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Europako Batasunaren historian mugarri garrantzitsu ugari izan dira. Orain, erreferendum 
bidez konstituzio hitzarmena onartu beharko lukete EBko herrialdeetako herritarrek. 

Historia luzearen azken urratsa izango litzateke. P Testua: I. Petxarroman-A. Zuazabeitia

E
uropa batuaren historiak muga-
rri garrantzitsua izango du, Eu-
ropako Konstituzio Ituna onar-
tzen bada. Nolanahi ere, Europa
batuaren historia aspaldi hasi
zen. XX. mendearen hasieran
egin zituzten lehen ahalegin te-
orikoak. Besteak beste, Aristide
Briand Frantziako lehen minis-
troak Europako Batasunaren
Ikerketarako Batzordea sortu
zuen 1929an, eta Nazioen El-
karteko Batzarrean diskurtso
ezaguna egin zuen: elkartasu-
nean eta elkarlanean oinarritu-
tako Europako nazioen federa-
zioa aldarrikatu zuen.

Bigarren Mundu Gerrak hau-
tsi zuen erabat sentsibilitate
hori. Europa inoiz izandako ge-
rraterik anker eta bortitzenean
sartu zen, eta krisi sakonean
murgildu zen. Hain zuzen ere,
gerraren hondamendiak ekarri
zuen praktikan jartzea Batasu-
naren lehen adibide praktikoa.
Europako Giza Eskubideen Ba-
tzordea osatu zen 1949an, giza
eskubide eta askatasunak zain-
tzeko helburuarekin.

1951 
Frantziak, Italiak, Alemaniak, Herbehereek, Belgikak
eta Luxenburgok Ikatzaren eta Altzairuaren Europako
Erkidegoa osatu zuten (CECA). 

1965 
CECAk, EEEk eta Eurotomek bat egin zuten. Europako
Erkidegoa sortu zen hala, eta berehala hasi zen
herrialde gehiago hartzen bere barnean.

1973
Danimarka, Irlanda eta Erresuma Batua sartu ziren
Europako Erkidegoan. 1981ean, Grezia sartu zen
Europako Erkidegoan.

Batasun
ekonomikotik

politikora
1951n, Parisen sinatu zen hi-

tzarmenaren ondorioz, Ikatza-
ren eta Altzairuaren Europako
Erkidegoa (CECA) osatu zuten
sei herrialdek: Frantziak, Ale-
maniak, Herbehereek, Belgikak,
Luxenburgok eta Italiak. Haren
helburuak hauek ziren: bazkide-
en arteko bakea ziurtatzea,
haien arteko merkatu bateratua
sortzea, gizarte kohesioa susta-

tzea, eta batasun politikoa lor-
tzea epe luzean. Lehen aldiz, he-
rrialde burujabe batzuek subira-
notasun zati bat eskaintzen zio-
ten estatuez gaindiko erakunde
bati. Europako federazioaren bi-
dean emandako lehen urratsa
zen.

Sei herrialdeok Erromako hi-
tzarmenak sinatu zituzten
1957an: Europako Ekonomia Er-

kidegoa (EEE) eta Energia Ato-
mikoaren Europako Erkidegoak
(Euratom) sortu zituzten.
1965an, ordura arte osatutako
hiru erakundeok bateratu zituz-
ten elkargune bakar batean.

1968an, barruko mugak desa-
gertu ziren, eta kanpoko muga
zerga bakarra onartu zuten sei
herrialdeok. Halaber, Europako
Nekazaritza Politika onartu zu-

ten. 1973an, hiru herrialde sartu
ziren ordura arte sei herrialdek
osatu zuten erakundera: Erresu-
ma Batua, Irlanda eta Danimar-
ka. Erresuma Batuak behin bai-
no gehiagotan egin zuen sartze-
ko eskaria, baina Frantziaren
ezezkoak galarazi zion ordura
arte sartu ahal izatea. 1981ean,
Grezia sartu zen Europako 
Erkidegoan; eta 1986an, berriz,
Espainia eta Portugal. Hala, Eus-
kal Herri osoa sarturik zegoen
Europako erakunde ekonomiko-
an.

EUROPAKO
BATASUNA
Batasun ekonomikoa bidean
zela, batasun politikorako lehen
urratsak egiten hasi ziren.
1987an, Europako Erkidegoak
12 izar horiko bandera hartu
zuen ikur, eta Europako Agiri Ba-
kuna sinatu zuen. Akta Bakunak
merkatu bakarra lortzeko bal-
dintza juridikoak zehaztu zi-
tuen, politika bateratuak abian
jartzeko mekanismoak indartu
zituen, eta Europako Parlamen-
tuaren egiteko instituzionala in-
dartu zuen.

Oinarri horiek jarrita, batasun
politikoaren bidean urrats
garrantzitsua egin zuen Euro-
pak 1992an, Maastrichteko
Hitzarmenaren bidez: Europako
Batasuna (EB) sortu zen. Beste-
ak beste, Europako herritartasu-
naren kontzeptua onartu zuten
Maastrichten. Hiru oinarri

1957 
Europako Ekonomia Erkidegoa
(EEE) eta Energia Atomikoaren
Europako Erkidegoa (Eurotom)
sortu zituzten.
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zituen akordioak: diru eta eko-
nomia batasuna, kanpo politika-
rako eta segurtasunerako politi-
ka, eta barne eta justizia
gaietako elkarlana estatuen
artean. Europako herritartasu-
naren kontzeptua sortu zen
lehen aldiz. 

Maastrichteko Hitzarmena
sinatu eta hiru urte geroago,
Suedia, Austria eta Finlandia
sartu ziren Europako Batasune-
an. Norvegiak ere eskaera egin
zuen sartzeko, baina hango
herritarrek sartzeko aukerari
ezezkoa eman zioten erreferen-
dumean.

Berlingo harresia erortzeak
errotik aldatu zituen nazioarte-
ko harremanak. Bigarren Mun-
duko Gerraren ondoren nazioar-
teko harremanak zuzendu
zituen blokeen logika erori zen,
eta Europako Ekialdeko herrial-
deek ekonomia kapitalista hartu
zuten. Hala, 1995ean bertan
EBn sartzeko eskaria egin zuten
Europa ekialdeko herrialde uga-
rik: Eslovenia, Eslovakia, Esto-
nia, Letonia, Lituania, Hungaria,
Polonia, Txekiar Errepublika,
Erromania eta Bulgariak. Medi-
terraneoko beste hainbat
herrialdek ere sartzeko interesa
azaldu zuten: Zipre, Turkia eta
Maltak. 2000. urtean, Nizako
Hitzarmenaren bidez, herrialde
horien sartzearen egutegia
zehaztu zuten. Haietako hamar
iaz sartu ziren EBra; Errumania
eta Bulgaria 2007an sartuko
dira, eta Turkia sartzeko baime-
nik ez dute eman oraindik EBko
herrialdeek.

2002an, Europako herrita-
rren eguneroko bizitzan gehiena
eragin duen aldaketa etorri zen:
euroa erabiltzen hasi zen EB
osatzen zuten 15 herrialdeetatik
12tan. Hala, 1957an Erromako
hitzarmenetan ageri zen helbu-
ru nagusia lortua zen: diru baka-
rreko batasun ekonomikoa.
2004an, Europako Konstituzio
Ituna onartu zuten Europako
Batasuneko Kontseiluko kideek,
Erroman, gertakariari eman
nahi zioten garrantzi historiko
eta sinbolikoaren isla.

1986
Espainiak eta Portugalek bat egin zuten
erkidegoarekin. Hala, euskal herritar guztiak 
Europako Erkidegoko kide bilakatu ziren. 

1992
Maastrichteko Hitzarmena sinatuta, Europako
Batasuna sortu zen (EB). Defentsa, justizia eta barne
aferetarako elkarlan politikak onartu zituzten. 

1995
Austria, Finlandian eta Suedia sartu ziren EBn. Hala
sortu zen Hamabosten Europa, eta ia hamar urte iraun
zuen.

ALBERT BORE EUROPAKO ESKUALDEEN BATZORDEKO LEHENDAKARIORDEA

Botere legegilerik gabe-
ko kontsulta organoa
da Eskualdeen Batzor-
dea, Europako Batasu-

neko eskualde eta tokian tokiko
222 ordezkarik osatua. Albert
Bore eskoziarra Eskualdeen Ba-
tzordeko lehendakariordea da
2004. urteaz geroztik. 
Zein da Europako Konstituzio
Itunak Eskualdeen Batzordeari
egin dion ekarpena?
Orain arte ez genuen aitorpena
izango dugu, Europako Batasu-
neko itun batek lehendabizikoz
hartzen baititu kontuan eskual-
deetako erakundeak. Horrek
esan nahi du Europako Batasu-
nak azkenean onartu duela ga-
rrantzi handia dutela erakunde
horiek. Horrez gain, eskualdeen
eta tokiko erakundeen eginkizu-
na indartzen du, botere eta ardu-
ra berriak emanez.
Hala ere, aditu askok dio aukera
ona galdu dela aholku organo
hutsa izan ondoren botere lege-
gilea izango lukeen erakundea
izateko. 

Orain arte izan dugun baino era-
gin handiagoa edukitzeko auke-
ra izango dugula uste dut. Dato-
zen hilabeteak oso garrantzi-
tsuak izango dira horretarako;
estatu kideak eta Europako Ba-
tzordea 2007-2013 urteetarako
finantza perspektibak presta-
tzen hasiko baitira, eta gu hor
egongo gara, eskualdeek ahalik
eta etekinik handiena atera de-
zaten. Gure esku-hartzeak eragi-
na izan behar du datozen urteo-
tarako programetan, Lisboako
Agendari dagokionez, egituraz-
ko diruei dagokienez... Orain
arte baino eragin handiagoa izan
behar dugu gai horietan.
Nola lortuko dute eskualdeek
eragin hori?
Eskualde eta hiriburuen ahotsa
inoiz baino ozenago eta batera-
tuago entzuten da gaur, eta Bru-
selak aintzat hartu beharko du
gure eginkizuna. Konstituzio ho-
nek, gainera, eskubidea ematen
digu Europako Justizia Auzitegi-
ra jotzeko printzipio ordezka-
tzailea errespetatzen ez den ka-

suetan. Hori ere oso garrantzi-
tsua da eskualde eta tokiko era-
kundeentzat, lehendabiziko al-
diz tresna bat izango dugulako
Auzitegiraino iristeko.
Nolanahi ere, Estatu kideen bo-
rondatearen menpe jarraituko
du eskualdeen parte-hartzeak. 
Neurri batean bai, baina Konsti-
tuzio Itun honek erreferentzia
zuzena egiten dio eskualdeen
kohesioari. Eta hori onarpen
esanguratsua da etorkizuneko
Europan eskualdeek izango du-
ten lekuari dagokionez.

Zer iruditzen zaizu Konstituzio
Itun honek herrien erreferentzia
galdu eta Europako Batasunean
hitz egiten diren hizkuntza asko
jaso ez izana? 
Egia da estatu kideek erabaki be-
har dutela nolako onarpena ema-
ten dieten aipatu gabe gelditu di-
ren herri horiei. Baina, nire euro-
par ikuspuntutik begiratuta, be-
netan uste dut Europaren etorki-
zuna gero eta gehiago egongo
dela eskualdeen esku, eta espero
dut legebiltzarrak dituzten lu-
rraldeak ongi ordezkatuko direla
Europan. Bestalde, nire ustez,
EBk indartu egiten ditu barnean
dituen herrien kultura eta hiz-
kuntza aniztasunak, eta eragin-
kortasun hutsagatik ez dira ofi-
zialak hizkuntza guztiak; ikus-
puntu logiko batetik Europak
ezingo bailuke hizkuntza guztie-
tan funtzionatu. Egia da euskara,
katalana, gaelikoa, zelta eta bes-
te asko ez direla ofizialak, baina
indartzen ari diren hizkuntzak
dira, biziak, gero eta jende gehia-
go mintzatzen delako. 

«Datozen hilabeteotan erakutsi beharko
dugu zein den eskualdeen indarra»

2002
Euroa bilakatu zen Europako 12 herrialderen dirua. Erresuma
Batua, Danimarka eta Suedia diru bakarretik kanpo geratu ziren.

2004
Txekiar Errepublika, Zipre, Eslovakia, Eslovenia, Estonia,
Letonia, Lituania, Malta eta Polonia sartu ziren EBn.


