
Europako Eguna / Día de Europa 

JARDUNALDIA 

JORNADA 

Astelehena, 2021eko maiatzaren 10a 
Lunes, 10 de mayo de 2021 

Eusko Legebiltzarreko Tomas Moro aretoa 
Sala Tomás Moro del Parlamento Vasco 

11:30 





EUSKO LEGEBILTZARRA 

PARLAMENTO VASCO 

Sala Tomas Moro Aretoa

2021eko maiatzaren 10a 

11:30    IREKIERA /  Apertura 

BAKARTXO TEJERIA Eusko Legebiltzarreko lehendakaria /Presidenta del Parlamento Vasco. 

IRUNE ZULUAGA  EuroBasque-ko presidentea/ Presidenta de EuroBasque 

EUROPA BERRI baterako 

Eztabaidak 

Debates 

Para una NUEVA EUROPA 

AURKEZLEA eta MODERATZAILEA / Presenta y modera 

IGOR FILIBI EuroBasqueko Idazkari Nagusia - Secretario General de EuroBasque 

HITZALDIA  / Conferencia 

ENEKO LANDABURU 

Jacques Delors Institutuko aholkulari berezia. Europar Batasuneko enbaxadorea izan da Marokon 
(2009-2013), Europako Batzordeko zuzendari nagusia (1986-2009) Eskualde Politikan/Zabalkundean, 

herrialde hautagaiekiko negoziazioen eta Kanpo Harremanen burua.  

Asesor especial del Instituto Jacques Delors. Ha sido embajador de la Unión Europea en Marruecos 
(2009-2013), director general de la Comisión Europea (1986-2009) en Política Regional/Ampliación, 

jefe de negociaciones con países candidatos y Relaciones Exteriores 

“La Unión Europea: ¿vamos por buen camino?” 

EuroBasque 2020 Kazetaritza sari ematea Entrega del 

Premio de Periodismo EuroBasque 2020 

IRUNE LASA 

Kazetari saritua. Berria egunkaria 
Periodista galardonada – Berria  

13:00 h  AMAIERA / Clausura 

Europaren 
Eguna

Día  
de Europa

“Europar Batasuna: bide onetik goaz?” 





INFORMAZIOA

INFORMACIÓN
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Eneko Landaburu Illarramendi  
 

BIOGRAFIA 

 
1948an Parisen jaiotako euskal 
politikaria, Espainiako II. Errepublikan 
EAJko Arabako diputatu izaniko 
Francisco Javier Landabururen semea. 
Euskal Kontseiluko kide, legebiltzarkide 
izan zen Euskadiko Alderdi 
Sozialistaren hautagaitzaren barnean, 
Euskal Ganberaren lehen 
legegintzaldian; zehazki, 1980ko 
martxotik 1981eko martxora bitarte. 
Bertan, Lemoizko Zentral Nuklearrari 
buruzko Ikerketa Batzorde Bereziko 
kide izan. Alfonso Martinez Perezek 
ordezkatu zuen Legebiltzarrean, berau 
utzi zuenean.  
 
1986an, Eskualde Politikako Zuzendari 
Nagusi izendatu zuten Europako 
Parlamentuan (Brusela). 1999ko 
abendura arte egon zen kargu hartan. 
Europako Batzordeko Zuzendari 
Nagusi izan zen 1986 eta 2009 urteen 
artean. Baita Europako Batasuneko 
enbaxadorea Marokon, 2009tik 
2013ra.  
 

 

BIOGRAFÍA 

Político vasco nacido en marzo de 
1948 en Paris e hijo de Francisco 
Javier Landaburu, diputado del PNV 
por Álava en la II República Española. 
Miembro del Consejo Vasco, fue 
elegido parlamentario vasco, en las 
listas del Partido Socialista de Euskadi 
en la primera legislatura de la Cámara 
vasca, y concretamente entre marzo de 
1980 y marzo de 1981. En su pasó por 
ella hay que destacar que fue Vocal de 
la Comisión Especial de Encuesta 
sobre la Central Nuclear de Lemoiz. 
Fue sustituido en su responsabilidad 
pública por Alfonso Martínez Pérez. 

En 1986, fue nombrado Director 
General de Política Regional en el 
Parlamento Europeo (Bruselas). 
Permaneció en dicho cargo hasta 
diciembre de 1999. Fue, también, 
Director General de la Comisión 
Europea entre los años 1986-2009, 
así como embajador de la Unión 
Europea en Marruecos, desde 2009 
hasta 2013. 

http://www.legebiltzarra.eus/fichas/e_385.html
http://www.legebiltzarra.eus/fichas/c_385.html


 

 

- 2 - 

 
 
Era berean, 1996an Jacques Delorsek 
sorturiko Nôtre Europe elkartearen 
Administrazio Kontseiluko kide izan 
zen. Herrien Europa Institutua izeneko 
fundazioaren sortzaileetako bat da, 
halaber.  

Gaur egun Jacques Delors Institutuko 
aholkulari berezia da. 

 
 
Formó parte, a su vez, del Consejo de 
Administración de Nôtre Europe, 
asociación creada por Jacques Delors 
en 1996. Fue también miembro 
fundador de la fundación Instituto 
Europa de los Pueblos.  
 
En la actualidad sigue ejerciendo su 
cargo como asesor especial del 
Instituto Jacques Delors.  
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Irune Lasa Astigarraga 

 
 
 

BIOGRAFIA 
 

 
Irune Lasa Astigarraga (Zarautz, 
Gipuzkoa, 1973) Informazio 
Zientzietan Lizentziatua da Euskal 
Herriko Unibertsitatean. Ikasle garaian, 
bere herriko telebistan kolaborazio 
batzuk egin zituen, ZTB Zarauzko 
Telebistan.  
 
Baina bere ibilbide profesionala 
prentsa idatzian garatu du, batik bat. 
Euskaldunon Egunkarian aritu zen 
lanean, ekonomia gaiak landuz 
nagusiki. Berria egunkarian beste atal 
batzuetan ere lan egin du; esaterako, 
Igandea gehigarrian. Gaur egun, 
kazeta horretako Ekonomia sailean ari 
da lanean. 

 

 
BIOGRAFÍA 

 
 
Irune Lasa Astigarraga (Zarautz, 
Gipuzkoa, 1973) es Licenciada en 
Ciencias de la Información por la 
Universidad del País Vasco. En su 
época estudiante realizó 
colaboraciones en la televisión de su 
pueblo natal, ZTB Zarauzko Telebista. 
Pero ha desarrollado su carrera 
profesional en la prensa escrita. 
Trabajó en Euskaldunon Egunkaria, 
centrándose sobre todo en temas 
económicos. En Berria ha trabajado 
también en otras secciones: en el 
suplemento dominical Igandea. Hoy 
día centra su actividad periodística en 
la sección de economía de ese mismo 
diario.  
 





 

2020ko azaroaren 8an  

 

Ekonomia  

NEKAZARITZA. NEKAZARITZA POLITIKA BATERATUAREN 
ERREFORMA 

Gurinezko mendien Europa hura 
Eskasiatik gehiegizko oparotasunera, produktibismotik laguntza zuzenetara, eta 
orain trantsizio ekologikora. Haren ibilbide gorabeheratsuan, Nekazaritza Politika 
Bateratuak sekulako garrantzia izan du Batasunean, baina pisua galduz joan da. 
 
 

Nekazarien protestak. 2009an kuoten kalkuluan huts egin zuen Bruselak. Esnea 
sobera, prezioak amildu ziren. Irudian, nekazariak esnea soroetan jaurtitzen, 
Belgikan. OLIVIER HOSLET / EFE  
2020ko azaroak 8 
 
 

https://www.berria.eus/ekonomia/


 

Janari eskasia eta errazionamendu liburuxkak ez ziren berehalakoan desagertu 
II. Mundu Gerra amaitu ostean. Bakea, berreraikitzea, garapena, eta bai, jatekoa 
ere behar zituen Europak 1950eko urteetan. Horien bila, sei herrialde —
Alemaniako Errepublika Federala, Frantzia, Herbehereak, Luxenburgo, Belgika 
eta Italia— Europako Batasunaren kimua izango ziren erakundeak eratzen hasi 
ziren. 

Europako Ekonomia Erkidegoa altzairuaren eta ikatzaren inguruan jaio zen, 
batez ere Alemaniaren eraginez, 1957ko Erromako Itunaren bitartez. 
Nekazaritzari dagokionez, janari ekoizpena handitzea zen helburu nagusia. 
Ekoizpena handitzea, nekazarien bizi maila ziurtatzea, merkatuak egonkortzea 
eta herritarrei iritsiko zitzaizkien elikagaien hornikuntza ziurtatzea. Kontua zen 
nola egin hori. Azkenean, negoziazio askoren ostean, eta Frantziaren 
lehentasunak hobetsita, ikuspegi produktibista eta interbentzionista horrekin 
sortu zen, 1962. urtean, Nekazaritza Politika Bateratua (NPB). 

EKOIZPENAREN UNEA 
Elkartetik kanpoko ekoizpenetik babestutako merkatu bakarrarekin eta 
bermatutako prezioekin joan ziren ia bi hamarkada. Nekazariek Bruselaren ildoa 
jarraitu zuten, ekoitzi eta ekoitzi. Aleak, esnea, gurina... Eskasiatik 
soberakinetara pasatu zen EEEko nekazaritza. 1970eko urteetan esnezko lakuak 
eta gurinezko mendiak deitutakoak sortu ziren, ekoizpenaren zati batek ez 
zuelako nora joan; hazkundeak aise gainditzen zuen kontsumoaren igoera. 

Baina distortsioa gero eta handiagoa zen, baita merkatu bakarretik kanpo 
eragiten zuena ere, beste ondasunen merkataritza aukerei kalte egiteraino. 
Gainera, NPBk batasuneko aurrekontuaren zati handiena hartzen zuen, 
soberakinen kostuengatik. Biltegiratzeak lagundu behar ziren, soberakinen 
erosketa publikoak... 1985. urtean, hamar herrialdeko EEEren gastuaren %74 
hartzen zuen NPBk. 

Ekoizpen soberakinen arazoari irtenbide bat eman nahian, 1984an esne kuotak 
ezartzen hasi ziren. Bost urterako pentsatutako politika, aldiro berriztatuz joan 
zen, eta kuotek 30 urte iraun zuten, 2015. urtera arte. 

NEKAZARIEN TXANDA 
Erreforma bat beharrezkoa zen, eta 1992an iritsi zen NPBren lehen aldaketa 
handia, McSharry erreformarekin. Politika bateratuaren asmoa zen produkzioa 
eta merkatua laguntzeaz gain nekazariak ere laguntzea. Trantsizio moduko bat 
aurreikusi zen, eta produkziorako laguntzak erabat ezabatu gabe, ekoizlea bera 
laguntzea hobetsi zen. Murrizketekin eta prezioen erorketarekin kaltetutako 
nekazarien errenta osatzeko ordainketa zuzenak abiatu ziren, hektareako eta 
abelburuko. 

1999an, Agenda 2000 deitutako erreformarekin, prezio bermatuak murrizten 
jarraitu zuen Europak, eta nekazarientzako laguntza zuzenak orokortu egin ziren. 
Orduko hartan erabaki ziren ingurumenari lotutako lehen baldintzak ere. Eta 
landa garapenaren zutabea sortu zen. Aldaketa horren haritik etorriko zen 
NPBren bigarren erreforma handia. 



 

ESKUBIDEAK 

2003an eten zuen EBk ekoizleentzako laguntzen eta ekoizpenaren arteko lotura. 
Nekazariak zuzenean laguntzeko sistema berria ezarri zen Ordainketa 
Bakarrarekin, zeinak laguntza eskubideen bidez adjudikatzen diren. Eskubide 
horiek erreferentzia epe jakin batean nekazariak jasotako laguntzen arabera 
kalkulatu ziren, eta hortik aurrera egindako ekoizpenak ez zuen inolako eraginik 
ordainketan. Herrialde askotan, eskubide horiek nekazari erretiratuen pentsio 
osagarri bilakatu dira. 

BALDINTZA BERRIAK 

2013. urtekoa da nekazaritza politika bateratuko azken erreforma handia. Asmo 
onez beteta etorri zen: nekazari aktiboak laguntzea zen lehentasuna, nekazaritza 
jasangarria eta lehiakorra lortu nahi zuen NPBk, eta landa garapena sustatu. 
Ustiategientzako ordainketa bakarra beste sistema batekin ordeztu zen. Orain, 
oinarrizko ordainketa bat dago —eskubide historikoei lotua—, eta gero beste 
ordainketa osagarriak daude: nekazari gazteentzako, ekoizle berrientzako, 
ekoizle txikientzako, ingurumenerako ... 

Hain zuzen, ingurumena eta jasangarritas2020ko azaroaren 8anuna dira 
oraindik ere kontinenteko nekazaritzak dituen bi erronka handienetakoak. 
Erreforma berriak, hain zuzen, baldintza berde zorrotzagoak jarriko dizkie 
nekazariei, laguntzarik jaso nahi badute. Eta nekazari guztiak ez daude ados. 

Baina ez da berria; aspaldian gutxi ikusi badira ere, garai batean ohikoak ziren 
Europako nekazariek egindako protesta ikusgarri eta jendetsuak. Nekazariak 
eragile garrantzitsuak ziren Batasuneko politiketan. Baina sektorea pisua galduz 
joan da urtetik urtera Europako Batasunaren barne produktu gordinean, 
eragiteko guneetan, baita batasunaren beraren aurrekontuan ere. Gurinezko 
mendien garaian EBko diruen ia bi heren nekazaritzak hartzen bazituen, gaur 
egun aurrekontuaren %30 inguru hartzen du NPBk. 
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