea dagoela.
 Enpleguaren denboragarritasuna: Espainiak EBko aldi baterako enplegu ehuneko
altuenetako bat du, eta kontratu hauetako asko iraupen oso laburrekoak dira; kontratu mota
hauek erabiltzeko joera produktibitatearen hazkunde txikiagoarekin lotzen da, lanbaldintzak murriztearekin eta pobrezia arrisku handiagoarekin. Bruselaren arabera,
espainiar lan-merkatuaren ezaugarrietako batzuk kontratu mugagabeen pizgarria kendu
dezakete oraindik; kontratazioa saritzeko sistema sakabanatua izaten jarraitzen du eta ez
da kontratu mugagabea sustatzen modu eraginkorrean zentratzen.
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 2018 Europako Sei hilekoa: Hazkundearen Urteko Azterketa prospektiboa eta Alerta
Mekanismoaren Txostena
2018ko sei hilekoa 2017ko azaroaren 22an hasi zen, Batzordeak ekonomiari buruzko
"udazkeneko paketea" aurkeztu zuenean. Bertan, bi txosten azpimarratu daitezke,
"Hazkundearen Urteko Azterketa prospektiboa", EPAC, eta "Alerta Mekanismoari buruzko
Txostena", IMA.
EPAC 2018ak EBren lehentasun ekonomiko handiak ezarri zituen, eta kide diren Estatuetako
gobernuei orientazio batzuk ematen zizkien, batez ere Egonkortasun edo Konbergentzia
Programak eta Erreformako Programa Nazionalak egiteko, 2018ko udaberrian aurkeztu
beharrekoak.
Bere aldetik, IMA 2018a herrialde
bakoitzean erregistratutako baloreetan
oinarritutako "Berrikuspen
Makroekonomikoa" deitutakoaren
lehenengo analisia da, 14 adierazleen
koadro bati dagokionean.
Balore hauek ikusita, Batzordeak
ondorioztatu zuen kide diren hamabi
estatuk arrisku makroekonomikoak
zituztela, eta beraz, analisi sakona behar
zutela, hau da, "Azterketa Zehatzak"
egitea eskatzen zutela, 2018ko sei
hilekoaren zikloa jarraituz, 2018ko
otsailean aurkeztu beharko direnak.
Herrialde hauek Batzordeak 2017ko sei hilekoan Desoreken existentzia identifikatu zuen 12
herrialde berdinak dira. Batzordeak emandako koadro-matrizean ikus daiteke bi herrialde
bakarrik, Espainiak eta Frantziak, jarraitzen dutela Gehiegizko Defizitagatiko Prozedura
deitutako horretan (defiziti publikoa BPGaren %3 baino handiagoa).
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II.4. BANKU BATASUNA: BANKU POPULARRAREKIN EBAZPENERAKO
MEKANISMO BAKARRAREN OPERAZIOA
Pasa den ekainaren 7an banku ebazpenaren Mekanismo Bakarraren (EMB) lehenengo jarduera
burutu zen.
Banku Popularrak duen kolapso arriskua eta erakunde horrek bezeroen diru ateratzeei arreta
emateko ezintasuna dela eta, europar agintaritzek lehendabiziko aldiz europar banku baten
"ebazpenaren" esku-hartze azkarra eta berria egitea ekarri zuen.
Banku Zentralak lehenengo instantzian, ekainaren 6an, zehaztu zuen esku-hartze horren
beharra seigarren banku espainiarraren egoera delikatua zela eta. Bere ustez, Pastor bankua
erortzear zegoen, edo erortzeko arriskua zuen ("failing or likely to fail", EBZk ingelesez
adierazi zuen bezala, eta diagnostiko hau MURaren Araudian jasotako xedapenekin lotuz).
"Egun hauetako likidotasun egoeran izandako narriadurak bankuari zorrei aurre egiteko edo
iraungitze konpromisoei aurre egiteko gaitasuna kenduko lioke, etorkizun hurbilean", adierazi
zuen EBZk argitaratutako prentsa oharrak.
EBZren Popularraren gainean egindako balorazio honek Ebazpen Mekanismoa jarri zuen
martxan lehendabiziko aldiz. Europako Batzordearen oniritziarekin, Ebazpen Batzorde
Bakarrak, JUR, esku-hartze prozedura abiarazi zuen eta Banku Berregituratze Ordenatuaren
Funtsari, Espainiako FROBari, Banku Popularraren salmenta agindu zion. Eta Batzordeko
presidentea den Elke König-ek adierazi zuen bezala, operazioa astebururako aurreikusten zen
arren, "ez zuen denborarik eman, bankuaren likidotasun egoera jasanezina zen eta azkar
jardun behar izan genuen".
Operazioa Popularra Banco Santanderri salduz itxi zen, euro batengatik erostea onartu zuena.
"Egun, Ebazpenaren Batzorde Bakarrak Banco Popularraren akzio eta kapital instrumentuak
Banco Santanderri pasa dizkio. Honek esan nahi du Popularrak Santander taldeko kide
kaudimen eta likido bezala ohiko negozio baldintzetan jardungo duela berehala", adierazi
zuten Batzordearen beraren eta Europako Batzordearen prentsa oharrek.
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https://srb.europa.eu/en/node/315

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1556_en.htm
Salmenta erabakia "interes publikoagatik egin zen, Popularraren gordailu guztiak babesten
dituelako eta egonkortasun finantzieroa bermatzen duelako", gaineratu zuen JURen oharrak.
König presidentearen iritziz, erabakiak krisiaren ostean ebazpen agintaritzei emandako
erremintak "zergadunen dirua bankuen erreskateetatik babesteko eraginkorrak direla"
egiaztatzen zuen.
Onartutako planak menpeko zorra (kalitate okerragokoa) akzio bihurtzean zetzan,
Popularraren gainontzeko ekintzei lotzeko eta kartera hori guztia Santanderrera pasatzeko
euro batengatik. Europar agintaritzek eta agintaritza nazionalek emandako justifikazioak
zioen modu honetan bideragarria ez zen banku bat "ebazten" zela, kita total bat ezarriz,
%100ekoa, akziodun eta bonodunei, eta erosle pribatu bati salduz, zergadunarentzako kosturik
gabe.
Edozelan ere, asko izan ziren Popularra egoera kritiko honetan sartu zuen prozesuaren gaineko
kritikak, eta bereziki, erakundean higiezinen burbuilaren urtetan egindako kudeaketarekin
lotutakoak, higiezin aktibo ugari pilatzera eraman zuena. Bankuak Berrikuspen Mekanismo
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Bakarrak egindako estres proba eta aktiboen kalitate azterketa guztiak gainditu zituela ere
kritikatu zen. Eta kontabilitate auditoriek, firma kualifikatu eta izen handikoek egindakoak,
kapital zabalpen eta bono bihurgarrien igorpenak baimendu zituzten,
Baina oinarrizko kritika izan zen 300.000 akziodunei eta Bankuaren kalitate okerreneko zorra
zutenei sortutako kaltea, egun batetik bestera euren inbertsioa galdu zutenak. Honi bankuko
langileei eragindako kaltea gehitu behar zaio, lau langiletik hiru entitatearen akziodunak
baitziren, gutxi gorabehera.
Eta, azkenik, Espainian Santander Bankuaren esku zegoen banku negozioaren kuota handitzea
eta kontzentrazioa planteatu zen. Xurgatzetik sortutako entitatea Espainiako banku entitate
handiena da, kreditu zein gordailuetan, eta 17 milioi bezeroko zorroa du. Abuztuan,
Batzordeak eragiketa onartu zuen Europako merkatuan lehia askea oinarrian kaltetuko ez
zuela uste zuelako.
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II. 5. EB – JAPONIA: ASOZIAZIO EKONOMIKOKO AKORDIOA
Pasa den abenduaren 8an, Europako Batzordeko presidentea de Jean-Claude Juncker jaunak
eta Japoniako lehen ministroa den Shinzo Abe jaunak elkarrekiko komunikatu batean EB eta
Japoniaren arteko merkataritza akordioa iragarri zuten, egunera arte EBak sinatutako
garrantzitsuena izango dena. Akordio honen negoziazioak 2013an hasi ziren eta munduko
merkataritzaren %40 eta BPGren %30 ordezkatzen duten bi kide lotuko ditu.
Bi buruek adierazi zuten itunak "Japonia eta EBk merkataritza librearen ikurrina altu mugitzen
jarraitzeko desira politikoa erakusten duela" eta bi herrialdeek munduko ekonomiak merkatu
"ireki, aske eta justuekin" funtzionatzeko "munduari emandako seinale argia" dela,
"protekzionismoaren tentazioaren aurka borrokatuz".
Itunak aldeei gehien interesatzen zaizkien sektoreak liberalizatuko ditu. Horrela, Japoniako
merkatua nekazal elikagaien sektorearen europar esportazioetara zabalduko da, eta EBak
automobilen sektorearen japoniar esportazioen zati handi bat liberalizatuko du.
Edozelan ere, lortutako akordioa ezin izan da mekanismoaren eremuan itxi, Estatu eta
Inbertsoreen arteko gatazkak konpontzeko. Bruselak Kanadarekin egindako akordioarentzat
(CETA) sortutako Inbertsio Epaitegien Sistema bat eskatzen du, baina Tokiok arbitraje
pribatuko epaitegien ohiko sistema nahiago du. Puntu hau etorkizunean eztabaidatzeko irekita
geratu zen, beraz. "Gai honetan denbora gehiago behar dugu, baina akordioaren gainontzekoa
amaituta dago", baieztatu zuen Merkataritzako europar komisarioa den Cecilia Malmströmek.
Akordioa Eurokamerak eta kide diren Estatuek onartu beharko dute, 2019an indarrean
sartzeko.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5142_es.htm
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II.6. EBko PARADISU FISKALEN ZERRENDA
EBko kide diren Estatuetako Finantza ministroek pasa den abenduaren 5ean "zerga eremuan
laguntzaileak ez diren herrialde eta lurraldeen" EBren lehenengo zerrenda.

"Zerrenda beltzak" 17 herrialde
barne hartzen ditu, horien artean
Hego Korea, Panama, Arabiar
Emirerri Batuak edo Tunez.

Beste 47 herrialde
zerrendatik ateratzea
euren zerga sistemetan
gabezi zehatz batzuk
konpontzearen menpe
zegoen, eta, hala
badagokio, irizpide
zehatz batzuk
betetzearen menpe.
Talde hauetan Andorra,
Suitza, Serbia, Maroko,
Peru, Uruguay edo
Turkia bezalako
herrialdeak daude.
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Zerrenda hauek Hogeita zortzien zerrenda nazional ezberdinak ordezkatzen dituzte, eta "kide
diren Estatuen zerga oinarrien gaineko kanpo mehatxuak" elkarrekin borrokatu nahi dituzte,
Europako Batzordeak adierazi zuen bezala. Mundu mailan zerga gobernantza ona hobetzen
ere lagundu behar dute, eta eskala handian egindako zerga abusuen prebentzioa ere.
Pierre Moscovici, Gai Ekonomiko eta Finantzieroen, Fiskaltasunaren eta Aduanen
komisarioak, adierazi zuen “EBk zerga paradisuen lehenengo zerrenda beltza osatzea
gardentasun eta berdintasunarentzat garaipena osatzen duela. Dena den, prozesua ez da hor
gelditzen. Adierazitako herrialdeen gaineko presioa indartu behar dugu jarrera aldatzeko.
Zerrenda beltzeko herrialde eta lurraldeek ondorioak pairatuko dituzte, zigor disuasorio
moduan, eta konpromisoak hartu dituztenek modu azkar eta sinesgarrian bete beharko dituzte.
Ez gara tentelak izan behar: zin egin ondoren egin behar da. Inork ez du baimen osoa izango".
EBren zerrenda egitea prozesu dinamiko bat da, etorkizunean jarraitu beharrekoa. Lehen pausu
gisa, 2018an EBk bere zerrendako jurisdikzio guztiei gutun bat bidali beharko die. Bertan,
erabakia eta hortik ateratzeko egin ahal dutena azalduko zaie. Era berean, Batzordeak eta kide
diren estatuek 2018an herrialde eta lurralde guztiak gertutik begiratzeko konpromisoa hartu
zuten, konpromisoak betetzen dituztela ziurtatzeko eta etorkizunean zerrendan beste herrialde
batzuk sartu behar diren zehazteko. EBren zerrenda urtean behin behintzat eguneratuko da.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5121_es.htm
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/eu_list_factsheet_en.pdf
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II.7. ESKUMENA – NAGUSI DEN KOKALEKUEN ABUSUAK: FACEBOOK,
GOOGLE ETA INTEL
Europako Batzordeak maiatzaren 18an 110 milioi euroko isuna jarri zion Facebooki WhatsApp
berehalako mezu enpresaren erosketaren gaineko datu "akastun edo iruzurtiak"
aurkezteagatik, operazioak 2014an Bruselaren oniritzia jaso bazuen ere, eta beraz, ez lukeelako
zigorrik jasan beharko.
Batzordeak adierazi zuen ipar-amerikako enpresak 2014an erosketa jakinarazteko momentuan
bi sare sozialen bezeroen datuak modu fidagarri eta automatikoan lotzeko beharrezko
aurrerapen teknikoak zituela ezkutatu zuela. Facebookek teknologia hori zuenik ukatu zuen,
baina faltsua zela egiaztatu zen, 2016ko abuztuan, WhatsApp bere zerbitzuen termino eta
baldintzen eguneraketa bat iragarri zuenean, aplikazioari lotutako telefonoak Facebookeko
profilekin lotzeko aukera barne hartzen zuena.

Testuinguru horretan, Batzordeak Facebooki espediente bat ireki zion, 2016ko abenduan kargu
agiri bat bidaliz, eta ikerketa bost hilabete beranduago amaitu zen. Honekin guztiarekin,
Bruselak argitu zuen zigorrak ez zuela erosketa operazioan eraginik, "bi sare sozialen
erabiltzaileen profilak lotzeko gaitasunaren ezberdinak diren elementu batzuk" aintzat hartuz
onartu zena.
"Proportzionatutakoa disuasorioa den isuna da", azaldu zuen Vestager komisarioak adierazpen
batean. Bertan, azpimarratu zuen komunitate exekutiboaren erabaki hauek konpainiei
emandako "seinale indartsua" direla, Europar Batasuneko "erregelak errespetatu" behar
dituztenak, eta ikertuak direnean informazio zehatza eman behar dutenak.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1369_en.htm
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Eta ekainaren 27an Bruselak monopolioaren aurkako isunik altuena jarri zuen, 2.424 milioi
eurokoa, Google estatubatuar erraldoiaren aurka, komunitate merkatuan domeinu kokaleku
abusua dela eta.
Europako Batzordeak akusazio hori planteatu zuen bere ustez, erabiltzaile batek produktuen
bila eta prezioak konparatzeko Google bilatzailera jotzen zuenean, honek bere zerbitzuak
kokatzen zituelako lehentasunezko kokalekuan ("Google Shopping") eta konpetentziakoak
ezkutatzen zituelako, erabiltzaileak konturatu gabe.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1784_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-1806_en.htm
Internet bilaketetan domeinu abusuaren eremuan Batzordeak jarritako lehenengo zigorra da,
eta aditu batzuk ekainean adierazi zuten isuna baino gehiago konpainiarentzat inpaktu
handiena bere jardueraren beste eremuen gaineko exijentzia puntualak izan daitezkeela.
Erabakia prezio konparazio zerbitzuaren gainekoa zen eta exijitutako aldaketak Googlei
lotutako produktuen hain erakargarri eta ikusgarria ez den aurkezpen batera mugatu
badaitezke ere, bide hauen arabera prezioen konparatzailearen gaiak aurrekaria sor lezake eta
amerikar bilatzailearen beste zerbitzuetara hedatu daiteke.
Batzordearen iturrien arabera, isunaren kopurua "arau-haustearen iraupena eta larritasuna"
aintzat hartuz kalkulatu zen, eta kontuan hartuz ere Googleek eskaintzen den Europako 13
herrialdeetan Shopping zerbitzuarekin lortu zituen diru-sarrerak, Espainia barne. Hala ere, bi
hilabete eta erdian, iraila hasieran, Googleek isunari EBren Justizia Epaitegiaren aurrean
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helegitea jartzea erabaki zuela iragarri zuen, eta horrek esan nahi du urteetan luzatuko den
prozesu judizial bat emango dela.
Iraila hasieran ere Intel kasuaren berri izan genuen. Informatikako erraldoi honek, mikrotxipak
egiten dituenak, 2009an isuna jaso zuen domeinu kokalekuaren abusuaren gaian Bruselak
jarritako zigor handienarekin, 1.060 milioi euro, Googleek bikoiztu zuen arte.
Batzordearen erabaki horri helegitea jarri eta zortzi urtera, Luxenburgoko Epaitegiak irailean
erabaki zuen isuna etetea eta gaia itzultzea, forma arazoak zirela eta, Epaitegi Orokorrari,
epaitegi horrek 2014an Bruselari arrazoia eman bazion ere.
Lehenengo epai erabaki horren ostean, Intelek kasazio errekurtso bat aurkeztu zuen, 2017ko
epai berri hau sortu duena, Intelentzat zigorra ekiditeko edo murrizteko aukera berria izan
daitekeena. Edozelan ere, amaierako epaia ezagutzeko denbora osagarria da.

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-09/cp170090es.pdf
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II.8. ESKUMENA – ENPRESEN ARTEKO AKORDIOAK: AUTOMOBIL ETA
SCANIARENTZAKO KLIMATIZAZIO PIEZEN FABRIKATZAILEAK
Martxoan, Europako Batzordeak 155 milioi euroko isuna jarri zien ibilgailuen motore
klimatizazio eta hoztea kontrolatzeko piezak egiten zituzten sei konpainiei, prezioak
adosteagatik eta informazio sentsiblea partekatzeagatik.
Calsonic, Denso, Sanden eta Panasonic japoniar enpresak, Behr alemanak eta Valeo frantsesak
legez kanpoko akordioak egin zituzten lau kartel ezberdinen bidez. Europa eta Japonian izaten
zituzten bilerak, baita euren interes aldeko baldintzak ezartzeko telefono eta poste elektroniko
bidezko harremanak ere. "Zure ibilgailuaren klimatizazio eta hozte elementuak ikusten ez
badituzu ere, ondorioak pairatzen dituzu (kartelenak). Zure diru-zorroan sentitu ahal izan
dituzu, tenperaturak egoki erregulatuta badaude ere", adierazi zuen ironiaz Lehiakortasuneko
komisarioa zen Margrethe Vestager andreak.
Panasonic izan zen isunik ordaindu behar izan ez zuen sei konpainien artean bakarra, trama
agerian utzi zuena izan zelako. Zigor handienak, 65 milioi euro ingurukoak, Behr eta Sandeni
ezarri zitzaizkien, Valeo frantziar enpresak 27 milioi ordaindu behar dituen bitartean.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-501_en.htm
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Eta irailean Bruselak iragarri zuen Scania kamioi fabrikatzailea den enpresa alemanari 880
milioi euroko isuna jarriko zitzaiola, Batzordeak 2016an beste lau enpresei (Daimler, DAF,
Iveco eta Volvo/Renault) jarritako 3.000 euroko isunari gehitu behar zitzaiona, 14 urteetan
prezioak ezartzeko akordio handi batean parte hartzeagatik, 1997 eta 2011 artean. Batzordeak
kartel kasu bat dela eta ezarritako isun handiena izan da.
Prezioez haratago, konpainiek isuri kutsakorren kontrola ere faltsutu zuten, teknologiak euren
ibilgailuetan sartzeko erritmoa ere adosten zutelako, gero eta zorrotzagoak eta ziurrenik
garestiagoak.
Neurri hauen inpaktua oso larria izan zen, kartelean parte hartu zuten sei fabrikatzaileek
(Man-k ere parte hartu zuen, baina ez zuen isunik jaso kasua salatu zuelako), Europan saltzen
ziren 10 kamioietatik 9 saltzen zituztelako, eta guztira, kamioiek kontinentean lurretik
garraiatzen ziren ondasunen hiru laurdenak garraiatzen zituztelako, komunitate
Exekutiboaren arabera.
Abusuak 2011ra arte mantendu ziren, Batzordeak aurretik abisatu gabe ikuskaritzak egin
zituenean Man-en salaketa jaso ostean, Volkswagen taldeko enpresa. Paradoxikoki, Scania,
talde berekoa, akordioan parte hartu zuten enpresen artean isunak murriztearen truke
ikerketan kolaboratzeari uko egin zion enpresa bakarra izan zen. Azkenean 2017an ezarri
zioten 880 milioi euroko isuna karteleko bere kide gehienei ezarritakoa baino handiagoa izan
zen, Daimlerri jarritakoa izan ezik, 1.008 milioikoa izan zena.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3502_en.htm
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II.9. ESKUMENA - ZERGA ITUNAK: AMAZÓN ETA IKEA
Urrian, Europako Batzordeak iragarri zuen Amazonek 250 milioi euro ordaindu beharko
zizkiola Luxenburgoko gobernuari merkataritza elektronikoko erraldoi honek herrialde
horretako bere Europako egoitzan 2006ko maiatzaren eta 2014ko ekainaren artean lortutako
etekinen zergak ordaindu ez zituelako, 2003an Dukerri Handiko gobernuak eta enpresak
sinatutako akordio bati esker.
"Luxenburgok legez kanpoko zerga onurak eman zizkion Amazoni. Ondorioz, enpresako
etekinen ia hiru laurdenak ez zuten zerga jaso. Bestela esanda, Amazoni nazio legediari
lotutako beste tokiko konpainiei baino lau aldiz zerga gutxiago ordaintzeko aukera eman
zitzaion", adierazi zuen Lehiakortasun komisarioa zen Margrethe Vestager andreak.
Amazonek europar diru-sarrera gehienak Luxenburgon egoitza duen Amazon EUren bidez
lortzen ditu, baina filial horren bidez bere zerga faktura murriztu zuen taldeko beste enpresa
bati, Amazon Europe Holding Technologies, royalty bat ordainduz, zeinaren negozioaren
jabetza intelektualen eskubideen diru-sarrerek ez dituzten Europan zergarik ordaintzen.
“Batzordearen ikerketak adierazi zuen royaltyen ordainketak, zerga itunaren abala dutenak,
puztu zela eta ez duela errealitate ekonomikoa islatzen", esan zuen Batzordearen
komunikatuak.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3701_es.htm
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Lehiakortasun erregelak ezartzeaz haratago, Vestagerrek plano politikoan aurrera egiteko
eskatu zuen: "Sozietateen zerga berritzeko benetako aukera dugu, justuago egiteko". Bruselak
duela asko saiatzen ari da legedi bihurtzen onurak sortzen diren tokiak zergak ordaintzeko
printzipioa, baina kide diren Estatuek euren artean egiten duten zerga lehiakortasunak aurrera
egitea zailtzen du.
Eta abenduan Vestagerrek ere iragarri zuen Ikea altzarien suediar erraldoiak Holandako
ogasunarekin hitzartutako akordioen ikerketa ofizialari hasiera emango zitzaiola, ustez zergen
ordainketa asko murriztu ziona.
Ikeak Holanda, Luxenburgo eta Liechtensteinen enpresa eta filialen "armiarma sare" bat sortu
omen zuen, eta bertan zerga onurak eta zerga bereziko eskema anitzak izateko diru-sarrera
eta etekinak mugitu omen zituen. Europako Batzordeak Ikeak Holandarekin 2006 eta 2011n
sinatu zituen bi zerga akordio ikertu ditu, eta itun horiekin zerga saihestea milioietakoa izan
daitekeenaren susmoa du. Europako Parlamentuko Berdeen taldeko txosten baten arabera,
2016ko otsailean Ikeak 2009 eta 2014 urteen artean 1.000 milioi euro behintzat aurreztu zituen
zergetan.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5343_en.htm
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III. HERRITARRENGAN ERAGINA DUTEN GAI OROKORRAK
III.1. EBak “MUGIKORTASUNAREN EUROPAR ASTEA 2017” OSPATU DU
Europar Batzordeak beste behin ere "Mugikortasunaren Europar Astea" antolatu zuen 2017ko
irailaren 16 eta 22 artean.
Ekimen hau herritarrei mugikortasun jasangarriko alternatibak aurkezteko eta eremu honetan
hiri eta udalerriek dituzten erronkak azaltzeko aukera izan nahi du, jarrera aldaketak
sustatzeko eta Europarentzat jasangarriagoa den garraio estrategia bat sortzeko aurrera
pausuak emateko.
Honetan, Asteak 2002tik egindako edizio guztien artean parte hartze handiena izan zuena da,
europar eta beste kontinenteetako 50 herrialdeetako 2.526 hiri eta eskualdeetan ekimenak
programatuz. Espainia bigarren herrialdea izan zen parte-hartzaile kopuruari dagokionean,
Austria bakarrik zuela aurretik, eta Mugikortasun Astera 2017 atxiki ziren 467 espainiarri
udalerri eta eskualdeen artean Abanto-Zierbena, Basauri, Bilbo, Durango, Ermua, Getxo,
Gordexola, Mundaka, Mungia, Sopuerta eta Zalla zeuden.
Honetan, Asteko leloa izan zen "Konpartitzeak urrunago zaramatza", eta helburu orokorra,
hirian kotxea modu irrazionalean erabiltzeak dituen ondorio negatiboei buruz sentsibilizatzea,
bai osasun publikoarentzat baita ingurumenarentzat ere, eta aldiz, garraio publikoa, bizikleta
eta oinez ibiltzea bezalako jasangarriagoak diren garraiobideen erabilerak dituen onurei buruz
sentsibilizatzea.
Irailaren 22an ospatu zen, aurreko edizioetan bezala, Asteko ekimen garrantzitsuenetako bat,
"kotxerik gabeko eguna" ("Hiria, nire kotxea gabe!"). Egun horretan guztira 1.352 hiri eta
udalerrik zirkulazioa oinezko eta txirrindularietara mugatzeko erabakia hartu zuten, eta
garraio publikora, zonalde zehatz batzuetan.

41

EUROPAR BATASUNARI ETA BIZKAIARI BURUZKO OHARRAK 2017an

Mugikortasunaren Europar Astearen ibilbidea 1998an hasi zen frantziar jardunaldi honekin:
"Hirian, kotxerik gabe". Ekimen horrek izandako arrakastak 2002an Mugikortasunaren
Europako Astea egitea ekarri zuen, eta ordutik urtero egiten da irailean, hiriek egun batez
motorreko ibilgailuei kaleak ixtera bultzatzeko.

http://www.mobilityweek.eu/
http://www.mobilityweek.eu/2017-participants/?year=2017&country=ES
http://mobilityweek.eu/registered-actions/
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III.2. JUSTIZIA EPAITEGIA: HIPOTEKEN ESPAINIAR LEGEARI BURUZKO EPAI
BERRIA, EPE HANDIAGOAK ETA EPAILEEK OFIZIOZ BERRIKUSTEA
EZARTZEN DUENA
EBko Justizia Epaitegiak 2017ko urtarrilean epai
maileguei buruzkoa, Santanderreko epaitegi batek
gogorarazi zuen 93/13 Zuzentarauak ezartzen
kontsumitzailea profesionalaren azpitik dagoela,
mailari dagokionean.

berri bat eman zuen espainiar hipoteka
egindako kontsultari erantzunez. Epaian
duen babes sistema oinarritzen dela
negoziazio gaitasunari zein informazio

Adierazi zuen denbora gehiago behar dela espainiar epaileek hipoteka klausula bat abusuzkoa
dela zehaztu ahal izateko. Espainiar legedian Epaitegiek kontratu baten abusuzko klausulak
baliogabetzeko ematen duen hilabeteko epea Batasunaren Zuzenbidearen aurkakoa da, "epe
horrek ez baitu bermatzen kontsumitzaileek denbora hori benetan aprobetxatzea, eta ondorioz,
euren eskubideak gauzatzea".
Eta bestalde, Epaitegiak ezarri zuen "Batasunaren Zuzenbideak epaile nazional bati kontratu
horren gainontzeko klausulen abusuzko behin behineko izaera hautemateko betebeharra
ezartzen diola". Modu honetan, epaileak aldeek hala eskatuta edo ofizioz, eta horretarako
beharrezkoak diren izatezko eta Zuzenbidezko elementuak dituenean, 93/13 Zuzentaraua
ezartzeko eremuan sartutako klausulen abusuzko behin behineko izaera hautematera
derrigortuta dago, kontratuko aldeen eskubide eta betebeharren arteko desorekak konpondu
ahal izateko kontsumitzailearen kalterako.
Aurretik iraungitako klausulen kasuan, epaile nazionalak baldintzak orekatuak diren eta
erakundeak ez ordainketa egoera maileguaren iraupen eta kopuruarekin lotuta nahikoa larria
denean aktibatzeko gaitasuna duen aztertu beharko luke.
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=187170&doclang=es&mode=req&
occ=first
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III.3. EPAITEGIA: UBER-EN EKONOMIA KOLABORATIBOARI BURUZKO EPAIA
Europar Batasuneko Justizia Epaitegiak abenduaren 20an epai bat eman zuen, zehazteko Uber
garraio enpresa bat dela, eta ez bidaiarien arteko bitartekaritza egiten duen plataforma digital
bat.
Ondorioz, ipar amerikar enpresak lizentzia profesionalak behar ditu lan egiteko, Espainian
egun gidaria duten ibilgailuak alokatzeko enpresa bezala behar dituenak bezala, eta beraz,
gidari partikularrek plataforma erabiltzeari utzi behar diote.
Eta Espainian VTC lizentzia duten Uberen jardueran, edo Cabify bezalako beste batzuenean,
eraginik izango ez duenez, epaiak UberPop zerbitzuari dagokionez aldaketa garrantzitsua da,
izan ere, gidari partikularrek bere ibilgailuarekin Uber aplikazioaren bidez hiri garraio
zerbitzuan jardun ahal izatean datzana, Uberen arabera "Ekonomia kolaboratiboa"
deitutakoaren barruan sartzen den bitartekaritza digitala.
Europako epaileek ondorioztatu zuten UberPOP zerbitzu hau, profesionalak ez diren gidariekin
harremanetan jartzekoa, garraio zerbitzu bat bezala jo behar dela eta ez sozietate
kolaboratiboaren zerbitzu bat bezala. Hori dela eta, Uberek kide den estatu bakoitzak
ezarritako bidaiarien garraio araudia bete behar du.
Epaiak zioen Uber "garraio zerbitzura lotuta dago, eta beraz, garraioaren eremuko zerbitzu bat
bezala kalifikatu behar da". Kasu honetan, "mota honetako zerbitzu bat orokorrean zerbitzuak
emateko askatasunaren ezarpen eremutik salbuetsita dago, baita barne merkatuaren eta
merkataritza elektronikoaren zerbitzuei dagozkien Zuzentarauen ezarpen eremutik ere", zioen
Luxenburgoko Epaitegiak.
Ondoren, kide diren estatuei eskatu zien “Batasunaren Zuzenbidearen egungo egoeran,
zerbitzu hauek emateko baldintzak erregulatzeko, Europar Batasunaren Funtzionamendu
Itunaren arau orokorrak errespetatzen badira, betiere”.
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Europako Epaitegiak modu horretan eman zion amaiera espainiar taxien eta Uberen arteko
gatazkari, espainiar justiziak 2014an helegite hori jarri baitzuen Europako goi-mailako
instantzian, Bartzelonako Elite Taxi Elkarte Profesionalaren salaketaren ostean gaia behin
betiko epaitu ahal izateko.
Eta analista batzuk epai honen irizpidea Deliveroo (etxez etxeko janari zerbitzua) edo Airbnb
(ostatu turistikoa) bezalako kolaborazio Ekonomikoko beste plataformetara helarazteko aukera
planteatu zuten arren, Europako Batzordeak adierazi zuen kasu bakoitza aztertu beharra
zegoela.

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-12/cp170136es.pdf
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IV. BIZKAIA ETA EUROPAR BATASUNA
IV.1. EUSKADI EUROPAKO ESKUALDEETAKO KOHESIO RANKINGEAN: PER
CAPITA BPG 2015
Ondorengo mapak EBko eskualdeen ongizate maila ezberdinak aurkezten ditu, per capita
BPGri dagokionean.
BPG PER CÁPITA PPS1an ESKUALDE MAILAN NUTS 2 (2015)

iturria: Eurostat

http://ec.europa.eu/eurostat/web/regions/data/main-tables
1

PPSak moneta aldaketa tipo bezala erabiltzen dira, moneta nazionaletan adierazitako gastuak moneta komun artifizial
bihurtzeko (Erosketa Estandarreko Paritatea), modu honetan herrialdeen arteko prezio mailen ezberdintasunen eragina
ezabatuz. PPSak erosketa botereari dagokionean euroaren baliokide bezala interpretatu daitezke, hau da, euroa termino
errealetan.
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Eskuragarri dauden 2015eko datuen arabera, rankingaren buru diren eskualdeak dira (NUTS 2
maila estatistikoan) Mendebaldeko Barne Londres (167.500 pps), Luxenburgo (76.200),
Hanburgo (59.500) eta Brusela (59.200).
Euskadi rankingaren 56. lekuan dago (276 eskualdeen artean) 34.400 pps-ko erregistroarekin
2015ean.
Rankingaren behealdean hiru eskualde bulgariar eta errumaniar bat agertzen dira, baita
frantziar itsasoz haraindiko lurralde bate ere, Mayotte irla (Mozambikeko kanaleko Comoren
artxipelagoan) 10.000 pps baino gutxiagoko erregistroekin.

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7192292/1-26022016-APEN.pdf/602b34e8-abba-439e-b555-4c3cb1dbbe6e

47

EUROPAR BATASUNARI ETA BIZKAIARI BURUZKO OHARRAK 2017an

BPG per cápita ESKUALDE MAILAN (NUTS 2 mailan), PPS (2012-2015)
EB ESKUALDEAK - NUTS 2 MAILA
UKI3:Inner London - West
LU00:Luxembourg
DE60:Hamburg
BE10:Rég. Bruxelles / Brussels Gewest
SK01:Bratislavský kraj
CZ01:Praha
DE21:Oberbayern
FR10:Île de France
UKI4:Inner London - East
SE11:Stockholm
NL32:Noord-Holland
DE71:Darmstadt
DK01:Hovedstaden
DE11:Stuttgart
DE50:Bremen

2012
148.400
68.800
54.500
57.700
48.800
45.900
47.000
47.200
46.500
47.400
42.900
43.400
42.000
42.400
42.400

2013
151.000
69.700
55.800
56.800
50.500
46.700
47.700
48.600
45.900
46.700
44.100
43.700
43.100
42.600
42.400

2014
163.500
73.500
57.500
57.900
51.700
48.400
49.400
49.200
48.100
47.900
45.600
45.600
44.700
44.500
43.800

2015
167.500
76.200
59.500
59.200
54.400
51.400
51.400
50.900
50.600
50.300
47.400
47.100
47.100
46.700
45.800

ES21:Euskadi (56)

31.800

31.400

32.700

34.400

HU33:Dél-Alföld
EL51:Anatoliki Makedonia, Thraki
RO31:Sud - Muntenia
PL31:Lubelskie
HU23:Dél-Dunántúl
HU31:Észak-Magyarország
HU32:Észak-Alföld
RO41:Sud-Vest Oltenia
BG34:Yugoiztochen
BG33:Severoiztochen
RO21:Nord-Est
BG42:Yuzhen tsentralen
BG32:Severen tsentralen
FRA5:Mayotte
BG31:Severozapaden

11.800
13.700
11.000
12.500
11.800
10.400
11.200
10.900
10.200
10.200
9.000
8.700
8.500
7.500
7.700

12.400
13.400
11.500
12.700
12.100
10.900
11.300
10.800
10.300
10.100
9.100
8.600
8.600
7.900
7.700

13.300
13.500
12.800
13.000
12.500
11.800
12.000
10.900
10.900
10.800
9.300
8.700
9.300
8.600
8.200

13.900
13.800
13.700
13.600
12.900
12.900
12.500
11.600
11.300
11.200
9.900
9.600
9.500
9.100
8.400

iturria: EUROSTAT, berezkoa
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Eskuragarri dauden 2015eko datuekin, Euskadi Espainiako bigarren eskualde aberatsena
izaten jarraitzen du, Madrilgo Autonomia Erkidegoaren atzetik. Bi Autonomia Erkidego hauek,
Nafarroa eta Kataluniarekin batera, 30.000 pps balorea gainditzen duten bakarrak dira.
BPG per cápita ESKUALDE MAILAN (NUTS 2 mailan), PPS (2012-2015)
B ESKUALDEAK - NUTS 2 MAILA
ES30:Madrileko Autonomia Erkidegoa
ES21:Euskadi
ES22:Nafarroako Foru Erkidegoa
ES51:Katalunia
ES24:Aragoi
ES23:Errioxa
ES53:Illes Balears
ES41:Gaztela eta Leon
ES13:Kantabria
ES52:Balentzia
ES11:Galizia
ES12:Asturias
ES70:Kanariar Uharteak (ES)
ES63:Ceuta (ES)
ES62:Murtzia
ES42:Gaztela Mantxa
ES61:Andaluzia
ES64:Melilla (ES)
ES43:Extremadura

2012
33.100
31.800
29.900
28.300
26.400
26.000
25.200
23.000
22.300
21.000
21.200
21.700
20.700
19.800
19.800
19.400
18.100
18.100
16.600

2013
32.800
31.400
29.900
28.200
26.600
25.800
24.900
22.500
21.700
20.900
21.200
21.200
20.400
20.100
19.700
19.100
17.800
18.200
16.600

2014
33.900
32.700
31.100
29.400
27.300
26.900
26.000
23.100
22.600
21.800
21.800
21.600
20.800
20.200
20.100
19.100
18.300
18.500
16.900

2015
35.400
34.400
32.500
30.900
28.500
28.200
27.000
24.300
23.400
23.000
22.900
22.800
21.500
21.100
21.000
20.100
19.200
19.100
17.800

iturria: EUROSTAT, berezkoa

Extremadura, Melilla eta Andaluzia, aldiz, BPG pc maila baxuena duten eskualdeak dira,
2015ean ez baitira 20.000 pps-ra heltzen.
Azken urteetako garapenak alde garrantzitsua erakusten du. Balentzia eta Katalunia dira BPG
pc gehien hobetu duten eskualdeak, 2012ko mailarekin alderatuta. Aldiz, Kanariar Uharteak
eta Gaztela-Mantxa BPG pc mailan igoera txikiena izan dutenak dira epealdi horretan.
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IV.2 EUROPAR IKASKETAK EGITEKO BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN BEKAK
Bizkaiko Foru Aldundiaren 2017ko urtarrilaren 17ko 4/2017 Dekretuak beste urtez 2017-2018
ikasturtean Europar Batasunarekin lotutako gaietan espezializatzeko ikasketak egiteko beka
deialdia egin zuen.
Beken hartzaileak gradu edo lizentziatura unibertsitate titulua duten pertsonak dira, batez ere
Ekonomia, enpresa Administrazio eta Zuzendaritza, Zuzenbidea, Zientzia Politikoak eta
Administraziokoak edo Soziologia, besteren artean, eta horien helburua Europar
Batasunarekin lotutako gaietan espezializazio ikasketak egitea erraztea da. Ikasketa horiek
Brujaseko (Belgika) Europar Ikastetxean egin daitezke, edo ospe handiko beste europar
unibertsitateetan.
Europar Gaien espezializazio bekak 1988 egin ziren lehendabiziko aldiz, foru erakundearen
eta aipatutako Brujaseko Europar Ikastetxearen artean sinatutako akordioaren ostean, eta egun
EBren unibertsitate ia osoa barne hartzen du. Gaur egunera arte goi-mailako titulazioa duten
150 gazte inguruk lortu du beka hau.
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http://www.bizkaia.eus/fitxategiak/05/ogasuna/europa/dekretua/df_4_2017.pdf?hash=317bb
8b1874b1269160aadddfd29d3ca
Aldundiak 2017an ere "Europar Finantza eta Ekonomia Politiko Programa" egiteko bekak
atera zituen, Londreseko “London School of Economics and Political Science” Bizkaiko Foru
Aldundiarentzat diseinatutakoa (2017ko apirilaren 11ko 53/2017 Foru Dekretua).
Beka hauek gradu edo lizentziatura unibertsitate titulua duten pertsonei zuzenduta daude, eta
helburua London School of Economics-ek egindako programa zehatzaren barruan
espezializazio ikasketak egitea da.
Guztira zortzi beka izan ziren eta programatutako ikasketa epealdia 2017ko urria eta abendua
artean izan zen.
Programak, 2007an hasi zena, ikasleek Londresen LSEren instalazioetan gai ekonomiko eta
europarren gaineko ikasketak jasotzea ekarri zuen.

http://www.lse.ac.uk/study/executiveEducation/customisedExecutiveEducation/publicSectorE
xecutiveEducation/bizkaia.pdf
http://www.bizkaia.eus/fitxategiak/05/ogasuna/europa/dekretua/CA_DF_53_2017.pdf?hash=
e95bee7c1393c7105af382d7f19ad4a6
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IV.3. ATLANTIKOAREN ETA IPARRALDEKO ITSASOAREN ARTEKO ARRANTZA
AKORDIOA: 2018ko KUOTAK
Abenduaren 13an eta 22 orduz negoziatzen egon ostean, Europar Batasuneko Arrantza
ministroek aho bateko akordioa lortu zuten Harrapaketen Guztizko Onargarrien urteko
banaketaren gainean eta Atlantikoko eta Iparraldeko itsasoko uretan herrialde bakoitzaren
arrantza kuoten gainean, 2018. urterako.
Legatza arrantzatzeko kuota Espainiarentzat lehentasuna zuen helburuetako bat zen, eta
hasiera batean Europako Batzordeak %30eko beherapen orokorra planteatu bazuen ere,
azkenean Espainia eta Frantziaren presioek murrizketa %12ra arte jaitsi zuten Atlantikoan,
beraz, EB osoarentzako kuota globala 9.257 tonetan ezarri zen, eta horietatik 5.923 espainiar
estatuari esleitu zitzaizkion. Espezie honen arrantzan murrizketak ematen diren laugarren
urtea da, eta "salbuespen" bat legatzaren arrantzan Gehienezko Etekin Jasangarriaren
helburua atzeratzeko aukera ematen duen akordioan.
Txitxarroaren kuotari dagokionean, lortutako akordioak Kantauri itsasoan eta Eguzki Handian
%21eko arrantzaren igoera ezarri zuen (16.000 tonako kuotarekin, 14.533 Espainiarentzat),
Bizkaiko Golkoko antxoa eta zapoaren kuotek berdin jarraituko duten bitartean, 2017ko
balore berdinetan.
Nekazaritza eta Arrantza, Elikadura eta Ingurumeneko espainiar ministroa den Isabel Garcia
Tejerina andreak baieztatu zuen antxoaren gaineko erabakiak (33.000 tonako TAC bat,
horietatik 29.700 Espainiari esleitu zitzaizkion) "urte gatazkatsuen ostean antxoaren stocka
osorik errekuperatu dela" islatzen du.
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/12/13/council-agreement-on2018-fishing-quotas-in-the-atlantic-and-north-sea
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