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PROIEKZIOA ETA JARDUERA EUROPAN 

Euskadiko Ekonomia eta Gizarte 

Arazoetarako Batzordeak esku artean 

duen Jardueren Memorian erakundeak 

2017. urtean zehar egin dituen lanak bildu 

dira; urte honetan Batzorde honen kanpo 

proiekzioa nabarmena izan da, ikasturte 

honetan Batzordeak Sare Transnazional 

Atlantikoaren presidentzia hartu baitu 

bere gain. Sare Transnazional Atlantikoak 

Portugal, Espainia, Frantzia, Irlanda eta 

Erresuma Batuko eskualde atlantikoetako 

eragile ekonomiko eta sozialak batzen ditu 

(ekonomia eta gizarte batzordeak eta 

pareko erakundeak), eta Europa 

Atlantikoaren etorkizuna erabakitzen 

duten eskualde, estatu eta Europa mailako 

foroetan solaskide kualifikatu bihurtu da, 

egindako lan bateratuek seriotasuna 

dutelako eta eskualde arteko eta mugaz 

gaindiko adostasuna eskaintzen dutelako.    

 

Aipatutako lankidetza jardun biziak ez du 

eragin, inolaz ere ez, EGABen funtzio 

nagusia, alegia, barne kontsulta lana, 

ahultzea. 2017ko Jardueren Memoriaren 

sarrera honetan laburbildu besterik ez 

ditut egingo, urtean zehar Batzordeko 

lantaldeek izan dituzten bilera 

garrantzitsuen kopurua zenbatuz. 

Euskadiko Ekonomia eta Gizarte 

Arazoetarako Batzordeak etengabe 

garatzen duen jardun biziaren adierazle 

direla iruditzen zait. Hala, Batzordeak 

zortzi irizpen prestatu eta onartu zituen 

2017an, eta bederatzi bilkura egin zituen, 

zazpi batzorde iraunkor, Gizarte 

Garapeneko Batzordearen hiru bilera, 

Batzorde Ekonomikoaren sei bilera, 

memoria sozioekonomikoari zegozkion 

bederatzi bilera eta Europako Gaien 

Batzordearen hemezortzi batzar. 

Zenbaketa horri “EAEko gazteen 

enplegagarritasuna eta lan-merkatura 

sartzea Europako eskualdeko ikuspegi 

konparatzailetik” ekimen propioaren 

azterlana prestatzen duen batzordearen 

hamaika bilera ere gehitu behar zaizkio.  

Azterlan zorrotza da eta laster plazaratuko 

dugu; euskal gazteak lan merkatuan 

eraginkortasunez eta modu errealean 

txertatzea azkartuko duten bide berriak 

antzemateko erabilgarria izatea espero 

dut.  Esandakoaz gain, EGABen Memoria 

Sozioekonomikoa prestatzeko ardura duen 

lantaldeak etengabe lan egiten duela ere 

esan behar dut; izan ere, dokumentu 

horretan adierazle sozioekonomiko 
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nagusiak jaso eta erkatzen dira, aztertu eta 

baloratu egiten dira, eta, horrela, eduki 

zorrotza izateagatik urtero jakin-min handi 

pizten duen argitalpenari edukia ematen 

zaio.  

 

Sarreraren hasieran aipatu dudanez, 

memoria honetan jasotako gai europar eta 

lankidetza gaien jarduera oso garrantzitsua 

izan da aurten Euskadiko Ekonomia eta 

Gizarte Arazoetarako Batzordearentzat.   

Batzordeak Sare Transnazional 

Atlantikoaren presidentzia bere gain 

hartzeak dakarren erronka eta horri 

bultzada emateko erabaki tinkoa ezinezkoa 

izango liratekeen EGABek mugaz gaindiko 

lankidetzan esperientzia zabala izango ez 

balu, bereziki aspalditik garatu duena 

Akitania Berria eskualdeko ekonomia eta 

gizarte arazoetarako batzorde 

homologoarekin, Akitania Berriko CESER 

erakundearekin, hain zuzen ere; berriki 

berrikuntza eta transferentzia 

teknologikoari buruzko azterlan bateratu 

eta interesgarria osatu dugu elkarrekin. 

2017an hemezortzi lan saiotan parte hartu 

dugu eta modu aktiboan inplikatu gara; 

Europa mailako gaiak izan dituzte hizpide, 

hau da, Euskadin eragina izateaz gain, 

lurralde eremu handiagoetan, esaterako 

Espazio Atlantikoan edo Euskadi-Akitania 

Berria Euroeskualdean arazo edo aukera 

komunak sorrarazten dituzten gaiak izan 

dira.   Sare Transnazional Atlantikoan 

garatutako lan bateratua “Ekintza Plana 

aldi ertainean berraztertzeari begira 

Estrategia Atlantikoa hobe 

inplementatzeko gizarte zibilaren 

proposamenak” lanean jaso da hobekien, 

EGABek eta Espazio Atlantikoko 

eskualdeetako homologoek prestatutakoa; 

Bruselan aurkeztu zen, Europako 

Ekonomia eta Gizarte Lantaldearen 

aurrean, iazko urtea bukatu aurretik, 

2017ko abenduan, hain zuzen ere. 

Europako ordezkariek interes handiz jaso 

zuten lanaren berri, eta une egokian 

entregatu zen, Europako Batzordearentzat 

une honetan oso erabilgarria izango baita; 

izan ere, une honetan, Estrategia 

Atlantikoaren Ekintza Planak aplikazioaren 

denbora eremuaren erdia osatu duen 

honetan, plana ebaluatu eta berrikusi 

behar du Europako Batzordeak. 

Francisco José Huidobro Burgos 

Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeko Presidentea 
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ZIHURTAGIRIA 

Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen 

Funtzionamenduaren Arautegiaren 16 b) artikuluan ezarri 

denez, besteak beste Jardueren Urteko Memoria onesteko 

eginkizuna du eratxikita osoko bilkurak. 

Arautegian ezarritakoa betez, 2016ko ekitaldiari dagokion 

Jardueren Memoria egin da eta, hortaz, hauxe  

 

ZIHURTATZEN DUT  

Lehenik, Euskadiko eta Ekonomia Gizarte Arazoetarako 

Batzordearen osoko bilkurak, 2018eko otsailaren 16ko ohiko 

batzarrean, hau erabaki zuela, besteak beste:   

“Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako 

2017ko Jardueren Memoria onestea ” 

Bigarrenik, Batzordearen osoko bilkurak aipaturiko erabakian 

onetsitako Memoriaren edukia oso-osorik dakar argitalpen 

honek.   

 

Eta ondorioak izan ditzan, honako hau sinatzen dut Bilbon, 

2018eko otsailaren 16an.  

 

 

 

 

 

Emilia Málaga Pérez 

Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeko 

Idazkari Nagusia 
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Egungo Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeen aurrekariak lehen mundu gerraren amaieraren ondoko 

urteetan aurkitu behar ditugu. 1919an, Lanaren Nazioarteko Bureau delakoa sortu zen nazioarteko batzar gisa, eta 

bertan hartzen zuten parte gobernuek, langileek eta enpresaburuek, lan-baldintzak hobetzeko nazioarteko legeria 

elkarrekin egiteko. 

Harrezkero, ituntzeko lehen tresnak agertu ziren Europan, egungo ekonomia eta gizarte batzordeen aurrekariak. 

Lehen erakundea 1925ean sortu zen Frantzian, eta geroago antzeko beste batzuk agertu ziren Europako beste 

herrialde batzuetan, bereziki II. Mundu Gerra bukatutakoan. 

Europako Ekonomia Erkidegoak berak sortu zuen, bere organo nabarmenen artean, Ekonomia eta Gizarte Batzorde 

bat. Izaera eta zereginei dagokienez, guztietan bateragarritasun azpimarragarria dago: kontsultarako organoak 

dira, eta gizarte eta ekonomiako hainbat interesetako ordezkariek gobernuen politika ekonomikoan parte hartzea 

ahalbidetzeko helburua dute. Aldi berean, interesen arteko elkarrizketa eta lankidetza ahalbidetzen dute. 

Halaber, Batzordeak ez du jokabide pasiborik, baizik eta gobernuek eta parlamentuek kontuan izan behar dituzten 

proposamenak edo ebazpenak planteatzeko euren ekimena dute. Aholkuak emateko organoa den aldetik, 

autonomoa eta independentea da gobernutik eta parlamentutik, eta haren txostenak lotesleak ez badira ere, 

aginduzkoa dira kasu askotan. Edozein kasutan, aintzat hartu beharreko iritzi kualifikatua ematen du. 

 

 

Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordea Eusko Jaurlaritzaren eta Legebiltzarraren erakunde aholku

-emailea da, eta ekonomia eta gizarte interesek Euskal Herriko politika ekonomikoan eta sozialean parte hartzea du 

xede. 

4/1984 Legearen bidez sortu zen, eta haren arauek hainbat lege aldaketa izan dituzte. Egun, hauetan ezarritakoak 

eraentzen du EGAB: 

Ekonomia eta Gizarte 

Arazoetarako Batzordeari 

buruzko maiatzaren 17ko 

8/2012 Legean, urriaren 29ko 

433/2013 Dekretuan eta 

2013ko azaroaren 22ko 

osoko bilkuraren erabakiak 

onetsitako bere 

Funtzionamendu Arautegian  

 

I. KAPITULUA 

ERAKUNDEAREN INFORMAZIOA 

EKONOMIA ETA GIZARTE ARAZOETARAKO BATZORDEEN HISTORIOA 

EUSKADIKO EGAB.  

SORRERA ETA IZAERA 
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Batzordeak nortasun juridiko propioa du, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioarena ez bezalakoa, eta 

ahalmen eta independentzia osoa du legeak eratxiki dizkion eginkizunak betetzeko. 

Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen egoitza Bilbon dago, eta bertan egiten dira bere 

organoen bilkurak. 

 

 

• Politika ekonomikoarekin eta sozialarekin loturiko lege proiektuei buruzko aginduzko informazioa 

ematea, Laneko Harremanen Batzordeari atxikitako arloak alde batera utzita, hura arautzen duen 

legearen arabera. Aurretiazko azterlan horretatik daude salbuetsita Euskal Autonomia Erkidegoko 

aurrekontu orokorren lege proiektuak, baita berau aldatzeko edo osatzeko legegintzako arauak ere. Hala 

ere, edukiaren berri eman behar dio Eusko Jaurlaritzak Batzordeari . 

• Politika ekonomikoarekin eta sozialarekin loturiko lege proiektuei buruzko aginduzko informazioa 

ematea, Laneko Harremanen Batzordeari atxikitako arloak alde batera utzita, Eusko Jaurlaritzaren ustez 

garrantzi berezikoak badira. Proiektu horretatik daude salbuetsita aurreko ekitaldietan onetsitakoen 

jarraipena dakarten dekretu proiektuak edo berrikuntza edo aldaketa nabarmenak ez dakartenak ere. 

Aurrekoa gorabehera, Eusko Jaurlaritzak, aukeran, txostenak eska diezaioke. 

• Aginduzko informazioa ematea Eusko Jaurlaritzak hartutako beste edozein administrazio ebazpenen 

inguruan, politika ekonomiko eta sozialarekin lotuta badaude eta Laneko Harremanen Batzordeari bere 

lege arau-emailean dagozkion arloak alde batera utzita, betiere Eusko Jaurlaritzaren ustez garrantzi 

berezikoak badira.  

• Informazioa ematea aginduz Eusko Jaurlaritzak politika ekonomiko eta sozialaren arloan dituen plan 

orokorrei buruz. 

• Aurreko ataletan aipaturiko arloei buruzko proposamenak egitea Eusko Jaurlaritzari. 

• Bere ekimenaz edo Eusko Jaurlaritzak edo Legebiltzarrak eskatuta irizpenak, ebazpenak edo txostenak 

egitea, aurreko a) eta b) ataletan aipaturiko arloei dagozkienak. 

• Eusko Jaurlaritzak Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren jarduera ekonomikoei buruz eginiko 

plangintzan parte hartzea. 

• Urtero memoria bat egitea eta Eusko Jaurlaritzaren eta Eusko Legebiltzarraren irizpenpean jartzea, non 

Euskal Autonomia Erkidegoko egoera ekonomikoari eta sozialari buruzko bere gogoetak azalduko diren. 

• Bere eginkizunak betetzeko behar duen informazioa eskatzea eta jasotzea administrazio orokorretik eta 

Euskal Autonomia Erkidegoko edozein erakundetatik. 

 

 

EGINKIZUNAK 
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Hogeita hamabi lagunek osatzen dute Batzordea. Hauexekin: 

• Zortzi kontseilari, sindikatuen erakunde eta konfederazio nagusien ordezkaritzan. 

• Zortzi pertsona, enpresa konfederazioen ordezkaritzan. 

• Pertsona bat ondorengo Euskal Autonomia Erkidegoko sektore, erakunde, entitate edo elkarteen 

ordezkaritzan : 

1. Merkataritza, industria eta nabigazio kamerak. 

2. Aurrezki kutxak eta finantza erakundeak. 

3. Kooperatibak. 

4. Laneko sozietate anonimoak. 

5. Arrantza erakundeak. 

6. Nekazaritza erakundeak. 

7. Kontsumitzaileen erakundeak. 

8. Gizarte ekintzaren hirugarren sektoreko erakundeak. 

• Zortzi pertsona, Batzordearen zereginekin zerikusia duten arloetan adituak.  

Batzordeak burutza du. Arestian izendatutako pertsonaren bat ez bada, kideen kopurua hogeita hamahirukoa 

izango da. Lau urterako izendatzen dira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERAKETA 
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TITULARRAK ORDEZKOAK 

TALDEA A  

Sindikatuen erakunde eta konfederazioen ordezkaritzan 
CCOO UGT 

TITULARRAK ORDEZKOAK TITULARRAK ORDEZKOAK 
Mari Cruz Vicente Peralta 
Felisa Piedra Gao 
Oskar Arenas Velasco 
Arantza Martínez Tobalina 
Santiago Martínez Pérez 

Gregorio Martín Benito 
Jorge Hurtado Abrisqueta 
Estibaliz Montero Mendoza 
Jone Robledo Zapatero 
Alfonso Ríos Velada 

Maribel Ballesteros Martínez 
Esperanza Morales Quicios 
Raúl Arza Vélez 

Jesús Mª García de Cos 
Arantza Ruiz Huidobro 
Carlos Trevilla Acebo 

B TALDEA 
Enpresa Konfederezioen ordezkaritzan  

Pablo Martín Goitia 
Aitor Otaola Díez de Alda 
Nerea Zamácola Gárate 
Adolfo Rey Gómez 
Fco. Javier Sasigain Sáez de Buruaga 
Gonzalo Salcedo Bilbao 
Yoana Arambalza Zalbidea 
Virginia Múgica Conde 

Jon Bilbao Saralegui 
Juan Ugarte Aguirrezabal 
José Miguel Ayerza Mendiburu 
Luis Bernaola Iturbe 
Ana Boto Sánchez 
Ana García Polanco 
Fernando Raposo Bande 
Eduardo Arechaga Cilleruelo 

C TALDEA 
EAEko sektore, erankunde edo elkarte bakoitzaren izenean 

Merkataritza Industria eta Nabigazioa Aurrezki Kutxak eta Finantza Erakundeak 

Juan Luis Martínez Ordorica Izaskun Astondoa Sarria Pedro Martínez de Alegría Pinedo  Rafael Aranguren Ilardia 

Kooperatibak Laneko Sozietate Anonimoak 

Patxi Olabarria Furundarena Francisco Javier Sanz Santaolalla Javier Muñecas Herreras  Olatz Jaureguizar Ugarte 

Arrantza Erakundeak Nekazaritza Erakundeak 

Miren Garmendia Ceberio 

 

Juan Pablo Rodríguez-Sahagún 

González 

Iñigo Bilbao Rekagorri  Yolanda Urarte Alonso 

Gizarte Ekintzako Erakundeak Gizarte Ekintzako Hirugarren Sektoreko Erakundeak 

Mikel Larrea Azpeitia Ana Collia Posada Mikel Ruiz Martínez  Gonzalo Rodríguez Aguirregoitia 

D TALDEA 
Aditu Izendaturiko pertsonak 
Inmaculada Gallastegui Zulaica 

Pedro Luis Ustarroz Moleres 
Edurne Terradillos Ormaetxea 
Guillermo Dorronsoro Artabe 

Lander Beloki Mendizabal 
Lore Bilbao Artetxe 

Jon Barrutia Güenaga 
Carmen Agoués Mendizabal 

Osoko Bilkuraren Osaera 
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 ORGANO KOLEGIATUAK 

OSOKO BILKURA 

Osoko bilkura, Presidentearen 

zuzendaritzapean, erabakiak hartu eta bere 

borondateaz agertzeko Batzordeak duen 

organo gorena da. Kontseilariez gain, 

presidenteak osatzen du. Gainera, idazkari 

nagusia batu behar zaie. Osoko bilkurak 

ondorengo aginpideak ditu: 

 

− Presidente kargua bete behar duen pertsona 
proposatzea Lehendakariari eta, Osoko 
Bilkuraren erabakirik egon ezean, kargua 
bete behar duen pertsonari buruzko 
kontsulta jasotzea Lehendakariaren aldetik. 

− Batzordeari esleituriko funtzioak betetzean 
egokiak diren erabakiak hartzea. 

− Funtzionamenduari buruzko barne arautegia 
egin eta onartzea, baita Batzordearen 
funtzionamendurako arautegia gara dadin 
beharrezkoak diren gidalerroak eta 
argibideak onartzea ere. 

− Lan batzordeak sortzea eta kentzea, haien 
eskumenak eta funtzionamendu arautegia 
zehaztea. 

− Batzordearen aurrekontua onestea. 

− Batzordearen langileak onestea 
aurrekontuan sartzeko. 

− Bateraezintasunak aztertzea eta Batzordeko 
edozein kideren betebeharrak bete ez direla 
adieraztea. 

Batzorde Iraunkorra 

Funtzionamenduari buruzko Arautegiak sortu ostean, Batzorde Iraunkorra 

Batzordearen gobernu organo arrunta da. Batzordeburuak, Idazkariak eta 

Batzordea osatzen duten talde bakoitzeko lau pertsonak osatzen dute. 

Funtzioen artean honakoa nabarmen daiteke: Batzordearen osoko 

bilkuraren erabakiak betetzen direla zaintzea. 

Lan Batzordeak 

Osoko bilkuraren eginkizuna da lan batzordeak sortzea eta horiei 

aginpideak esleitzea. 

Lan batzorde egonkorrak ondorengoak dira: 

− Gizarte Garapenerako Batzordea: buru Pedro Luis Ustarroz Moleres 
da. 

− Ekonomia Garapenerako Batzordea: buru Pedro Martínez de Alegría 
Pinedo da. 

− Memoria Sozioekonomikorako Batzordea: buru Inmaculada 
Gallastegui Zulaica da. 

− Europako Gaietarako Batzordea: buru Felisa Piedra Gao da. 

− Era berean, Batzordeak gaur egun “EAEko gazteriaren 
enplegagarritasuna eta lan-merkatura sartzea Europako eskualdeko 
ikuspuntu konparatzailetik ” azterlanari dagokion batzordea du.  
Buru Jon Barrutia Güenaga da. 

Pertsona bakarreko Organoak 

Batzordeak pertsona bakarreko bi organo ditu, presidentetza eta 
idazkaritza nagusia. 

PRESIDENTETZA 

Batzordearen ordezkaritza du, saioetarako deialdiak egin, buru izan eta 
horiek moderatzeaz gain. Gaur egun kargu hori Francisco José Huidobro 
Burgos jaunaren esku dago . 

IDAZKARITZA NAGUSIA 

Batzordearen zerbitzu administratiboak nahiz teknikoak zuzentzen ditu 
eta ez da batzordekidetzat jotzen. Gaur egun kargua Emilia Málaga Pérez 
andreak betetzen du. 
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Autonomia ekonomiko finantzarioaren printzipioa betez, bere aurrekontua onetsi eta betearazten du Batzordeak, 

eta Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan ezarritako zenbatekoarekin finantzatzen da. 

Batzordeak zortzi langile ditu eta lege arautzailearekin bat, Lan Zuzenbidearen araberakoak dira, 

Batzordeak, kontratatzeko orduan, sektore publikoaren kontratuen arloan indarreko legeria bete behar du, herri 

administraziotzat jotzen den erakundea baita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BATZORDEAREN ARAUBIDE EKONOMIKO-FINANTZARIOA ETA BITARTEKOAK 
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1/17  IRIZPENA ekonomia garapen eta azpiegituretarako sailburuaren agindu 

proiektuari buruzkoa. Krisian dauden 

enpresak berregituratzeko eta berriz ere 

indartzeko laguntzak ezartzen dituen 

“Bideratu Berria” programa arautzen du   

Batzordea: Garapen Ekonomikoaren 

Batzordea.  

Sarrera-data: 2017ko apirilaren 10a. 

Emaitza: Aginduaren proiektuak Bideratu 

Berria programa eraginkor bihurtzea du 

helburu eta, xede horrez, enpresak 

berregituratu eta berriz indar daitezen laguntzak emateko orduan arautegia xedatzen du. 

Hala, krisian dauden enpresak berregituratu eta berriz indartzeko finantza laguntzaren ibilbideari berriz eusten 

zaio. Izan ere, ibilbidea 2000. urtean hasi zuen industria zeraman sail arduradunak eta 2015eko abenduaren 31n 

Europar Batzordeak krisian dauden enpresen laguntza araubideari buruzko 158/2014 Dekretuan xedatzen ziren 

estatuko laguntzen baimena azkendu zuenean eten egin zen. Garai hartan krisian zeuden enpresa ez-

finantzarioak salbatu eta berregituratzeko estatuko laguntzen inguruan, Erkidegoko gidalerroak aldatu ziren 

(DOUE 2004/C 244/02) eta araubidea moldatu zen, baita Europar Batzordearen ezinbesteko baimena lortu ere. 

EGABk agindu proiektua atsegin handiz hartu zuen, krisian dauden enpresak laguntzeko dinamikari urte 

askorako oinarri egonkorraren gainean jarraipena eskaintzen baitio Eusko Jaurlaritzak azken 15 urte hauetan 

egindako apustuari eutsiz. Aurrekoaren harira, oraindik indarrean daude, batetik, jarraipena bermatzeko 

finantza laguntza behar duten enpresak berriz indartzea eta, bestetik, enplegua kontserba dadin ahalbidetzea.  

Proiektuaren artikuluek laguntzen onuradunak ETE bezala jotzeko baldintzak betetzen zituzten enpresak 

laguntzera mugatzen zituztenez, irizpenak aginduaren izenburuan modu horretan zehaztea eskatzen zuen. Era 

berean, baldintza osagarriak ezartzen ziren, laguntzak lortzeko asko mugatzen zutenak, eta, ondorioz, laguntzen 

onuradun izateko enpresa multzoan ondorio esangarria zuten. Hori guztia kontuan hartuta, ezinbestekotzat 

jotzen zuen zioen azalpenean adierazitakoarekiko egokia izatea eta behar bezala justifikatua egotea.    

Osoko Bilkurak irizpena aho batez onetsi zuen 2017ko maiatzaren 3an. 

 

 

 

 

II.  KAPITULUA 

 JARDUEREI BURUZKO AZTERLANA 

BATZORDEA ARAUTZEKO LEGEAK AURREZ IKUSITAKO ZEREGINAK GAUZATZEA 

IRIZPENAK EGITEA: 

Euskadiko Ekonomia eta 

Gizarte Arazoetarako 

Batzordearen Legeak 3. 

artikuluan xedatutakoarekin 

bat, 2017. urtean 

Batzordeak zortzi irizpen egin 

zituen, plan estrategikoari 

buruzko bat eta dekretu 

proiektuei buruzkoak 

gainerako zazpiak. 

Jarraipena: 2017ko urriaren 17an 
Ekonomia Garapen eta 
Azpiegituretarako sailburuak Bideratu 
Berria programa arautzeko Agindua 
onartu zuen eta horren bidez krisian 
dauden enpresak berregituratu eta 
berriz indartzeko laguntzak zehazten 
dira. Aginduaren testuan irizpenaren 
eraginik ez da antzematen, beraz, 
irizpenean egindako gogoetei ez zaie 
erreparatu. 
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2/17 IRIZPENA, honi buruzkoa: “235/2000 Dekretua, azaroaren 21ekoa, indargabetzen duen Dekretu 

Proiektua. Lehenengoaren bitartez behi-okela edo abelgorrien haragia eta haren ondoriozko 

produktuak etiketatzeko aukerako sistema ezartzeko arauak eman dira Euskal Autonomia 

Erkidegorako ” 

Sarrera-data: 2017ko maiatzak 16. 

Batzordea: Ekonomia Garapenerako Batzordea.  

Emaitza:  Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak egokitzat jo du 

agiri hau izapidetzea: “235/2000 Dekretua, azaroaren 21ekoa, 

indargabetzen duen Dekretu Proiektua. Lehenengoaren bitartez behi-okela edo abelgorrien haragia eta haren 

ondoriozko produktuak etiketatzeko aukerako sistema ezartzeko arauak eman dira Euskal Autonomia 

Erkidegorako”. Agiri hori Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailak aurkeztutakoa da, eta 

irizpena Osoko Bilkuran onetsi zen 2017ko ekainaren 5ean.  

Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen iritziz, 235/2000 Dekretua indargabetzeak Europako 

araubidea jarraitzen du; hala, Europa mailan 2014an behi-okela eta abelgorrien haragia etiketatzeko aukerako 

sistemaren xedapenak indargabetu ziren eta etiketak modu boluntarioan jartzeko beste sistema batekin 

ordezkatu ziren. 

EGABen irizpenean jasota dago aldaketa horrekin gaur egungo etiketatze sistema nabarmenki sinplifikatzen dela, 

eta hala, karga administratiboak eta operadoreentzako kostuak gutxitzen direla, eta azpimarratu du baita ere 

aldaketaren ondorioz ez direla kontsumitzaileek egiazko informazioa jasotzeko duten eskubideak gutxitzen, 

produktu horri buruzko informazioa elikagaien informazioari buruzko araubide orokorraren menpe baitago, 

derrigorrezko etiketatzean jasotakoaz haratago. 

3/17 IRIZPENA,  “Basque Industry 4.0” 2017-2020 Industrializazio Plana”ri buruzkoa  

Batzordea: Ekonomia Garapenerako Batzordea.  

Sarrera-data: 2017ko ekainaren 6a. 

Emaitza: Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen iritziz, egokia da “Basque Industry 4.0” 2017-2020 

Industrializazio Plana, Eusko Jaurlaritzaren Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailak aurkeztutakoa, 

izapidetzea. Irizpena 2017ko ekainaren 30ean onetsi zen.  

Plan hori gobernu arloetako industria-sustapena egituratu eta koordinatzeko gida bat da. Izan ere, industria gure 

ongizatearen ereduaren funtsezko piezatzat eta euskal ekonomiaren motortzat jotzen du. “4.0 Industria” 

deritzonak protagonismo berezia hartzen du hor, paradigma aldaketa bat baitakar, eta horrek ikuspegi 

kontzeptual eta estrategiko berria exijitzen du euskal ekosistema industrial osoan. 

Egoki deritzen oharrak egin aurretik, EGABk aurre-gogoeta bat egin du, horrelako plan batean zerikusia duten 

eragile guztiek parte hartzearen beharra azpimarratzeko. Gogorarazi du Industria Sailburuordetzak idatzi duela 

aurkeztutako dokumentua, SPRIrekin eta Energiaren Euskal Erakundearekin lankidetzan; ildo horretan, 

azpimarratu du “eragile publiko, pribatu eta sozial askoren elkarreraginetik eratzen direla gizarte modernoak”. 

Hori dela eta, EGABk uste du plana egiteko prozesuan parte-hartze nahikoa ez egotea eragozpena dela enpresen, 

Jarraipena: Memoria hau egiten ari den 
datan araua onartzeke dago.  
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enpresaburuen, langileen, enpresa-elkarteen, sindikatuen, eragile teknologikoen, unibertsitateen eta Lanbide 

Heziketako zentroen oraingo eta etorkizuneko inplikaziorako, elkarrekin euskal industriaren etorkizunean laguntzeko 

bidean, gure ongizate ereduan funtsezko pieza dena. 

EGAB, neurri handi batean, bat dator Jaurlaritzaren agirian azaltzen den 

testuinguru sozioekonomikoaren azterketarekin, datozen urteetarako 

hazkuntza motela aurreikusten duena, bai eta industrian gertatuko den 

eraldaketa sakonari buruzko oharrarekin ere. Eraldaketa horri “Laugarren 

Industria Iraultza, 4.0 Industria” izena eman zaion. Ildo horretan, oso 

aproposa deritzo plana inspiratu duten hiru printzipioen hautaketari: 

alegia, industria produktiboaren aldeko apustua, berorren ikusmolde 

zabala eta pertsonenganako fokua. Modu berean, egokitzat jo du 

industria-politika berari zuzenean lotuta dauden beste politikekin 

uztartzea, hala nola hezkuntza eta lan alorrekoekin. Hori esanda, EGABk 

zenbait gogoeta egin ditu irizpenean, aurkeztutako plana hobetzeko 

asmoz. 

− Kontsultarako aurkeztu den testuak “ez du zehazten, ez zuzenean, 

ez Eusko Jaurlaritzaren beste agiri batzuk aipatuz, nolako 4.0 

eredua nahi den herri honentzat: osoa edo, batik bat, eskaintzan oinarritutakoa, edo nagusiki eskarian 

oinarritutakoa”. EGABn iritziz, “lotura lausoa dago” Industrializazio Planaren zirriborroaren eta 4.0 Industriari 

buruzko dokumentazio estrategikoaren –adibidez, Fabrikazio Aurreratuko Estrategiaren– artean, eta “ez dira 

zehazten estrategia horrekiko konexio-mekanismoak, ez ebaluazioan, ez estrategiaren burutzapenean espero 

den inpaktu-mailan...”. 

− EGABk, bestalde, kezka adierazi du eraldaketa industrial honek enplegu motetan ekarriko dituen 

aldaketengatik. Haren ustez, aldaketa horiei aurrea hartu behar zaie eta azkar jokatu, eskaera txikia daukaten 

sektoreetatik eskaera handiagoa duten sektoreetara aldatzea bermatuz. Eta, horretarako, “prospekzio 

sektorialerako espazioak daudela bermatu behar da, zerikusia duten eragileen parte-hartzearekin (eragile 

sozialak eta beste eragile batzuk); politika aktiboak eta prestakuntza iraunkorreko politikak diseinatu eta 

gauzatu behar dira, eta babes sozialeko sistema bat bermatzeko gai izan behar dugu, joera horiek 

pertsonengan izango duten eraginari erantzun egokia ematen diogula bermatzeko. Modu berean, eragin horiek 

jasango dituzten pertsonak sortzen diren lanpostu berrietarako prestatu behar dira”. 

− Euskal industriaren lehiakortasunerako erronken artean, dokumentuak pertsonen aldeko apustu handiagoa 

jaso du. Testuinguru horretan, EGABk proposatu du planak zenbait beharrizan berariaz aipa ditzala: “negoziazio 

kolektiboa oraingo eta etorkizuneko erronkei egokitu eta horien arabera garatzeko beharra; elkarreragin 

handiagoa eta inplikazio iraunkor eta etengabea lan munduaren eta prestakuntzaren artean; talentua atxiki eta 

erakartzea; eta konpromiso bat gardentasunarekin eta elkarrizketarekin enpresan”. 

− Horregatik, gomendatu du enpresaren dimentsioa zeharkako ardatza izan dadila, “ildoak ardatz guztietan 

banatuz, 4.0 Industrian gertatzen den moduan, eta, betiere, ikuspegi holistiko batetik”. Testuinguru horretan, 

adierazi du ez dela berariaz aipatu ETEek jakintza zerbitzu aurreratuak eta finantzaketa eskuratzea sustatu 

beharra, eta ondokoa gogora ekarri du: “euskal enpresaren dimentsio txikia dela eta, 4.0 Industriarekin eta 

Jarraipena: 2017ko uztailaren 18an, 
Gobernu Kontseiluak “Basque Industry 
4.0” 2017-2020 Industrializazio Plana 
onetsi zuen, Ekonomiaren Garapen eta 
Azpiegitura sailburuak proposatuta. 
Euskadiko Ekonomia eta Gizarte 
Arazoetarako Batzordeak haren berri 
eman zuen aldez aurretik, 2017ko 
ekainaren 30eko osoko bilkuran.  

Onetsi zen testu horretan oso aldaketa 
gutxi egin dira. Bere irizpenean, EGABk 
plana hobetzeko gehitu zitezkeen hainbat 
alderdi jaso zituen. Ondorio modura, esan 
daiteke ia ez dela EGABren proposamenik 
gehitu; izan ere, Batzordeak egin zituen 
19 gogoetetatik bakarra txertatu da 
irizpenak jasotako baldintzetan. 
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nazioartekotzearekin bat egiteko orduan, gainegiturez gain (klusterra....), eragile aktiboak behar dira, I+G+b-ren 

benetako transferentzia bideratzen dutenak, eta nazioartekotze lehiakorra babesten dutenak”. 

− Azkenik, EGABn ustez, plana gauzatzeko ezinbestekoa da “plana irekitzea, eragile ekonomiko eta sozialek parte 

har dezaten, baita planaren garapen eta egikaritzearekin zerikusia duten beste eragile batzuek ere, “solasaldi 

iraunkor baten bidez”. Uste du beharrezkoa dela solaskide horien artean Elkarrizketa Sozialeko Mahaia berariaz 

sartzea, “informazioa, irizpideak eta ikuspegiak trukatzeko eta erkatzeko foro egokia den aldetik, eta beste foro 

batzuetatik kualitatiboki ezberdina”. 

 

4/17 IRIZPENA,  Osasun sailburuak “Euskadin dauden osasun-zentro eta -zerbitzuetako pazientearen 

segurtasunerako batzordeak garatzeko eman duen Aginduari buruzkoa” 

Batzordea: Gizarte Garapenerako Batzordea.  

Sarrera-data: 2017ko irailaren 5a. 

Emaitza: Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen iritziz, egokia da 

Osasun sailburuak Euskadin dauden osasun-zentro eta -zerbitzuetako 

pazientearen segurtasunerako batzordeak garatzeko eman duen Agindu 

Proiektua izapidetzea, Osasun Sailak aurkeztuta. Irizpena 2017ko irailaren 

28an onetsi zen. 

Pazienteen segurtasuna asistentzia-kalitatearen oinarrizko osagai da. Gaur 

egungo osasun-sistemen konplexutasun gero eta handiagoa dela kausa, 

beharrezkoa da praktika klinikoan saihestu daitezkeen akatsak eta ondorioak 

prebenitzeko bide ematen duten neurriak ezartzea; hain zuzen ere, 

erabiltzaileen arriskuak murrizte aldera. Euskal Autonomia Erkidegoa 

aitzindari izan da esparru horretan, 2013-2016ko Osakidetzako Pazientearen 

Segurtasunaren Estrategiari eta Pazienteen Segurtasun Neurriei buruzko 

Dekretuari esker (maiatzaren 17ko 78/2016 Dekretua). Hain zuzen ere, dekretu horren bidez ezarri zen Osasun 

Sailaren titularraren aginduen bitartez zehaztuko direla, besteak beste, alor horretan aplikatu beharreko suposizio eta 

baldintzak, segurtasuneko batzordeak eratu ezin daitezkeen edo eraginkorrak ez diren osasun-zentro eta -

zerbitzuetan.  

EGABk egokitzat jo du kontsultara aurkeztu den agindua, eta modu positiboan baloratu du bertan jasotako araudia. 

Halere, gomendatu du dokumentua “modu sinpleagoan idaztea, errazago irakurri eta uler dadin”, bai eta langile 

gaituek egiaztatu beharreko prestakuntzaren edukia arautzea ere, proiektuan ezarritakoaz harago (“gutxienez, 

pazientearen segurtasunaren arloan 20 orduko prestakuntza egiaztatzen duen langilea”). Ildo horretan, EGABk 

gogorarazi du Osakidetzak lehentasuna eman diola pazientearen segurtasunari eta osasunari buruzko online 

ikastaroen bidezko barne-prestakuntzari, eta proposatu du oinarrizko ikastaro hori erreferentzia gisa erabiltzea, 

berorren edukiak Osasun sailburuaren agindu baten eranskinean jasota.  

  

 

Jarraipena: Gobernu Kontseiluak 2017ko 
urriaren 27an onetsi zuen, Osasun sailburuak 
proposatuta, Euskadin dauden osasun-zentro 
eta -zerbitzuetako pazientearen 
segurtasunerako batzordeak garatzeko Osasun 
sailburuaren Agindua. Euskadiko Ekonomia eta 
Gizarte Arazoetarako Batzordeak haren berri 
eman zuen aldez aurretik, 2017ko irailaren 
28ko osoko bilkuran. EHAAn argitaratu zen, 
2017ko azaroaren 17an. 

Zenbait aldaketa egin dira onetsitako testuan, 
jasotako oharren eta alegazioen ondorioz. 
Bere irizpenean, EGABk agindua hobetzeko 
gehitu zitezkeen hainbat alderdi jaso zituen. 
Ondorio modura esan daiteke EGABk egindako 
proposamen ugari gehitu direla; izan ere, 
Batzordeak egin zituen 6 gogoetetatik bost 
txertatu dira, irizpenak jasotako baldintzetan. 
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5/17 IRIZPENA, “2017-2020ko Enplegurako Plan Estrategikoa ” buruzkoa  

Batzordea: Gizarte Garapenerako Batzordea.  

Sarrera-data: 2017ko abuztuak 1. 

Emaitza: Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak egokitzat jo du agiri 

hau izapidetzea: 2017-2020ko Enplegurako Plan Estrategikoa”. Plan hori 

Eusko Jaurlaritzako Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailak aurkeztu zuen, 

eta irizpena Osoko Bilkuran onetsi zen 2017ko irailaren 28an.  

Plan hori Enpleguaren eta Suspertze Ekonomikoaren aldeko 2017-2020 

aldirako Esparru Programaren funtsezko atala da. Bi helburu nagusi hauek 

ezarri dira programa horretan: 2020an Euskadiko enplegua % 10etik behera 

murriztea eta 2017-2020 aldian 20.000 gazteri lanerako aukerak eskaintzea. 

Hala, Enpleguaren Euskal Estrategia 2020 agirian definitutako gidalerroak 

esparru operatiboan zehaztea bilatuko du, erreferentziazkoak izan daitezen 

Eusko Jaurlaritzaren sailek alor horretan sustatzen dituzten ekimenetan. 

Bere irizpenean, EGAB bat dator ikuspegi horrekin, eta nabarmendu egiten du gai horretan esku hartzen duten 

Jaurlaritzako sailek politika guztiak koordinatu eta integratzeko euren gain hartu duten erronka berezia, bai eta 

langileen eta langabeen kualifikazioaren eta birkualifikazioaren aldeko konpromisoa ere . 

Balorazio positiboa egiten die, era berean, egoera ekonomiko berriari erantzunez agirian jaso diren berrikuntzei, 

emakumeen enpleguaren zeharkako sarrerari, Renove zaharberritze programen aurrekontua handitu izanari, 

ekintzailetzaren eta enplegurako prestakuntzaren sustapenari, gazteak bueltatzeko laguntzari eta/edo hezkuntzatik 

lanerako trantsizioaren gaineko programari. Hala ere, akatsak eta hobetu beharreko arloak ere hauteman ditu 

EGABek, eta horien azalpena egin du irizpeneko gogoeten atalean. 

− Aurreko enplegu planaren (2014-2016 Enplegu Plana) ebaluazioa ez zen nahikoa izan, eta hori ezinbestekoa da 

plan berria diseinatzeko beharrezko zehaztasuna izateko. Ebaluaziorik gabe, gainera, ezin dira baloratu plan 

berrian ezarritako helburu kuantitatiboak. 

− Planaren zuzkidura ekonomikoa dela eta, EGABi deigarri gertatu zaio nola inolako azalpenik gabe desagertu den 

plan berritik ‘baliabide publikoen esfortzuari lotuta espero den baliabide pribatuen mugitzearen’ edozein 

aipamen, izan ere 2014-2016 aldirako Planak garrantzi handia ematen baitzion kontu horri eta aurrekontu 

publikoez gorako gehikuntza nabarmena eragiten baitzuen. 

− Batzordeak beharrezkotzat jotzen du Planaren babespeko kolektiboak berrikustea, laguntza handiagoa behar 

duten talde berriak agertu direlako. Hala, esate baterako, pertsona zaharrenak lan merkatutik baztertu izana 

aipatzen du -horrek dakarren talentu galerarekin-, edo etorkinen laneratzea, eta/edo eskolan porrot egin duten 

gazteen laneratzea. Gazteen enpleguari dagokionez, EGABek eskatzen du lan kontratuak lehenets daitezela 

beken gainetik, eta edonola ere kalitatezko kontratuak izan daitezela. 

 

 

 

Jarraipena: 2017ko azaroaren 28an Eusko 
Jaurlaritzako Kontseiluak onartu zuen, 
Enplegu eta Gizarte Politiketarako Sailaren 
proposamenez, 2017-2020 Enplegurako Plan 
Estrategikoa. Aldez aurretik Batzorde horrek 
irizpena egina zuen eta irailaren 29ko Osoko 
Bilkuraren saioan xedatuta zegoen. 

Onetsitako testuak oso aldaketa gutxi izan 
zituen eta edukiaren funtsa ez da aldatu. Bere 
irizpenean, EGABek aldeko iritzia eman dio 
ekimenari. Hala, zenbait ohar orokor eta ohar 
espezifiko asko eman zituen, eta horietariko 
asko kontuan hartu dira. Zehazki, 
aurkeztutako 42 proposamen zehatzetatik 
% 35,7 kontuan hartu ziren . 
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− Enpleguaren kalitatea helburu gisa aipatzen du 2017-2020 aldirako Enplegurako Plan Estrategikoak, eta 

azpimarratu egiten du hitzarmen eta akordioek garrantzi handia dutela lan harremanen arloan, enplegua sortu 

eta hobetzeko. Horregatik, Batzordeak bereziki goraipatu nahi du planean elkarrizketa sozialari ematen zaion 

bultzada, eta oso positiboki baloratzen du eragile sozialen arteko topaketa eta elkarrizketa errazten dituen 

ekosistema sustatzea. 

− Planean jasotako berrikuntza nagusietako bat da EAEko Enplegu Sistema hobetzea, politika aktiboen gaineko 

eskumenak jaso zirenetik jada sei urte igarotakoan. Alde horretatik, Batzordearen esanetan “nahitaez eta 

presaz erreformatu behar da EAEko Enplegu Sistema”. Zenbait alderdi indar handiagoz bultza daitezela 

proposatzen du, hala nola alferrikako administrazio-izapideak kentzea, eta/edo Lanbideko baliabideen barne-

antolaketa egokia egitea, zerbitzu ona bermatzeko enplegu arloetan, DSBEaren kudeaketak eragiten duen lan-

pilaketari aurre eginez. 

− Azkenik, planean proposatutako gobernamendu-eredua berriz aztertzeko eskatzen du Ekonomia eta Gizarte 

Arazoetarako Batzordeak, eta ohartarazten du enplegu politikek badituztela parte hartzeko euren erakundeak. 

Horiek ez dira indargabetu behar askotariko osaerak eta eginkizun lausoak dituzten instantzia berriak sortuz, 

hala nola Sail arteko Batzordea edo, bereziki, Enplegu Forua, biak ere planean ezarritakoak. Hori dela eta, 

EGABek proposatu du enplegu politiken diseinu orokorrenaren eta jarraipenaren ardura esleitu dakiola 

Elkarrizketa Sozialerako Foro Iraunkorrari (hirutariko erakunde parekidea), ezertan kendu gabe, gainera, botere 

publikoek euren proposamenak erkatu ahal izatea inplikatutako beste eragile batzuekin, eurenak dituzten 

foroetan. 

6/17 IRIZPENA, honi buruzkoa: “Elikadura enpresa eta establezimenduen osasun baimen eta 

jakinarazpenerako araubidea arautu eta elikadura establezimenduen erregistroa (EAEEEE) sortzeko 

Dekretu Proiektua ” 

Batzordea: Ekonomia Garapenerako Batzordea.  

Sarrera-data: 2017ko urriak 16. 

Emaitza: Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak egokitzat jo du honakoa 

izapidetzea: “Elikadura enpresa eta establezimenduen osasun baimen eta 

jakinarazpenerako araubidea arautu eta elikadura establezimenduen erregistroa (EAEEEE) sortzeko Dekretu 

Proiektua”, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak aurkeztutakoa. Hala, irizpena 2017ko azaroaren 6ko Osoko Bilkuran 

onetsi zen.  

Arau horren helburua osasun publikoa babestea da, eta horretarako, elikagaiei lotutako jarduerak eta 

establezimenduak kontrolatu egingo dira. Hori lortzeko, osasun baimenaren prozedura, jardueraren hasierako 

aurretiazko jakinarazpena eta datuen aldaketak arautzen dira, eta aldi berean autonomia erkidego osorako bakarra 

izango den eta izaera publikoa izango duen Elikagaiei lotutako Enpresen eta Establezimenduen Autonomia Erkidegoko 

Erregistroa sortu du. 

Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak aztertutako proiektuari buruzko aldeko iritzia eman du. Proiektua 

estatuko eta erkidegoko araudira egokitzen da eta alor horretan indarrean dagoen araua (223/1996 Dekretua, 

irailaren 17koa) ordezkatzen du. Dena den, ezinbestekoak diren kasuetan, funtzionamenduaren osasun baimena 

Jarraipena: Memoria hau egiten ari den 
datan araua onartzeke dago  
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lortzeko prozedurari buruz hainbat ohar egin ditu. 

Hala, EGABen iritziz oso harrigarria da administrazioak aurretiazko osasun baimenaren eskaera ebazteko bere buruari 

ematen dion epea: Sei hilabeteko epea, eta gainera, aurreikusi egiten delarik administrazioaren isiltasuna epe hori 

igarota berariazko ebazpenik ematen ez denean. 

Batzordeak ulertzen du jarduera zehatzak osasun ikuskaritzarik pasatu gabe ez hastea, baina gure ustez ez da 

arrazoizkoa eta aurrez aurre erasotzen du enpresa dinamismoa (eta Erkidegoaren arauen izaera bera ere bai) 

aipatutako izapidea gainditzeko sei hilabete itxaron behar izateak. Are kontrakoagoa da, administrazioak epe zabal 

horretan erantzuten ez badu, partikularrak bere eskubidea erabiltzeko erreklamazioaren lege izapidea hasi beharra. 

Bere irizpenean, Euskadiko EGABek gehienezko epe hori nabarmenki laburtzea lortu nahi du eta gogorarazten du 

enpresen sorkuntzan aurrera egiteko ahalik eta izapide administratibo gehienak ezabatu eta moztu behar direla. 

 

7/17 IRIZPENA, ekainaren 23ko 109/2015 Dekretua aldatzeko Dekretu Proiektuari buruzkoa; 109/2015 

Dekretuaren bidez, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarearen osaera arautu eta eguneratu 

zen 

Batzordea: : Ekonomia Garapenerako Batzordea 

Sarrera-data: 18 de octubre de 2017 

Emaitza: Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen iritziz, egokia da 

ekainaren 23ko 109/2015 Dekretua aldatzeko Dekretu Proiektua 

izapidetzea,Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailak aurkeztutakoa; hain 

zuzen ere, 109/2015 Dekretuaren bidez, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren 

Euskal Sarearen osaera arautu eta eguneratu zen. Irizpena 2017ko azaroaren 6an 

onetsi zen. 

Aldaketak eragina dauka egungo Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Plana 

Euskadi 2020k eragile bakoitzarentzat zehaztu duen berrantolaketa-prozesuan, 

eta helburu du eraginkortasuna eta orientabidea hobetzea Zientzia, Teknologia 

eta Berrikuntzako Euskal Sarea osatzen dutenen mesederako. Hain zuzen ere, 

Euskadiren produkzio-sareari eta ehun sozialari dakarkien balioa hobetu nahi du 

elkarlanaren eta osagarritasunaren bitartez. 

Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak aproposa iritzi dio 

proposamenaren aldaketari, eta uste du Jarraipen Batzorde bat eratzea –

kontsultarako aurkeztu den proiektuan araututa dagoen bezala– bat datorrela lortu nahi den helburuarekin; alegia, 

eragile guztiek Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Plana Euskadi 2020ren helburuekin bat egitea. 

 

 

 

Jarraipena: 2017ko azaroaren 21ean, 
Gobernu Kontseiluak, Ekonomiaren 
Garapen eta Azpiegitura sailburuak 
proposatuta, ekainaren 23ko 109/2015 
Dekretua aldatzeko Dekretu Proiektua 
onetsi zuen –109/2015 Dekretuaren bidez 
Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren 
Euskal Sarearen osaera arautu eta 
eguneratu zen–. Euskadiko Ekonomia eta 
Gizarte Arazoetarako Batzordeak haren 
berri eman zuen aldez aurretik, 2017ko 
azaroaren 6ko osoko bilkuran. EHAAn 
argitaratu zen, 2017ko abenduaren 1ean. 

Ez da aldaketarik egin onetsitako testuan. 

Euskadiko EGABk, bere irizpenaren bidez, 
egokitzat jo zuen hura izapidetzea 
aldaketa- edo hobekuntza-iradokizunik 
egin barik. 
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8/17 IRIZPENA, Euskadin kokatuak dauden osasun-zentro eta -zerbitzuetan gorabeheren jakinarazpen-

sistema garatzeko Osasun sailburuaren Agindu Proiektuari buruzkoa ” 

Batzordea: Gizarte Garapenerako Batzordea. 

Fecha de entrada: 2017ko urriaren 18a. 

Emaitza: Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen iritziz, egokia da 

Osasun sailburuak Euskadin kokatuak dauden osasun-zentro eta -

zerbitzuetan gorabeheren jakinarazpen-sistema garatzeko eman duen 

Agindu Proiektua izapidetzea. Irizpena 2017ko azaroaren 6an onetsi zen. 

Agindu horrek Euskadiko osasun-zentro eta -zerbitzuetako kalterik gabeko 

segurtasun-gorabeherak jakinarazteko sistemaren ezaugarri teknikoak 

zehazten ditu. “Kalterik gabeko segurtasun-gorabeherak” deritze pazienteari 

kaltea eragin liezaioketen baina harengana heldu ez diren edo, helduta ere, 

kalterik eragin ez dioten gertaera aleatorio, ustekabeko eta ezustekoei, 

zeinek segurtasunarekin zerikusia duten.  

EGABren ustez, kontsultarako aurkeztu den proiektua egokia da, eta bat 

dator OMEren gomendioekin; horrenbestez, modu positiboan baloratu du 

araudia prestatzea. Haatik, zenbait hobekuntza proposatu ditu: esaterako, 

segurtasun-gorabehera bat pazienteari ez heltzeko arrazoiak gehitzea; 

elementu hori “gehitu beharko litzateke, garrantzitsua da eta”. 

Era berean, proposatu du arauan berariaz agerraraztea pazienteak kalterik 

gabeko segurtasun-gorabeherak jakinarazteko iturri gisa onartuak izateko 

aukera, bai eta sistema zehatzaren funtzionamendua arautzea ere, 

segurtasun juridikoa bermatzeari begira. 

Besteak beste, EGABk kuestionatu du jakinarazitako gertakizunetan zerikusia izan duten profesionalak ondorio 

juridikoetatik salbuesteko alderdia. Izan ere, aginduaren arabera, gorabeheren jakinarazpenek ez dute ondorio 

juridikorik, eta ez daude zehapen-araubide bati lotuta.  

EGABren ustez, salbuespen horrek arazo juridikoak dakartza eta erratzeak eragiten ditu (“Zer gertatzen da 

jakinarazitako informazioan ez bada konfidentzialtasuna gordetzen? Eta sistema kudeatzeaz arduratzen diren 

profesionalek ez badituzte datuak gordetzen eta babesten? Zer gertatzen da zentroko ez den norbaiti kasu 

indibidualen xehetasunak jakitera ematen bazaizkio?...”). Hori dela eta, gogorarazi du jarduketok, ondorio juridikorik 

ezean, nekez izan daitezkeela derrigorrez betetzekoak. “Ikuspegi horretatik, ez dirudi egokia denik sailburuaren arau 

batek berariaz xedatu dezala ondorio juridikoetatik salbuetsita egotea” –adierazi du EGABk–. Horrenbestez, proposatu 

du arauak argi ezar dezala gorabeherak jakinarazteko sistemak ez duela zehapen-asmorik, baina horrek ez duela esan 

nahi zehapenak saihestuko direnik halako kasurik gertatzekotan. 

Jarraipena: Gobernu Kontseiluak 2017ko 
abenduaren 11n onetsi zuen, Osasun 
sailburuak proposatuta, Euskadin 
kokatuak dauden osasun-zentro eta -
zerbitzuetan gorabeheren jakinarazpen-
sistema garatzeko Osasun sailburuaren 
Agindu Proiektua. Euskadiko Ekonomia 
eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak 
haren berri eman zuen aldez aurretik, 
2017ko azaroaren 6ko osoko bilkuran. 
EHAAn argitaratu zen, 2017ko 
abenduaren 29an. 

Zenbait aldaketa egin dira onetsitako 
testuan, jasotako oharren eta alegazioen 
ondorioz. Bere irizpenean, EGABk agindua 
hobetzeko gehitu zitezkeen hainbat 
alderdi jaso zituen. Ondorio modura, esan 
daiteke EGABk egindako proposamen 
ugari gehitu direla; izan ere, Batzordeak 
egin zituen 14 gogoetetatik zortzi eta erdi 
txertatu dira, irizpenak jasotako 
baldintzetan. 
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Gure argitalpen guztiak gure webean daude 
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Urtarrilak 17  

 

2017. urtean aurreko ekitaldietan onartutako irizpenak jarraitu ziren, urtea hastean oraindik legedia onartu gabe 

bazegoen. 

 

4/16 Irizpenaren jarraipena, “Gizarte Larrialdietarako Laguntzei buruzko Dekretua 
aldatzen duen Dekretuaren Proiektuari” buruzkoa ” 

Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailak eskatuta, aurretiaz Batzorde honek 2016ko 
uztailaren 15eko osoko bilkuran zehaztu zuen. Arau hau EHAAn argitaratu zen 2017ko 
urtarrilaren 24an. 

Dekretuaren helburua 4/2011 Dekretua, urtarrilaren 18koa, Gizarte Larrialdietarako 
Laguntzei (GLL) buruzkoa, aldatzea da. Lege esparrua administrazio kudeaketa hobean 
antolatzera eta Eusko Legebiltzarraren eskaeretara moldatu nahi da. Hala, GLLak oso-
osorik eta berriz arautzeko dekretu berria egituratzea ez da beharrezkotzat jo. 
Horretarako, hamaika arau eta eskaerari buruzko eranskina aldatu dira, xedapen 
gehigarri berria sartzeaz gain. 

Onetsitako testuak aldaketa gutxi izan zituen eta edukiaren funtsa ez da aldatu. Bere 
Irizpenean, EGABek modu positiboan ebaluatu zuen ekimena. Hala, bi gogoeta orokor 
eta bi espezifiko eman zituen, bata artikuluak hobetzeko (kontuan hartu dutena) eta 
bestea etorkizuneko arau-garapenari buruzko ohar bezala . 

AURREKO URTEETAKO KONTSULTA JARDUERAREN ERAGINA JARRAITZEA  

LEGE-

PROIEKTUAK 

ETA 

DEKRETUAK,  

EUSKAL 

GOBERNUAREN 

KONTSEILUAN  

ONARTUTAK 

  

 

2017an 

Maiatzak 16 

  

5/16 Irizpenaren jarraipena, “EAEn izatezko bikoteen erregistroaren arautegia 
onartzeko Dekretuaren Proiektuari” buruzkoa.” 

Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailak eskatuta, aurretiaz Batzorde honek 2016ko 
uztailaren 12ko osoko bilkuran zehaztu zuen. Arau hau EHAAn argitaratu zen 
maiatzaren 29an. 

Arau honen helburua Euskal Autonomia Erkidegoko Izatezko Bikoteen Erregistroa 
arautzeko Araudi berria onartzea da, ekainaren 22ko 124/2004 Dekretuak onartutakoa 
ordezteko; izan ere, onartu zenetik igaro den denbora dela-eta, aurrekoan jasota ez 
zeuden zenbait egoera daudela ikusi da. Egoera horiek Izatezko Bikoteen Erregistroan 
eskaerak aurkezteko aukera zailtzen zuten eta, batzuetan, bertan sartzea galarazten 
zuten. Halaber, inskripzioak egiteko izapideak antolatu eta indartzeko premia ikusi da, 
Izatezko Bikoteen Erregistroan has daitezkeen prozedurei berme handiagoa emateko, 
aldi berean segurtasun juridiko handiagoa ekarriz. 

Onetsitako testuak oso aldaketa gutxi izan zituen eta edukiaren funtsa ez da aldatu. 
Bere irizpenean, Euskadiko EGABek ekimen legegilea positiboki balioztatzen du eta 
artikuluak hobetzeko zenbait gogoeta orokor nahiz berezi egin ditu. Batzordearen 
proposamenak tarteko/goiko mailan kontuan hartu direla ondorioztatu daiteke: 
irizpeneko proposamen zehatz guztietatik erdiak hartu ziren kontuan  
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Euskadiko Autonomia Erkidegoaren egoera ekonomikoari eta sozialari 

buruzko 2016ko memoria aho batez onetsi zuen Euskadiko Ekonomia eta 

Gizarte Arazoetarako Batzordearen Osoko Bilkurak 2017ko ekainaren 27an, 

Batzordearen Arautegian ezarritako epeen barruan.  

Agiriak laburpen osatu bat dakar, eta hainbat iturri ofizialetatik jasotako 

aldagai sozioekonomiko nagusiak bildu ditu; halaber, azaldutako datuetan 

oinarrituz aztertu, eztabaidatu eta iritzi bat lortu ondoren batzordeko kideek 

egindako balorazioak eta oharrak ere batu ditu.  

 

2016ko Memoria Sozioekonomikoaren azterlanak hainbat atal ditu, eta 

egoera ekonomikoa, lan merkatua, euskal herritarren bizi-kalitatea, hezkuntza 

eta/edo gizarte babesa bezalako gaiak aztertu ditu eta horien gaineko 

hausnarketa jaso du. 

 

  

EAE-KO MEMORIA SOZIEKONOMIKOA 2016 

Hazkunde ekonomikoa 

2016 urtea hazkunde apalekoa izan zen munduko 
ekonomian, Nazioarteko Diru Funtsaren arabera. 
Euskal Autonomia Erkidegoan ekitaldia positiboa 
izan zen: jarduera % 3,1 handitu zen, Espainiako 
batez bestekoaren ildotik (% 3,2), eta eurogunean 
baino gehiago (% 1,7). Hazkundea barneko 
eskariaren ondorioz izan zen batez ere, eta 
enpleguan islatu zen, gorako bultzada moteldu 
bazen ere, hiruhileko profilak ohartarazten 
duenaren arabera. 

Horregatik Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako 
Batzordeak (EGAB) aipatu egin ditu azpiegitura 
ekonomikoan kontuan hartu beharreko zenbait 
alderdi, esaterako, EAEko enpresen tamaina txikia 
eta zerbitzu-sektorearen osaera, eta azpimarratu 
du nolako garrantzia duten gorabidean dauden 
izaera sortzaile eta kulturaleko jarduerek, osasun 
eta hezkuntza arlokoek eta enpresentzako ezagutza
-zerbitzu intentsiboek. Halaber, mendekotasun 
energetikoak eta garraio-azpiegituren kudeaketa 
integralak duten garrantzia nabarmendu du. 

Enplegua eta lan merkatua 

Iaz, okupazio-indizeak handitu ziren Euskadin (+% 0,9), baita 
Gizarte Segurantzako afiliazioa (+% 1,9) eta Kontratazioa ere 
(+% 6,8). Enplegu-sorrerak aurreko urtekoaren (2015) 
antzeko erritmoa izan zuen, eta langabezia jaitsi zen sektore 
eta adin guztietan, gizonen artean zein emakumeen artean. 
Luzaroko langabezia ia puntu batez jaitsi zen; hala ere, 
oraindik langabeen erdiei baino gehiagori eragiten die, eta 
horrek ohartarazten du kronifikazio arriskuaz, zeinari 
kezkagarri baiteritzo Batzordeak. 

Alderdi positiboen artean, hauek nabarmendu dituzte: 
lanaldi partzialaren, behin-behinekotasunaren eta gazteen 
langabeziaren murrizketa. Beste muturrean, aldiz, hauek 
nabarmendu dituzte: errotazioa eta biztanleria aktiboaren 
zein langabezia-babesaren beherakada. Memorian jasotzen 
denez, azken horiek ez dute laguntzen itxaropenak argi 
hobetzen. 

EGABek gogorarazi du lan-merkatuaren agertoki berri baten 
aurrean gaudela, eta horretan enplegu-politikek erantzun 
behar dietela langileen eta enpresen beharrizanei; eta 
berriro azpimarratu du prestakuntza-eskaintzak zuzenki 
eragin behar diola enplegagarritasunari; halaber, egiaztatu 
egin du negoziazio kolektiboaren erritmo motela eta 
desegokia. 
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Gizarte babesa 

EAEko babes sozialeko sistemari esker 
Ongizate Estatuaren oinarriei eutsi 
zaie maila onean, Estatukoaren edo 
Europako herrialde nagusietakoaren 
aldean. Hala ere, maila on horrekiko 
gogobetetasunarekin batera zenbait 
gogoeta egin beharko lirateke EGABen 
iritziz: horietako bat, pentsio-sistemari 
buruzkoa da, izan ere, EAEn gero eta 
saldo defizitarioagoa erakusten du 
sistemak, zahartzeak eta lan-
merkatuko aldaketa sakonek 
markatzen duten testuinguru 
demografiko batean. 

Batzordeak azpimarratu du enpleguak 
dakarrela sistemaren iraunkortasuna, 
eta bazterketaren kontrako funtsezko 
oinarria dela; horregatik, areagotu 
egin behar da enplegagarriak diren 
pertsonak enplegura iragateko 
errefortzua, eta beren integrazioa 
hobetu behar da politika aktiboen 
bidez. 

Diru-sarrerak Bermatzeko Sistemari 
dagokionez, EGABek adierazi du diru-
sarrerak bermatzeko errenta jasotzen 
duten bost pertsonetatik batek 
jasotzen duela bere soldata errentak 
osatzeko; datu horrek enplegu 
ezegonkor eta intentsitate gutxikoen 
inguruko oharra ematen du, horiek 
baitakarte lan-pobreziaren 
fenomenoa. 

Hezkuntza 

Zenbait hezkuntza-adierazletan 
(eskola-porrota, ekitatea, etab) Euskal 
Autonomia Erkidegoa lehenengo 
postuetan dagoen arren, EGABek 
proposatu du zenbait konturen 
gainean gogoeta egiteko, 
unibertsitatez kanpoko hezkuntzaren 
errendimenduaz eta bikaintasunaz, 
esaterako, PISA ebaluazioaren azken 
emaitzek arreta eta alerta berezia 
eskatzen dituzte eta. Unibertsitate-
hezkuntzari dagokionez, gure 
unibertsitate-sistemak duen 
nazioartekotze urria azpimarratu du, 
eta hark balio beharko lukeela 
kanpoko talentua erakartzeko. 

Lanbide Heziketari dagokionez, 
Batzordeak ondo baloratu du 
matrikulazioek gora egin izana, batez 
ere, lan-merkatuan bereziki eskatzen 
diren zenbait lanbide-arlotan. 

Halaber, EGABek nabarmendu du 
aurrera egin behar dela lotura 
sistemiko egonkor bat eratzen 
prestakuntza-eskaintzaren eta lan-
merkatuaren artean, eta berriz ere 
ohartarazi du emakume gutxik egiten 
dituztela ikasketa teknikoak. 

Bizi-Kalitatea 

Iaz, pobrezia- eta bazterketa-
arriskuaren adierazle nagusiak hobetu 
ziren; hala ere, oraindik ez dira 
krisiaren aurreko mailetara iritsi. 
Pobrezia- eta bazterketa-arriskuan 
dagoen biztanleriari buruzko AROPE 
tasak (2015eko datuak) Euskadin 
(% 17,6) Frantziaren eta Danimarkaren 
antzeko posizioa erakusten du, 
Espainiako batez bestekoaren (% 28,6) 
eta EB28-ren (% 23,7) azpitik. 

Atal horretan, EGABek eskatzen du 
arreta handiagoa eskaintzeko beste 
aldagai batzuei, zeintzuek bestelako 
izaerako eta garrantziko ongizate-
galerak adierazten baitituzte: 
ustekabeko gastuei aurre egiteko edo 
etxea tenperatura egokian 
mantentzeko gaitasunetik, oporrak 
izateko edo nahi den kultura-
kontsumoa mantentzeko 
aukeretaraino, horiek berreskuratzeko 
denbora eta ahalegina behar baitira. 
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 Osasuna eta osasun-sistema 

EAEko biztanleriak osasun-adierazle onak 
erakusten ditu; EAEn osasun arloko 
pertsonako gastua Estatuko handiena da, eta 
gorako joerari eusten dio. Adin altuak eta 
kronikotasunak nabarmen eragiten diote 
osasun arloko gastuaren osotasunari, eta, 
testuinguru horretan, EGABek azpimarratu du 
EAEko osasun-sistemaren etorkizuneko 
iraunkortasuna dela gizarte osoaren ardurako 
balio partekatu bat. 

Testuinguru horretan, nabarmentzekoa da 
prebentzioaren garrantzia, norbanakoarena 
zein kolektiboa, eta osasun-sistema publikoa 
egokitu behar da beharrizan berriei 
erantzuteko eta haren iraunkortasuna 
bermatzeko. 

Geldialdi demografikoa 

Hirugarren urtez, jaiotzen eta heriotzen 
kopuruen arteko aldea negatiboa da, eta Udal 
Erroldaren azken datuek (2016ko urtarrila) 
egiaztatzen dute EAEren geldialdi demografikoa; 
hori da gaur egungo erronkarik handienetako 
bat, eta horrenbestez, eskatzen da politika 
publikoen orientazioa aldatzeko (familia, 
hezkuntza, osasuna, lan-merkatua, pentsioa, 
etab), zeharka eta modu koordinatuan. 

Immigrazioari dagokionez, 2016ko Memoria 
Sozioekonomikoan metodologia-aldaketa bat 
dago, zifren ebaluazioa zehatzagoa egitea 
ahalbidetzen duena. Hala, aldagai moduan gehitu 
da atzerriko jatorriko biztanleria, zeina handiagoa 
baita atzerriko nazionalitatea duen biztanleria 
baino nazionalizatze-prozesuen ondorioz, batez 
ere Latinoamerikako nazionalitateei dagokienez. 
Aldagai hori kontuan hartuta, atzerriko jatorriko 
biztanleria handitu da EAEn azken bi urteetan, 
baina neurri apalean, eta aurreko bi urteetako 
jaitsiera konpentsatu da. 
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Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen zeregin bat da, besteak beste, ekimen propioko azterlanak 

egitea. 

.  

 

 

Azterlana 5 kapitulutan antolatu da. 2017. urtean, 1-4 kapituluak prestatu eta onetsi dira, 

bai eta amaierako laburpena ere; azken hori 5. kapituluaren lehen zatia da.  

2. kapituluan (Euskadiko pertsona gazteen egoera, demografiaren, hezkuntzaren eta lan-

merkatuaren arabera), honako hauek ikertu egin dira EAEko esparruan: lan egiteko adinean 

dauden gazteen bilakaera eta ikuspegi demografikoak; EAEko gazteen egoera hezkuntzari 

eta prestakuntza arautuari dagokienez; enplegurako Lanbide Heziketaren sistema, gazteen 

ikuspuntutik; lan.jarduerarako trantsizioa (praktika-programak eta bekak); gazteek lan-

jarduerarekin duten harremana; eta gazteen lanerako sarbidea eta lan-ibilbide eta -

esperientzia.  

3. kapitulua (Enpleguaren etorkizuneko ezaugarriak), bestalde, bi zatitan banatu da: 

lehenengoan, enpleguaren etorkizuneko ezaugarriak aztertu dira 4.0 testuinguruan; 

nazioarteko, estatu eta Euskadi mailan. Bigarrenean, berriz, ezaugarri horiek kualitatiboki 

erkatu dira, hiru focus group (foku-talde) ezarrita: batek enpresa-erakundeak ordezkatzen 

ditu; beste batek, sindikatu-erakundeak; eta azkenekoak, gazteak. 

Modu berean, EAEko gazteen egoeraren eta Europako beste hiru erreferentzia-

eskualdetakoek bizi dutenaren –Bavaria (Alemania), Flandria (Belgika) eta Eskozia 

(Erresuma Batua)– arteko konparaketa-azterketa egin da 4. kapituluan. 

Hain zuzen, honako hauek alderatu dira: gazteei lotutako eskualde mailako adierazle 

nagusiak; aipatutako eskualdeetan gazteen enplegua sustatzeko dauden politika eta 

estrategia nagusiak; gazten enplegagarritasuna eta lan-munduan txertatzea bultzatzeko 

laguntza-programa nagusiak; eta Europako beste esparru geografiko batzuetan 

nabarmendu diren intereseko jardunbide egokiak.  

 

 

EKIMEN PROPIOKO AZTERLANAK ETA TXOSTENAK 

EKIMEN PROPIOKO AZTERLANA: 

“EAEko gazteen enplegagarritasuna eta lan-merkatura sartzea Europako eskualdeko ikuspuntu 

konparatzailetik” 

Azterlanaren HELBURUA: 

euskal gazteriaren oraingo eta etorkizuneko enplegagarritasunaren eta 

lan-merkaturako sarbidearen analisia egitea da, Europa mailako ikuspegi 

konparatzailetik. 

4. Kapitulua 

EAE-ren eta Europako 

Erreferentziako hiru 

Eskualderen arteko azterketa 

konparatua: Bavaria 

(Alemania), Flandria (Belgika) 

eta Eskozia (Erresuma Batua). 

1. Kapitulua 

Azterlanaren planteamendu 

orokorral. Edukia eta 

metodología. 

2. Kapitulua 

EAE-ko Gazteriak 

Demografiaren, Hezkuntzaren 

eta Lan-Merkatuaren aldetik 

duen egoera. 

3. Kapitulua 

Enpleguaren etorkizuneko 

ezaugarriak. 

 Testuinguru honetan, Batzordeak 2015eko 

azkeneko hiruhilekoan honako azterlana lantzea 

erabaki zuen: “EAEko gazteen enplegagarritasuna 

eta lan-merkatura sartzea Europako eskualdeko 

ikuspuntu konparatzailetik ”.  
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Kapitulu horren amaieran, hainbat ondorio landu dira, zeinak EAEri interesatzen zaizkion 

Europako hiru eskualdetako elementu bereizgarri nagusiak biltzen dituzten lan-

errealitateari eta gazteen enplegagarritasuna bultzatzeko esperientziei dagokienez. 

Hortik abiatuta idatzi da 1. kapitulua, zeinak, azterlanaren helburua azaldu ez ezik, erabili den metodologia ere zehazten 

duen. Halaber, amaierako laburpena idatzi da, 5. kapituluko (Laburpena eta gogoetak) lehen zatia dena. 

Honako jardueren memoria hau idatzi zen unean, azterlanaz arduratzen ari den Lan Batzordea ikerketaren azken 

txanpan zegoen, gogoetak eta gomendioak eztabaidatzen ari zen eta.  

 

 

 

 

 

 

 

5.  Kapitulua 

Laburpena eta Gogoetak 
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Bai mugaz haraindiko eremuan, bai arlo zabalagoan, nazioez gaindi, beste ekonomia eta gizarte arazoetarako batzorde 

batzuekin lankidetzan garatutako ekimen propioko azterlanak sartuak daude. Azterlanan hauek geografia edo erakunde 

maila egokian gaiak lantzen dituzte eta EAEn eragiten dute ala ondorioak antzematen dira, baina, aldi berean, bere 

politika eta lurralde eremua gainditzen dute. Ildo horri eutsiz, gogoetak eta gomendioak erabakitzen duten 

erakundeetara (bereziki, euroeskualdeetakora eta europarrera) bidera daitezke. 

 

 

Euskadiko EGABk 2001az gero Akitaniako EGK Ekonomia, Gizarte eta Ingurumen Arazoetarako Batzordearekin bi aldeen 

arteko lankidetza-harremana du. Nolanahi ere, 2016ko urtarrilaren 1ean Akitania, Limousin eta Poitou-Charentes 

eskualdeak elkartu ondoren, EGK Nouvelle Aquitaine bihurtu da. 

Eskualdeko Batzordearekin erakunde eta lan harremana sortu da, kokapen geografiko erkideak eta mugaz haraindikoak 

eragindako arazoak partekatzen baitituzte. Halaber, lurralde hurbiltasunean eta kultur lotura erkideetan oinarrituta, 

berezko potentzialtasunak daude. Aurrekoei eutsiz, azkeneko bost urteetan Euroeskualdea egituratu da eta bi 

eskualdeen arteko lankidetza-aukeratan sakondu eta eraginkor bihurtzen ditu.  

Interes bateratua duten gaietan ekimen propioko lanak elkarri garatzeaz gain, Euskadi-Akitania Euroeskualdeko 

estatutuek Euroeskualdeko Batzarrak bi EGABei kontsultatzea aurrez ikusten dute.   

Euroeskualdeak planteatutako gai interesgarriak kontuan hartuta, bi Batzordeek euren ekimenez berrikuntza eta 

teknologia transferitzearen eremuan 2015. urtean abian jarri zituzten lan bateratuak amaitu dira 2017. urtean.  

 

 

 

 

 

 

 

Lan metodologia, nagusiki, lan bileratan entzute saio bateratuetan oinarritu da. Horretarako, bi Batzordeetako europar 

gai eta lankidetzarako batzordeak aritu dira. Eskualde bakoitzean teknologia transferitzean eta berrikuntzan parte 

hartzen duten erakundeak hobe ezagutu dituzte eta gobernamenduaren, antolaketaren nahiz funtzionamenduaren 

ezagutzak zehaztu dituzte eta arreta berezia jarri zaio fabrikazio aurreratuaren arloan egituratzeari. 

 

EUROPAR KOOPERAZIOAREN EREMUAN EGINDAKO AZTERLANAK  

Berrikuntza eta Teknologia Transferentziaren arloan azterlana 

Akitaniarekin alde bien Kooperazioaren esparruan  

Lanen HELBURUA: 

Euskadi-Akitania Euroeskualdeari buruzko Plan Estrategikoak ezagutza, 

berrikuntza eta enpresa lehiakortasunera bideratutako ardatza 

garatzeko elementu zehatzak eskuratzea da. Hala, bi eskualdeetan 

berrikuntza sistemak eta teknologia transferitzean esku hartzen duten 

erakundeak elkarri sakonago ezagutu nahi dizkiote. Halaber, arreta 

berezia jarri nahi zaie bi eskualdeetan sinergia ahalmena eta 

osagarritasuna duten sektoreei, bereziki, fabrikazio aurreratuari.  

Azken HELBURUA: 

bi gobernuei proposamenak eta gomendioak 

formulatzea da, batetik, gure eskualdeetako zientzia, 

teknologia eta berrikuntzaren eragileen artean 

kooperazioa aktibatu eta dinamismo handiagoa izateko 

eta, bestetik, elkarren artean sor daitezkeen 

osagarritasunak eta sinergiak aprobetxatzeko. 
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Azterlanak, lehenengoz, Euskadin eta Nouvelle Aquitainen ikerketa, 

garapen eta berrikuntzaren arloan politikak aztertzen ditu eta aldez 

aurretik horien gainean Europar Batasunak eta Estatuek beren nazio 

eremuan bultzatutako politiken eta ekimenen eragina landu da. Atal 

honetan argi eta garbi ondoriozta daitezke bi eskualdeen arteko 

desberdintasun nabarmenak.  

Aginpide eta finantza autonomia maila handia izateari esker, Euskadin 

jarduera borondate politikoan oinarritzen bada, Nouvelle Aquitainen esku 

hartzeak piztu eta laguntzeko dira, baina, nagusiki, Estatuak sustatzen 

dituen politiken mendekoak dira eta eskualdeek pixkana aplikatzen 

dituzte. Lanak bi eskualdeetan berrikuntzaren ekosistemei buruzko panoramikarekin jarraitzen 

du, horiek guztiak alderatzeaz gain hurrengoetatik urrunago: bakoitzaren berezitasunak, kultura 

aldeak, antolaketa, konposizioa, funtzionamendua eta gobernamendua. Eraginkorrak direla 

egiazta daiteke eta horri esker bi sistemek beren herrialdeetan lehentasunezko kokapena dute 

eskualde berriztatzaileen artean, baita aurreratua ere europar mailari erreparatzen badiogu. 

Modu horretan adierazten du Europan Regional Innovation Scoreboard izenekoak.   

Berrikuntza sistemak eta bere eragileak azaldu eta aztertu ostean, azterlana fabrikazio 

aurreratuaren eremu berezira jaisten da, gai horri dagokionez, I+G+bn Euskadik eta Nouvelle 

Aquitainek beharrei nola aurre egiten dieten xehetasun handiagoz azaltzeko. Azkenik, praktika 

onak sustatu eta identifikatzen dira. Euskal ekonomian industriak garrantzi handia du eta 

fabrikazio aurreratuaren arloan ekimen sendoak abian jarriak ditu; horren aldean, Nouvelle 

Aquitaineko bizi ekonomikoan industriak askoz protagonismo txikiagoa du eta Frantzian bertan 

gauza bera antzeman daiteke. Hala eta guztiz ere, azkeneko urteetan Frantzia berriz 

industrializatzearen aldeko mugimendua dago. Nouvelle Aquitaineko eskualdea ez da kanpoan 

gelditzen eta “Usine du Futur” (Etorkizuneko Lantegia) planaren barruan kokatzen da.  

Dena den, Euskadi eta Nouvelle Aquitaineko berrikuntza sistemen arteko desberdintasunen 

ondorioz, azterlanak ahulezia erkidea agerian uzten du: enpresei I+Ga ez zaie nahikoa 

transferitzen, merkatuarekiko I+Garen jarduerak gaizki bideratuak daude eta enpresa txikiek 

ezagutza xurgatzeko gaitasun txikia dute, Euskadin eta Nouvelle Aquitainen garrantzi handia izan 

arren. Halaber, nahiz eta Euskadi nahiz Nouvelle Aquitaine mugaz haraindi egon, baina, aldi 

berean, geografikoki hurbil, berrikuntza eta teknologia transferitzearen arloan bi sistemak 

elkarrekiko lankidetza, elkarrekintza eta ezagutza maila txikiarekin bilakatzen ari dira. 

Azterlanak, bi sistemen artean kooperazioa sustatzeko proposamen sortez gain, Euskadi eta Nouvelle Aquitaineren 

hainbat praktika on proposatzen du, enpresei ezagutza hobe transferitzeko elementu erabilgarriak izango direlakoan. 

 

 

 

Azken azterlana Tarnosen 

urriaren 23an egindako bilera 

bateratuan adostu da. 

Euskadiko EGABren Osoko 

Bilkurak abenduaren 15eko 

saioan eta Nouvelle 

Aquitaineko EGKren Osoko 

Bilkurak azaroaren 7ko saioan 

baliozkotu dute. 

1.  Kapitulua 

Politika publikoetako eta 

berrikuntza kontuetan eta 

teknologia-transferentziako 

ekosistemetako eta bereziki 

«aurreratutako» 

«fabrikazioaren» eremuan, 

Euskadin eta Nouvelle  

Aquitaine-n, konparatutako 

2.  Kapitulua 

Praktika onak eta kolaborazio-

proposamenak 

Konklusioa 
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Lan hau fatxada atlantikoko eskualdeen Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeekin 

lankidetzan gauzatu da. Halaber, pareka daitezkeen erakundeak daude eta guztiak ekonomia eta 

gizarte eragileen Sare Transnazional Atlantikoan (STA-ATN) sartzen dira. 

Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordea eta bere kide atlantikoak 2011n onartutako 

Europako Estrategia Atlantikoa arrakastatsu suertatzearen garrantziaz jakitun dira. Hori 2013. urtean 

onartutako ekintza planaren bitartez inplementatzen ari da. Nolanahi ere, hori lortzeko arrazoi 

bikoitza dago. Batetik, Euskadiko itsas ekonomia bultzatzeko garrantzitsua da. Izan ere, oso aktibo 

garrantzitsuak ditugu garatzeke eta balioa emateke. Bestetik, bakarrik estrategia arrakastaz 

inplementatzen bada, aurrera egin ahal izango da Atlantikoan lankidetzaren maila altuagoetan eta 

nahi handiagokoetan eta EBko eremu geografikoekin baldintza berdinetan etorkizunari aurre egingo 

zaio. Nolanahi ere, geroz eta 

gehiago dira 

makroeskualdeetarako egiazko 

estrategiak onartuak dituztenak 

eta eskualdeen ahalmen sozioekonomikoak garatzeko tresna bereziak direla kontuan hartu behar da. 

Ildo horri eutsiz, Euskadiko EGABk eta STAren bazkide atlantikoek Estrategia Atlantikoa behar bezala 

gauzatzeko baldintzen gainean lanean jardutea hautatu zuten. Hala, eskualde atlantikoetako itsas 

ekonomiako eragileen esperientziak ezagutu zituzten eta Estrategia Atlantikoa inplementatzeko 

prozesuaren arkitektura eta tresnak aztertu ere bai. Helburua europar erakundeei gomendioak 

egitea zen, lurralde atlantikoek eta eragileek jarduerak bultzatzeko bitarteko eta tresna egokiak izan 

ditzaten eta, bide batez, Estrategia Atlantikoaren helburuak lor daitezen.  

Horregatik, Europar Batzordeak Estrategiaren Ekintza Plana aplikatzeari dagokionez, bitarteko 

ebaluazioa eta ikuskapena egin duenean sortu da. Hala, 2020. urtean egungo Ekintza Plana amaitzen 

denean edo 2020. urtearen ostean helburuak hobe lortzeko zuzendu beharreko alderdiak aldatzea 

aurrez ikusia du.  

Txostenak egindako analisiaren zati bat da lehenengo txosteneko proposamenen integrazio-maila 

aztertzea, baina 2016. urtean eta 2017. urtearen hasieran Estrategia inplementatzeko eskura 

jarritako tresnen funtzionamendu eta bilakaerari buruzko dinamikan oinarritzen da. Beste estrategia batzuen eremuan 

dauden formulak, bereziki, Baltikoko eskualdekoan, lan honetarako erreferentziazko abiapuntu garrantzitsuak dira. 

Dena den, lehenengo txostenean bezala, metodologia-elementurik garrantzitsuena EGAB partaide bakoitzak bere 

eskualdeko itsas ekonomiako eragileei egindako kontsultan datza. Horretarako, galdeketa erkidea gauzatu da eta 

emaitzak STAren lantaldearen lanetan irauli dira, STAren EGAB guztiak ordezkatuak baitaude. 

Kontsultak “gauzatutakoari” erreparatu dio eta burututako moduaren edo burutu gabe gelditu direnen inguruko 

informazioa jakin nahi izan du. Halaber, eragileen aldetik Estrategia Atlantikoaren proiektuari buruzko ideiak jaso dira 

eta beren zereginean aurkitu dituzten zailtasunak edota babesak landu ere bai, europar finantzaketa funts edo 

programen funtzionamendua barne. Xedea lurralde atlantikoan eragozpenak eta elementu eragileak identifikatzea da, 

Estrategia Atlantikoa behar bezala garatzeko baldintzei buruzko Txostena 

Lehenengo txostena 

Estrategia Atlantikoaren 

Ekintza Plana abiaraztean 

oinarritu zen eta amaitu 

ostean, 2016. urtean bigarren 

txostenaren lanei ekin 

zitzaien, inplementaziorako 

azterlan aurreratuagoan 

funtsatuta. Hori 2017ko 

irailean amaitu da eta 

Euskadiko EGABren Osoko 

Bilkurak 2017ko irailaren 

27an egindako saioan 

baliozkotu du. 

Txostena egun Estrategia Atlantikoa inplementatzean antzeman diren 

ahuleziak hobetzen laguntzeko EGIN DA. 
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hazkuntza urdinaren dinamizazio estrategia operatiboa izateko eragin praktikoa badute.  

Identifikatutako arazoek finantzaketa lortzeko zailtasunetan sakontzen dute; ildo horri jarraiki, estrategiarekin 

proiektuak ainguratzeko mekanismoak ez daude eta, ondorioz, Estrategiak ikusgai izateari uzten dio. Gainera, 

operadoreen iritziz, Estrategia ez da oso erabilgarria ekonomia urdina dinamizatzeko gaitasuna duten proiektuen motor 

modura.  

“Estrategia Atlantikoa hausnarketa eta jarduerarako esparru estrategiko operatibo eta eraginkor bezala kokatzea" 

helburu orokorpean proposamenen eta gomendioen kapitulu zabala eskaintzen da eta oinarrizko hiru zutabetan 

funtsatzen da: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGAB  eta CESER-a Nouvelle Aquitaine izan dira txostengileek eman dezaten txosten honen lantzea. Lantaldea Bretagne 

CESER-ak buru izanda egon da.  

Itsas ekonomiako eragileek Es-

trategia Atlantikoarekiko intere-

sa berreskuratzea: proposame-

nak finantzaketa deialdietarako 

proiektuak aurkezteko prozedu-

ran Estrategia Atlantikoaren 

elementu bereizgarriak sartzera, 

Estrategia Atlantikoaren proiek-

tuak sustatzen dituztenentzat 

finantzaketa aukerak hobetzera 

eta irismen atlantikoa nahiz es-

trategikoa duten proiektuen 

garapen-baldintzak sendotzera 

bideratuak daude.  

Gobernamendu indartua, Estrate-

gia Atlantikoaren inplementazioa 

dinamizatzeko gai dena, sinergiak 

sortu eta eskala atlantikoan 

proiektu enblematikoak eratzen 

dituena: proposamenak inple-

mentazio prozesuari muskulu 

handiagoz hornitzera bideratuak 

doaz; izan ere, ikuspegi estrategi-

koagoa eta ikuspuntu transnazio-

nalagoa izan behar du. 

Bere inplementazioaren zer-

bitzura Estrategia Atlantikoaren 

ikusgaitasun indartsua: hainbat 

proposamen du, aktore mota 

bakoitzari moldatutako komu-

nikaziorako; gainera, Estrategia-

ren erronketarako eraginkorra 

izan beharko du, identifikazio 

mekanismoak ezarriz Estrategia-

ren proiektuen ikusgaitasuna eta 

jarraipena ahalbidetuko du eta 

garatutako proiektuen, emaitzen 

eta eskuratzen duten balio eran-

tsiaren bitartez Estrategia Atlan-

tikoa sustatuko du.  
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SOZIAL GARAPENERAKO BATZORDEA 

KIDE ANITZEKO ORGANOEN BILERAK 

OSOKO BILKURA 

Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako 

Batzordearen Osoko Bilkurak bederatzi saio egin 

ditu eta horietatik bi ohiz kanpokoak izan dira. 

Horietan zortzi irizpen, 2016eko jarduerei buruzko 

txostena, 2016eko txosten sozioekonomikoa, 2016. 

urteko kontuak eta 2018. urterako aurrekontua 

onartu ziren. 

BATZORDE IRAUNKORRA 

2017. urtean Batzorde Iraunkorra zortzi aldiz bildu 

zen. Besteak beste, hurrengo gaiak landu zituen: 

2016eko jarduerei buruzko txostena, 2016eko 

txosten sozioekonomikoa, 2016. urteko kontuak, 

2018. urterako aurrekontua, 2018eko auditoriaren 

txostena eta aurrekontuaren gauzatze-kontrola 

hiru hilez behin. 

Sozial 

Garapenerako 

Batzordea 

2017an hiru  

aldiz blidu zen. 

 

Irailak 20 Irailaren 20ko bileran, lehendabizi honako jarraipen txostenak aurkeztu ziren: 

• 22/2015 irizpena, Euskadin kokatutako osasun-zentro eta -zerbitzuetan laguntza 
jasotzen duten pazienteen segurtasun-neurriei buruzko Dekretu Proiektuaren 
gainekoa. 

• 4/2016 Irizpena, Gizarte larrialdietarako laguntzei buruzko Dekretua aldatzen duen 
Dekretuaren Proiektuari buruzkoa. 

• 5/2016 Irizpena, Euskal Autonomia Erkidegoko Izatezko Bikoteen Erregistroa 
arautzeko Araudia onartzen duen Dekretuaren proiektuari buruzkoa. 

Ondoren, Euskadin kokatutako osasun zentro eta zerbitzuetan gaixoarekiko segurtasun 
batzordeak garatzeko Osasun sailburuaren APari buruzko irizpenaren aurreproiektua 
eztabaidatu zen, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak eskatu ostean. 

78/2016 Dekretuak, maiatzaren 17koak, gaixoen segurtasun neurriei buruzkoak, 
aginduz xedatutakoaren arabera, Osasun Sailaren titularrak, besteak beste, arlo 
honetan osasun zentro eta zerbitzuetan izan behar dituzten baldintzak eta ustezkoak 
zehazten ditu, Segurtasun Batzordeak eratzea ezinezkoa denean edo eraginkorra 
suertatzen ez zaienean. Jasotako zuzenketa guztiak aztertu eta eztabaidatu ondoren, 
Batzordeak aho batez bere irizpen proiektua formulatu zuen eta EGABko Osoko 
Bilkuran landu zen, aho batez irailaren 28an onartzeko. 

Plan hori Enpleguaren eta Suspertze Ekonomikoaren aldeko 2017-2020 aldirako 
Esparru Programaren funtsezko atala da. Bi helburu nagusi hauek ezarri dira programa 
horretan: 2020an Euskadiko enplegua % 10etik behera murriztea eta 2017-2020 aldian 
20.000 gazteri lanerako aukerak eskaintzea. Era berean, Enpleguaren Euskal Estrategia 
2020 agirian definitutako gidalerroak esparru operatiboan zehaztea bilatuko du, 
erreferentziazkoak izan daitezen Eusko Jaurlaritzaren Sailek alor horretan sustatzen 
dituzten ekimenetan. 

Aurreproiektuaren azterketa bukatu gabe, bertaratuak irailaren 25ean berriz ere 
bilduko zirela adostu zuten. 
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EKONOMI GARAPENERAKO BATZORDEA 

Irailak 25  

Urriak 31  

Sozial 

Garapenerako 

Batzordea 

2017an hiru  

aldiz blidu zen. 

Irailaren 25eko bileran lan horrekin jarraitu zuten, eta jasotako zuzenketa guztiak 
aztertu eta eztabaidatu ondoren, Batzordeak, aho batez egin zuen bere irizpen 
proiektua. Ondoren EGABeko Osoko Bilkurara eraman zuten eta aho batez onetsi zuten 
irailaren 29an. 

Urriaren 31n egindako bileran Euskadin kokatutako osasun zentro eta zerbitzuetan 
gorabeherak jakinarazteko sistema garatzen duen Osasun sailburuaren A.P.ari buruzko 
irizpen proiektua eztabaidatu zen, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak eskatu ostean. 

Aginduak Euskal Autonomia Erkidegoko osasun zentro eta zerbitzuetan kalterik gabeko 
segurtasun gorabeheren jakinarazpen sistemaren ezaugarri teknikoak zehazten ditu.  
Jasotako zuzenketa guztiak aztertu eta eztabaidatu ondoren, Batzordeak aho batez 
bere irizpen proiektua formulatu zuen eta EGABko Osoko Bilkuran landu zen, aho batez 
azaroaren 6an onartzeko. 

Ekonomi 

Garapenerako 

Batzordea 

2017an sei aldiz 

bildu zen.  

La sesión se dedicó a la discusión del Anteproyecto de Dictamen sobre el Proyecto de 
Orden por la que se regula el programa Bideratu Berria. Presentado por el 
Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras, el proyecto normativo tiene 
el objetivo de regular un programa de ayudas para la reestructuración y relanzamiento 
de empresas en crisis. La reunión finalizó con la emisión de Proyecto de Dictamen para 
su elevación al Pleno. 

Apirilak 27  

Bileran honi buruzko irizpenaren aurreproiektua eztabaidatu zuten: 235/2000 
Dekretua, azaroaren 21ekoa, indargabetzen duen Dekretu Proiektua. lehenengoaren 
bitartez behi-okela edo abelgorrien haragia eta haren ondoriozko produktuak 
etiketatzeko aukerako sistema ezartzeko arauak eman dira Euskal Autonomia 
Erkidegorako.  

Dekretuaren helburua (Europako arauetan egindako aldaketak betez) behi-okela eta 
behi-okela oinarri hartuz sortutako produktuen etiketatzea EAEn arautzen zuen 
araubidea indargabetzea da.  

Aurreproiektuari egindako zuzenketak aztertu eta eztabaidatu ondoren, Batzordeak 
aho batez irizpen proiektua egin zuen eta EGABeko Osoko Bilkurak aztertu zuen, 
ekainaren 5ean aho batez onesteko. 

 Maiatzak 29  
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Ekonomi 

Garapenerako 

Batzordea 

2017an sei 

aldiz bildu zen.  

Egindako bileran 2017-2020rako Industrializazio Planari buruzko Irizpen Aurreproiektua 
eztabaidatu zen, Eusko Jaurlaritzako Ekonomia Garapen eta Azpiegitura Sailak eskatu 
ondoren. 

Plana gobernuko arlo desberdinen industria sustapen lana egituratu eta koordinatzeko 
gida da. Horren arabera, industria ongizatearen ereduan funtsezko pieza eta euskal 
ekonomiaren motorra da. Hala, “Industria 4.0” izenekoak protagonismo berezia du, 
paradigma aldaketa eragiten baitu eta, ondorioz, euskal industria ekosistema guztian 
kontzeptu eta estrategia ikuspegi berria behar baita. 

Plana diseinatzeko prozedurari buruz iritziak elkar aldatu dira; are gehiago, kasu 
batzuetan, zalantzan jarri da Irizpena bera egitea, baina, horren guztiaren ondoren, 
gehiengoz kontsultatzen den dokumentuari buruz EGABk txostena egitearen aukera 
aprobetxatu behar duela erabaki du. Ildo horri eutsiz, iritzi horiek Irizpenean sartu 
beharreko gogoetak izan daitezke. Aurrekoari jarraiki, bertaratutakoak ostiralean, 
21ean, berriz bilduko dira eta Plana diseinatzeko orduan prozedura zalantzan jartzen 
dutenek beren ikuspuntuak idatziz bidaliko dituzte ostegunean, 20an. 

Ekainak 19  

Ekainak 21  

Eztabaida bizia izan ostean eta ahoz planteatutako edota jasotako zuzenketen ondorioz 
aldaketak egin ondoren, Batzordeak aho batez irizpen proiektua formulatu zuen eta 
EGABren Osoko Bilkuran landu zen, 2017ko ekainaren 30ean aho batez onartzeko.  

Ekainak 27  

Urriaren 30ean egindako bileran, lehendabizi elikadura enpresa eta establezimenduen 
osasun baimen eta jakinarazpenerako araubidea arautu eta Euskal Autonomia 
Erkidegoko Elikadura Establezimenduen Erregistroa (EAEEEE) sortzeko Dekretu 
Proiektuari buruzko irizpenaren aurreproiektuaren inguruan eztabaidatu zuten. 

Arauaren helburua osasun publikoa eta pertsonen eskubideak babestea da eta, xede 
horrez, Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan jarduten duten elikadura 
establezimenduak eta jarduerak kontrolatuko dira. Ildo horri eutsiz, EAEn jarduera 
garatzen duten elikadura enpresa eta establezimenduei dagokienez, osasun 
baimenaren prozedura, jarduera hasi aurreko jakinarazpena eta datuak aldatzeko 
jakinarazpena, erregistroan inskribapena baliogabetzea barne, arautzen dira eta, aldi 
berean, Euskal Autonomia Erkidegoko Elikadura Enpresen eta Establezimenduen 
Erregistroa sortuko da. 

Gero, 109/2015 Dekretua, ekainaren 23koa, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren 
Euskal Sarearen konposizioa arautu eta eguneratzen duena, aldatzeko dekretu 
proiektuari buruzko irizpen aurreproiektua eztabaidatu zen. Zuzenketarik egin gabe, 

Urriak 30  

Egindako bileran, 20an planaren diseinua edota irizpena egitea zalantzan jartzen zuten 
aldeen alegazioak jaso ostean, Irizpen Aurreproiektuaren bigarren bertsioa eztabaidatu 
zen.  Analisia amaitutakoan aldaketak erabaki ziren eta bertaratutakoak ekainaren 27an 
berriz biltzea erabaki zuten.  
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MEMORIA SOZIOEKONOMIKOAREN BATZORDEA 

batzordeak aho batez bere irizpen proiektua formulatu zuen eta EGABko Osoko 
Bilkuran landu zen, aho batez azaroaren 6an onartzeko. 

Ekonomi 

Garapenerako 

Batzordea 

2017an sei aldiz 

bildu zen.  

Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako kapituluaren inguruko eztabaida egon zen eta 
bertako aldaketak onetsi ziren. Era berean, bizitza-baldintzei buruzko kapituluaren 
aldaketak eztabaidatu zituzten, eta horien behin betiko onespena egiteke dago, atal 
berri bat gehitzea adostu baitzuten. 

Bilera horren helburua kapitulu hauen inguruan eztabaidatzea eta aldaketak onestea 
izan zen: Demografia, Ekonomia sozialeko, inguru naturaleko, osasuneko eta osasun 
sistemako kontuak eta jarduera arautzailea. 

Otsailak 17  Memoria 

Sozioekonomikoa

ren Batzordea 

bederatzi aldiz 

batu zen 

2017an. 

 

Martxoak 10  

Martxoak 31  Azpiegitura Ekoizleak eta Lan Merkatua kapituluen aldaketei buruzko eztabaida egon 
zen. Azpiegitura Ekoizleak kapituluan aldaketak egin ondoren, onartu egin zen. Hala 
ere, Lan Merkatuko kapitulua onesteko geratu zen, eduki berriak gehituko zaizkiola 
adostu baitzuten. 
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Ekainak 9  Batzordeak, lehendabizi jakin zuen erakundea MSE 2016ren jendaurreko aurkezpenetik 
joan egin zela; aurkezpenerako Guillermo Dorronsoro jaunaren, EGABeko kontseilari 
adituaren, lankidetza izan zuten. Ondoren, berrikusi eta behin betiko onetsi zen 
Hezkuntza eta Kulturari buruzko kapitulua.   

Era berean, kapitulu hauen inguruan eztabaidatu zen eta horietako aldaketak onetsi 
ziren: Sektore Ekoizleak, Sektore Publikoa, Kanpoko inguru ekonomikoa eta Ekonomiari 
buruzko laburpena eta oharrak. 

Lehenik eta behin, Bizi-baldintzen behin betiko bertsioa onetsi zen, baita Lan 
Merkatuaren bertsio berria ere, kapitulu bietan adostutako azken aldaketak berrikusi 
ondoren. 

Ondoren, abagune ekonomikoari eta prezioei, kostuei eta errentei dagokien aldaketen 
inguruan eztabaidatu zen eta horiek onetsi ziren. 

Maiatzak 3  Memoria 

Sozioekonomikoa

ren Batzordea 

bederatzi aldiz 

batu zen 

2017an. 

Bilera horretan Lan Merkatuaren kapitulua onetsi zen eta Etxebizitza eta Babes Soziala 
kapituluen aldaketak onetsi ziren. 

Maiatzak 22  

Batzordea bildu egin zen 2016ko Memoria 
sozioekonomikoari buruzko aurkezpena 
prestatzeko. 

Ekainak 21  

2017ko Memoria sozioekonomikoa egiteko 
lanak martxan jartzea. Batzordeak lanaren 
aurkibidea eta egutegia adostu zituen, 
ondoren Kontseiluko kide guztiei 
jakinaraziko zaiena. 

Azaroak 10 

  

Batzordeak MSE 2016 agiria jendaurrean aurkezteko erabaki hau hartu zuen: Brexit-aren 
eta horrek EAEn izan dezakeen eraginaren inguruko hitzaldi bat antolatzea. 

Era berean, Hezkuntza eta Kulturako hasierako zirriborro bat onetsi zen eta eduki 
berriak txertatzeko zain geratu ziren. 

Maiatzak 19 
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EUROPAR GAIETARAKO BATZORDEAREN JARDUERA  

 

 

 

Europar 

Gaietarako 

Batzordeak 2017. 

urtean 18 bilera 

burutu ditu eta 

horietatik 7 

Nouvelle 

Aquitaineko EGK 

izenekoaren 

Kooperazio 

Batzordearekin 

batera egin dira.  

Urtarrilak 13  Saioak bi zati desberdin izan zituen. 
Lehenengoan, otsaileko EGK Nouvelle 
Aquitainerekin alde bien kooperazio bilera 
landu zen eta urtarrileko Sare Transnazional 
Atlantikoaren osoko bilkuraren berri eman 
zen. Horrez gain, hasten den urtean gauzatu 
beharreko lanak gogorarazi ziren. Bigarren 
zatian, berriz, Eusko Jaurlaritzako Ekonomia 
eta Plangintza Zuzendaritzako ordezkarien 
agerraldia izan zen eta Estrategia Atlantikoa 
Euskadin kudeatzen diren Egitura eta 
Inbertsio Funtsen Programa Operatiboetan 
integratzeko modua azaldu zuten.  

Otsailak 10  Saioa alde bien lankidetza esparruan otsailaren 14an eta 15ean Batzordearen eta 
Nouvelle Aquitaineko EGKren artean egin beharreko bilera prestatzera bideratu zen. 
Gainera, Euskal Autonomia Erkidegoko EGEF Programa Operatiboan Estrategia 
integratzeari buruz Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritzako 
ordezkarien agerraldiaren ondoren, Estrategia Atlantikoaren inguruan kontsultatzeko 
kontuan hartu behar ziren alderdiak aztertu ziren. 

Otsailak  

14 eta 15   

 

Batzordea Nouvelle Aquitaine EGKren Kooperazio Batzordearekin batera bildu zen bi 
Batzordeen arteko alde bien kooperazioaren esparruan. Bilerak berrikuntza eta 
teknologiaren transferentziari buruzko lanetan kokatuak daude eta Donostian nahiz 
Elgoibarren garatu ziren. Makineria eta erremintaren arloan lan saioak gauzatu ziren 
eta sektoreko klusterraren aurkezpenak egin ere bai. Danobat Group enpresa taldean 
eta IDEKO sektoreko teknologia zentroan lan bisita egon zen. Halaber, lanerako CIC 
Nanogune bisitatu zen eta Gipuzkoako Merkataritza eta Industria Ganberaren 
egoitzan “Interclustering” udalaz haraindiko proiektuari buruzko aurkezpena izan zen, 
Bihartean eta 
Orkestrako 
ordezkariek azaldu 
ostean. 
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Martxoak  15  

Europar 

Gaietarako 

Batzordeak 

2017. urtean 18 

bilera burutu ditu 

eta horietatik 7 

Nouvelle 

Aquitaineko EGK 

izenekoaren 

Kooperazio 

Batzordearekin 

batera egin dira.  

 
 

Otsailak 28  Makineria eta erremintaren arloan berrikuntza eta teknologiaren transferentzia 
hizpide izanik, otsailaren 14an eta 15ean Nouvelle Aquitaineko EGKrekin bilera egin 
ondoren, otsailaren 28an batzordeko kideek ateratako ondorio eta ideiekin bateratze 
lana burutu zen. Era berean, Batzordea Europako Estrategia Atlantikoari buruzko 
kontsulta egiten ari da eta horren esparruan Energiaren Euskal Erakundeko 
ordezkariek agerraldia izan zuten, itsas energiaren arloan Estrategiaren barruan eurek 
izandako esperientzia azaltzeko. 

lehenengoz, Estrategia Atlantikoari buruzko STAren txostenari zegozkion lanetan 
batzordearen lana gogorarazi zen. Bilbon martxoaren 21ean egin zen STAren 
lantaldearen bileran parte hartu zuten batzordeko kideek bileran gertatutakoa eta 
emaitzei buruzko balioztapena adierazi zituzten. Halaber, bilera Nouvelle Aquitaineko 
EGKrekin maiatzaren 9 eta 10ean egin behar zen kooperazio topaketa prestatzeko 
erabili zen. Hala, egitaraua eta helburuak aurkeztu ziren. 

Apirilak 26   

Euskadiko EGAB eta Nouvelle Aquitaineko EGKren artean bilerak egin ziren alde bien 
kooperazio harremanaren esparruan. Bileretan berrikuntza eta teknologia 
transferentziaren arloan Nouvelle Aquitaineko sistemari buruz Transferentzia, 
Berrikuntza eta Bizkortzearen eskualdeko kontseilari arduraduna, Anne-Laure Bedu, 
izan zen eta lanerako enpresa desberdinak bisitatu ziren. Horiek beren berrikuntza 
ereduak azaldu zituzten. 

Maiatzak 

9  eta 10  

 

Martxoaren 15ean Euskadin Estrategia Atlantikoaren egoera laburtzen zuen 
dokumentua aztertu zen eta Estrategia Atlantikoari buruzko galdeketan ageri ziren 
gaiak lantzen zituen. Horren arduraduna STAren EGAB kide bakoitza izan zen. 
Dokumentua baliozkotzeaz gain, berriz ere berrikuntza eta teknologia transferitzeari 
buruzko ideien eta ondorioen bateratze lanarekin jarraitu zen, Nouvelle Aquitaineko 
EGKrekin otsailaren 14an eta 15ean bilera egin ondoren. Azkenik, Euskadi eta 
Akitaniaren artean berrikuntza eta teknologia transferentziaren arloan 
kooperazioaren inguruko txostena garatzeko lan proposamenaren dokumentua 
aztertu zen. Halaber, Sare Transnazional Atlantikoak otsailaren 21ean egindako osoko 
bilkuran hartutako erabakien berri eman zen  

Batzordeak Estrategia Atlantikoa inplementatzeari buruz hizlariek egindako agiriak 
aztertu zituen, Andaluziako EGABn maiatzaren 30ean STAren lantaldearen bileran 
eztabaidatu behar baitzien. Ildo horri eutsiz, Euskadiko EGABko ordezkariek bileran 
jarraitu behar zituzten gidalerro orokorrak zehaztu ziren. Bestetik, Bordelen 
maiatzaren 9an eta 10ean Nouvelle Aquitaineko EGKrekin egindako alde bien arteko 
kooperazio bileraren inguruko balantzea egin zen. 

Maiatzak 29  
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Europar 

Gaietarako 

Batzordeak 2017. 

urtean 18 bilera 

burutu ditu eta 

horietatik 7 

Nouvelle 

Aquitaineko EGK 

izenekoaren 

Kooperazio 

Batzordearekin 

batera egin dira.  

 
 

Ekainak 28  Lan saioa STAren lantaldearen bileraren berri batzordeari ematen oinarritu zen. Hori 
Andaluziako EGABk antolatu zuen Granadan maiatzaren 30ean. Horrez gain, Estrategia 
Atlantikoari buruzko txostenaren dokumentuak aztertu ziren, Bretainiako EGKn 
ekainaren 30ean STAren lantaldeari zegokion bileran eztabaidatu behar baitziren.   

Uztailak 21  Batzordearen bilerari Rennesen ekainaren 30ean egindako STAren lantaldeko garapen 
eta emaitzen berri batzordeko kideei emanez ekin zitzaion. Bertan Estrategia 
Atlantikoari buruzko txostenaren testu osoa eztabaidatu zen, aldez aurretik batzordean 
aztertu ostean. Ondoren, Brexitaren eta eremu atlantikoko eskualdeetan eraginaren 
gaia lantzeko batzordekideen interesa eztabaidatu zen, STAk 2018ko lehenengo 
seihilekoan aztertzeko gai posiblea delakoan. Azkenik, Nouvelle Aquitaineko EGKrekin 
alde bien arteko kooperazio txostenean aztertu beharrezko gaien proposamena landu 
zen. 

Batzordearen lan saioa Nouvelle Aquitaineko EGKrekin Bilbon irailaren 28an eta 29an 
egin behar zen alde bien arteko kooperazio batzordea prestatzera bideratu zen. 
Halaber, bileran bien artean eztabaidatu behar ziren dokumentuak aztertu ziren. Era 
berean, batzordeak Estrategia Atlantikoari buruzko txostenaren dokumentua ontzat 
eman zuen, STAren lantaldeak egin ondoren, eta Osoko Bilkurak baliozkotzeko bertan 
lantzea erabaki zen.  

Irailak 18  

Europar gaietarako batzordeak eta Nouvelle Aquitaineko EGKren parekideak bi bilera 
egin zituzten, berrikuntza eta teknologia transferitzearen eremuan osagarritasun eta 
kooperazio arloei buruz eztabaidatzeko. Bereziki, fabrikazio aurreratuaren eremuari 
erreparatu zioten. Helburua arloari buruzko txosten bateratuan gomendioen kapitulua 
egituratzen hastea zen. 

Irailak  

28 eta 29  

 

28an eta 29an alde bien artean egin behar zen kooperazio bilera prestatzeko bilera 
berria gauzatu zen eta aztergaien zerrenda finkatu zen, bileraren metodologiarekin 
batera. Gainera, bai Euskadiko EGABk, bai Akitaniakoak aurkeztu beharreko 
dokumentuak aztertu ziren. 

Irailak 27  
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EKIMEN PROPIOKO AZTERLANETARAKO BATZORDEAREN JARDUERA: “EAEko gazteen enplega-

garritasuna eta lan-merkatura sartzea Europako eskualdeko ikuspuntu konparatzailetik” 

Urtarrilak 26  Bilera,  “EAEko gazteen enplegagarritasuna eta lan-merkatura sartzea Europako 
eskualdeko ikuspegi konparatzailetik” azterlanaren kontratazioari buruzko erabakia 
hartzera bideratu zen. 

− 2. kapituluaren (Euskadiko pertsona gazteen egoera, demografiaren, 
hezkuntzaren eta lan-merkatuaren arabera) lehen bertsioa eztabaidatu zen. 

Ekimen Propioko 

Batzordeak 11 

aldiz bildu zen 

2017an. 

Apirilak 27  

Otsailak 22  Bileran, azterlana abiatzeko dokumentua eztabaidatu eta onetsi egin zen. 

Europar 

Gaietarako 

Batzordeak 2017. 

urtean 18 bilera 

burutu ditu eta 

horietatik 7 Nouvelle 

Aquitaineko EGK 

izenekoaren 

Kooperazio 

Batzordearekin 

batera egin dira.  

Europar gaietarako batzordea eta Nouvelle Aquitaineko EGKren parekidea elkartu ziren, 
berrikuntza eta teknologia transferentziaren arloan txosten bateratuaren proiektua 
eztabaidatzeko. Arreta berezia jarri zitzaion fabrikazio aurreratuari. Txostenarekin gaiari 
buruz bi batzordeen artean alde bien arteko kooperazioaren eremuan garatu diren lanak 
amaitu dira. 

Urriak 23  

Era berean, europar gaietarako batzordeak bere ordezkarien bitartez Sare Transnazional Atlantikoaren 
Lantaldearen lanetan parte hartzen du eta 2017. urtean aipatu taldeak 3 bilera egin ditu, hain zuzen 
ere, Bilbon martxoaren 21ean, Granadan maiatzaren 30ean eta Rennesen ekainaren 30ean.  

batzordea bildu zen eta Euskadiko EGAB eta Nouvelle Aquitaineko EGKren artean 
irailaren 28an eta 29an Bilbon alde bien artean egindako kooperazio bileraren balantzea 
gauzatu zen. Horretan, berrikuntza eta teknologia transferitzeari buruzko txosten 
bateratuan erantsi zitezkeen proposamenak eztabaidatu ziren. Halaber, urriaren 23ko 
bilera berria prestatu zen eta bertan eztabaidatzeko dokumentuak aztertu ziren. 
Azkenik, STAren osoko bilkurak hartutako erabakien berri eman zen eta batzordeak 
egindako lanak azpimarratu ziren. 

Urriak 17  
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Ekainak 5  Bileran, 3. kapituluko lehen zatia (enpleguaren bilakaeraren ezaugarriak) eta 2. 
kapituluaren bigarren bertsioa eztabaidatu ziren. 

Bileran GAI BAKARRA jorratu zen: hain zuzen, mahai-ingurua egitea. Horretan parte 
hartu zuten Ander Añibarro, Enpleguko eta Gizarte Politeketako Saileko Gazteria 
zuzendaria; Maialen Olabe, Euskadiko Gazteriaren Kontseiluko presidentea; Ivan 
Jiménez, Bizkaia Talent-eko zuzendari kudeatzailea; Javier Ramos, Lanbideren 
Behatokiko zuzendaria; Ana Verano, Adecco taldeko eskualdeko zuzendaria; eta Lan 
Batzordeko gainerako kideek. 

Mahai-inguruak helburua zuen Lan Batzordeko kideek azterlanean zehar baliagarri izan 
zekizkiekeen input-ak jasotzea, hizlarien hitzaldien bidez. 

Maiatzak 17   Ekimen Propioko 

Batzordeak 11 

aldiz bildu zen 

2017an. 

Bileraren kasuan, gai-zerrenda luzea izan zen. Bada:  

• Se Focus Group delakoen (foku-taldeak) planteamendua jorratu zen (enpleguaren 
ezaugarrien arteko konparaketa kualitatiboa), bai eta nola sartuko diren emaitzak 
dokumentuan ere. 

• 2. kapituluaren hirugarren bertsioa onetsi zen. 

•  Ondokoak eztabaidatu ziren:  

− 3. kapituluaren bigarren bertsioa,  lehen zatia.  

−  4. kapituluaren lehen bertsioa. 

Uztailak 21  

Bileraren gai-zerrenda ere luzea izan zen. Bada. 

Enpleguko eta Gizarte Politiketako sailburuarekin, Beatriz Artolazabal, eta Enplegu eta 
Gazteria sailburuordearekin, Marcos Muro, uztailean izandako bileraren berri eman zen. 
Bilera horretan, EGABko presidenteak, Batzordeburuak eta azterlanaren arduradunak 
hartu zuten parte.  

• Azterlana jendaurrean aurkeztearen inguruko lehen erabakiak hartu ziren.  

• 2. kapituluaren eta 3. kapituluko lehen zatiaren azken bertsioak onesten zirela 
berretsi zen. 

• 4. kapituluko aldaketak berrikusi eta onetsi ziren.  

• 3. kapituluko bigarren zatiko aldaketak berrikusi eta onetsi ziren. Focus Groups.  

• Amaierako laburpenari buruzko eztabaida hasi zen. Ekarpenak idatziz aurkezteko 
beste epe bat zabaltzea eta eztabaida hilaren 15era, asteazkena, atzeratzea era-
baki zen. 

Azaroak 8   
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Ekimen 

Propioko 

Batzordeak 

11 aldiz bildu 

zen 2017an. 

bileran, gogoetei buruzko erabaki guztiak hartu ziren, “Herri gisako itun baten beharra” 
gaia gogoeten amaieran kokatzea barne. Gainerako gaien hurrenkera zerbitzu tekni-
koen esku utzi zen, batzordekideek planteatutakoa kontuan hartuta, eta hurrengo bile-
ra 2018ko urtarrilaren 10ean egitea aurreikusi zen, bertan gogoeta guztiak –eta, horie-
kin batera, azterlana osorik– landu eta ixteko. 

Abenduak 21   

 

Bileran, azterlanaren jendaurreko aurkezpenari buruzko erabakiak hartu ziren; horrez 
gain, 1. kapitulua eta 3. eta 4. kapituluetako zehaztasunak onetsi ziren eta, beraz, itxi 
eta onetsi egin ziren. 

Bestalde, amaierako laburpenaren lehen bertsioa eztabaidatu zen, hainbat ñabardura 
iradokita. Hurrengo bilerarako eguna erabaki zen, hilaren 29a, asteazkena. Horretan, 
laburpenaren bigarren bertsioa eta gogoeten lehen bertsioa jorratuko zituzten. 

Azaroak 15  

 

 Abenduak 14  Bileraren hasieran, banan-banan heldu zitzaien gaiei, horien inguruko erabakiak har-
tzeko. Gaien hurrenkerarako aukerei dagokienez, testuaren gaineko erabakiak hartuta 
egon arte atzeratzea erabaki zen. 

Testuaren erdira arte aurre egitea lortu zen. Hortaz, eztabaidaren beste bilera batean 
jarraitzea erabaki zen, landutako azken gaitik hasita. Abenduaren 21ean ezarri zen bile-
ra hori. 

Bileran, dokumentuaren gorputza onetsi zen, bai eta amaierako laburpena ere, hainbat 
aldaketa egin eta gero. 

Gogoetei dagokienez, eztabaida bizia zabaldu zen iritziak azaldutakoan, eta ez zen era-
baki zehatzik hartu. Beraz, beste bilera batean horrekin jarraitzea erabaki zen, gogoet-
en testuan oinarrituta. 

Azaroak 29  
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BATXORDE EGUTEGIA 

urtarrila   

al ar az og or 

2 3 4 5 6 

9 10 11 12 E.G.B. 

16 17 18 19 20 

23 24 25 E.K.B. 27 

30 31    

otsaila  

al  ar az og or 

  1 2 B.I. 

6 7 8 9 E.G.B. 

13 E.G.B. E.G.B. 16 MSE.B* 

20 21 E.K.B. 23 OSOKO 

27 E.G.B.    

martxoa  

al ar az og or 

  1 2 3 

6 7 8 9 10 

13 14 E.G.B. 16 MSE.B 

20 E.G.B. 22 23 24 

27 28 29 30 MSE.B 

apirila  

al ar az og or 

3 4 5 6 B.I. 

10 11 12 13 14 

17 18 19 20 21 

24 25 E.G.B. E.K.B. 28 

     

maiatza  

al ar az og or 

1 2 MSE.B 4 5 

8 E.G.B. E.G.B. 11 12 

15 16 E.K.B. 18 MSE.B 

MSE.B 23 24 25 26 

E.G.B. OSOKO 31   

ekaina  

al ar az og or 

   1 2 

PLENO 6 7 E.K.B. MSE.B 

12 13 14 15 16 

C.D.E. B.I. MSE.B 22 C.D.E. 

26 OSOKO* E.G.B. 29 OSOKO 

uztaila  

al ar az og or 

3 4 5 6 7 

10 11 12 13 14 

17 18 19 20 E.K.B. 

24 25 26 27 28 

31     

iraila  

al ar az og or 

    1 

4 5 6 7 8 

11 12 13 14 15 

E.G.B. 19 S.G.B B.I.  22 

S.G.B 26 E.G.B. E.G.B.* E.G.B

urria  

al ar az og or 

2 3 4 5 6 

9 10 11 12 13 

16 E.G.B. 18 19 20 

23 24 25 26 27 

B.I.* S.G.B    

azaroa  

al ar az og or 

  1 2 3 

OSOKO 7 E.K.B. 9 MSE.B 

13 14 E.K.B. 16 17 

B.I. 21 22 23 24 

27 28 E.K.B. 30  

abendua  

al ar az og or 

    1 

4 5 6 7 8 

11 12 13 E.K.B. 15 

18 19 20 E.K.B. 22 

25 26 27 28 29 

OSOKO BILKURA 9 

B. IRAUNKORRA 7 

Sozial G.B. 3 

Ekonomi G.B. 6 

MSE  B. 9 

Ekimen propioko B. 11 

Europar G.B. 18 

* Bilera bat baino gehiago ospatzen dute lan-organoen bilerak puntuan xehatuta HOR.– 32-42 
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EKITALDI PUBLIKOAK ETA JARDUNALDIAK 

2016KO EAE-ko Memoria sozioekonomikoaren aurkezpena : 

HITZALDIA: BREXIT-A, NEGOZIAZIOA ULERTZEKO GAKOAK 

Uztailaren 12an, 2016 EAEko Memoria Sozioekonomikoaren 
aurkezpena zela-eta, Euskadiko EGABek ekitaldi bat antolatu 

zuen, eta horretan, Memoriaren aurkezpenaz gain, zeina 
Memoria Sozioekonomikoaren Batzordeko presidentea den 

Inmaculada Gallastegui andreak egin baitzuen, hitzaldi bat egin 
zen “Brexit: negoziazioa ulertzeko gakoak” izenburupean. 

 
Asko hitz egin da gizarte britainiarrak hartutako erabakiaren 

zergatiez, baita Brexitak Erresuma Batuan zein Europan izango 
duen eragin ekonomiko eta sozialaz ere. Orain, kausa eta 

ondorio horiek funtsezko mugarria dute aurrean: bi aldeen 
arteko negoziazioa; horretarako bi urteko epea finkatu da, eta 

gai nagusiak zehaztu dira. 
 

Hitzaldia Guillermo Dorronsorok, zeina EGABeko aholkularia eta 
Deusto Business School-eko zuzendaria baita, aurkeztu eta 

moderatu zuen, eta bi adituk aztertu zituzten negoziazioaren 
gakoak,  hobeto ulertzen laguntzeko zer gertatuko den datozen 

hilabeteotan, kameren aurrean zein atzean. 
 
 

 

Iain Begg Professorial Research Fellow da London School 
of Economics-en Institutu Europarrean, Chatham House-

eko Associate Fellow, eta “Erresuma Batua, eraldatzen 
ari den Europa batean” ekimeneko Senior Fellow. 

Britainia Handiko egora politikoko azken gertaerak 
aztertu ondoren, Begg irakasleak dibortzio konplexutzat 

jo zuen Brexita, zeinak itun berri bat eskatuko baitu 
Erresuma Batuaren eta Europaren artean, baita botereak 

birbanatzea ere Erresuma Batua egongo ez den Europar 
Batasunaren barruan. 

 
Juan José Álvarez UPV/EHUko Nazioarteko Zuzenbide 

Pribatuko Katedraduna da, eta Despacho Cuatrecasas-
eko aholkulari-abokatua. Europako Batzordeak aditu 

independente izendatu zuen askatasun, segurtasun eta 
justizia arloetarako; horrez gain, Globernanc-eko 

idazkaria da (Gobernamendu Demokratikoaren 
Institutua). Juan José Álvarezek azaldu zuen pribilegiozko 

harreman mota bat ezarri beharko dela Erresuma 
Batuaren eta Europar Batasunaren arteko estatus 

politiko berria artikulatzeko, dauden aukerak aztertuta, 
eta kontuan harturik nazioarteko merkataritza-

harremanetan izango dituen berehalako eraginak.  
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Abenduaren 19an, Euskadiko EGABk eta Gune Atlantikoaren eskualdeetako erakunde baliokideek (STA-ATN) 

Europako Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen (Europako EGAB) egoitzan, Bruselan, ekitaldi publikoa 

izan zuten Estrategia Atlantikoa behar bezala garatzeko baldintzei buruz STA-ATNk egindako txostena (“Ekintza 

Plana aldi ertainean berraztertzeari begira Estrategia Atlantikoa hobe inplementatzeko gizarte zibilaren 

proposamenak”) aurkezteko. 

Ekitaldian, nagusiki, europar erakundeetako ordezkariak bildu ziren, Europar Batzordeko, Eskualdeen Batzordeko eta 

Europako Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeko zuzendaritza nagusi desberdinak, Estatu Atlantikoetako 

ordezkaritza iraunkorrak eta eskualde atlantikoetako gobernuen ordezkaritzak Bruselan; maila batean edo bestean 

Estrategia Atlantikoa inplementatzen zuzenean nahasitako jendea, alegia. 

Jardueran Brendan Bruns Europako Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordean NAT atalaren presidentea eta 

Francisco José Huidobro Euskadiko EGABko eta STA-ATNko batzordeburua batera buru izan ziren. Bi zati 

desberdindu ziren: batetik, txostenaren aurkezpena bera, Nouvelle Aquitaine EGKko Camille De Amorin Bonneau eta 

Euskadiko EGABko Arantza Lopez de Munain hizlariek gauzatutakoa, eta, bestetik, eztabaidarako mahai-inguru 

zabala. Moderatzaile lanetan Luis Miguel Pariza Europako EGABko kide ohiak eta Estrategia Atlantikoari buruzko 

irizpenetarako hizlariak jardun zuen. Bertan Estrategia Atlantikoaren Ekintza Plana egituratzeko eta txostenean 

planteatutako proposamenen inguruan erabaki gaitasuna duten funtsezko eragileak izan ziren. Helburua STAk 

egindako diagnostikoarekiko eta proposamenekiko eragileen erreakzioak ezagutzea zen. Europar Batzordeko DG 

MAREren aldetik Christos Economou Estrategia Atlantikoaren arduradunak parte hartu zuen eta bere ustez, 

transnazionalitatea nahiz finantzaketa landu behar da, hobekuntza tarte handia baitago; gainera, proiektuen 

sustatzaileei, batez ere, enpresei gehiago lagundu eta babestu behar zaie. Gobernamendua da eutsi beharreko 

beste alderdi bat, hobe egituratutako sistemarantz aurrerapausoak eman behar dira eta jarraipen mekanismoez 

nahiz helburu kualitatibo eta kuantitatibo argiez hornitu behar da. Aldi berean, Economou jaunak Estrategia Ekintza 

Plana berritzeko lan programa aditzera eman zuen. 

Buruzko Txostenaren Aurkezpen Jardunaldia: 

 ESTRATEGIA ATLANTIKOA BEHAR BEZALA GARATZEKO BALDINTZEI ” 
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Fernando de la Peñak, EBren Estrategia 

Atlantikoaren Taldean Espainiako ordezkariak 

eta horren buruak, taldean lantzeko 

txostenaren hiru alderdi azpimarratu zituen: 

finantzaketa hobetzea eta, horretarako, 

Estrategia Baltikoan probatu diren formulak 

erabiltzea, Estrategia hobe ezagutu eta 

zabaltzea eta gehiago ikusi nahiz ebaluatzeko 

proiektuak identifikatu eta labela ipintzea. 

Europar Batzordeko DG REGIOren aldetik, 

Vicente Rodríguez eta Jean-Pierre Halkin 

makroeskualdeetako estrategien arduradunek 

eta Estrategia Baltikoa sakonki ezagutzen 

dutenek estrategia horretan oinarritutako txosten proposamenak azpimarratu zituzten eta, modu berean, 2020. 

urtearen osteko kohesio politika berrian makroeskualdeetako estrategiak osatzen dituzten elementuen bilakaera 

aurreratu zuten. 

Michael Smyth Europako Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen lehendakariordeak eta EBren Estrategia 

Atlantikoaren Taldean aipatu erakundearen ordezkariak txostenaren praktikotasuna nabarmendu zuen eta Ekintza 

Plana berritzearen esparruan jarduerei buruz eztabaida lasaiagoa egiteko Europako EGABk izango dituen ekimenak 

iragarri zituen. Jerry Lundy EBko Estrategia Atlantikoaren Taldean Eskualdeen Batzordeko ordezkariak Estrategia 

ebaluatzeko eta STAren txostenarekin elkarguneak zehazteko irizpenari erreparatu zion eta Eleni Marianouk nahiz 

Tamara Guiraok, Arku Atlantikoaren Batzordeari eta Hiri Atlantikoen Konferentziari ordezkatuz, hurrenez hurren, 

Estrategia Atlantikoaren funtzionamenduari zegokionez, beren erakundeen esperientzia azaldu zuten. 

Laburbilduz, eztabaidaren ondorioz, mahaiak aho batez azpimarratu zuen txostenaren sakontasun, errealismo eta 

aukera, antzemandako arazoekin bat. Ildo horri eutsiz, jardun beharra dago eta Estrategia Atlantikoaren berrikuntza 

nahiz etorkizunari buruz hausnarketa mahaiaren gainean uzten du.             
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Martxoak 8   

 

ESPAINIAKO EGAB-KATALUNIAKO EGAB lankidetza jardunaldia 

Francisco José Huidobrok, Euskadiko EGABko batzordeburuak, Bartzelonan bi erakundeen arteko lankidetza 
jardunaldian parte hartu zuen. Hartan “Kontsumo ohitura berriak, gizarte nahiz teknologia aldaketak” gaiari 
eutsi zitzaion eta martxoaren 8an, asteazkenean, egin zen Kataluniako CTESCren egoitzan. Buru Marcos 
Peña, Espainiako Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako batzordeburua, eta Lluís Franco, Kataluniako Lan, 
Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako batzordeburua, izan zituzten.  

III.  KAPITULUA 

JARDUERA INSTITUZIONALA 

AHOLKUGINTZAREKIN ZERIKUSIA DUEN ERAKUNDEAREN JARDUERA ETA ORDEZKARITZA EKITALDIAK 

Urtarrilak 11  Europa Foruma: Ramiro González, Arabako Ahaldun Nagusia  

Euskadiko EGABko batzordeburua Ramiro González Arabako Ahaldun Nagusiak “Europa Foruma. Euskadi 
Tribunan” eskainitako hitzaldira joan zen. Ercilla hotela. 

Urtarrilak 31  STAko kideak izanik, Erkidegoetako EGAB erakundeen batzordeburuen bilera  

STAko kideak izanik, Erkidegoetako EGAB erakundeen batzordeburuak Gasteizen bildu ziren, STAren 
Lehendakariordetzak eta Lehendakaritza berritzeko orduan erabakiak adosteko, Osoko Bilkurak bere bilera 
egin baino lehen. 

Martxoak 6  Legebiltzarreko buruari Jardueren Txostena aurkeztea 

Bakartxo Tejeria Eusko 
Legebiltzarreko buruari 
Euskadiko EGABren Jarduera 
Txostenaren edukiak aurkeztu 
eta ofizialki entregatzeko 
egintza. Francis Huidobro 
batzordeburua hitzordura 
EGABko idazkari nagusiak, 
Emilia Malagak, eta Maribel 
Ballesteros, Aitor Otaola eta 
Iñigo Bilbao Batzorde 
Iraunkorreko kideek (sindikatu, 
enpresa eta nekazaritza 
erakundeetako ordezkariak, 
hurrenez hurren) lagundu 
zuten. 
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Martxoak 14  

Martxoak 15  

Beatriz Artolazabal Enplegu eta Gizarte Politiketarako sailburuarekin topaketa  

Francisco José Huidobro, Euskadiko EGABren batzordeburua, eta Emilia Málaga, idazkari nagusia, Beatriz 
Artolazabal Enplegu eta Gizarte Politiketarako sailburuarekin nahiz bere taldearekin egindako lehenengo 
erakunde topaketan izan ziren. 

Martxoak 23  

EUROPA FORUMA: Beatriz Artolazabal, Enplegu eta Gizarte Politiketarako sailburua   

Euskadiko EGAB EUROPA FORUMAK antolatutako hitzaldira joan zen. Euskadi Tribunan Beatriz Artolazabal 
Albeniz Enplegu eta Gizarte Politiketarako sailburuak parte hartu zuen.  

Ogasun sailburuak EGABi 2017rako aurrekontuak azaldu zizkion 

Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Ekonomia sailburua, Pedro Azpiazu, EGABra hurbildu zen, Saileko beste goi 
arduradunekin batera, EGABren Osoko Bilkuraren aurrean 2017. urterako EAEko Aurrekontu Orokorrei 
buruzko Lege Proiektuaren gidalerroak aurkeztera. 

Martxoak 20  Deustuko Unibertsitateko Ikerketaren Gizarte Eraginari 
buruzko I. Jardunaldiak    

Euskadiko EGAB Jardunaldi honetara hurbildu zen eta 
ikerketa oso gai garrantzitsuetan (besteak beste, biztanleria 
zahartzea, biztanle gutxietsiak gizarteratzea, hondakinak 
kudeatzea eta manufaktura aurreratuak, generoaren gaiak, 
komunikabideak eta hezkuntzan eragina) izaten ari den 
gizarte eraginaren balantzea egin zen. Gizarte eragileek eta 
ikerlariek beren esperientziak aurkeztu zituzten eta euren 
esanetan, eragileekin diziplina askoren arteko lankidetza 
oinarrizkoa da eragina duen ikerketa garatzeko.   
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Martxoak 29 María Jesús San José Justizia eta Lan 
sailburuarekin bilera   

Euskadiko EGABk bere egoitzan Mª Jesús San 
José Lan eta Justizia sailburuaren eta Jon 
Azkue Lan sailburuordearen bisita izan zuen. 

 

Martxoak 30  Eztabaida-gune irekia:  emakumeak eta komunikazioa   

Emilia Málaga Euskadiko EGABren idazkari nagusia “Emakumeak eta Komunikabideak. Komunikabideetan 
emakumeen presentziari buruzko arrastoak eta itxaropenak. Komunikatzeak generoa ote al du?” eztabaida
-gunera bertaratu zen. Euskadiko Kazetarien Elkarteak eta Euskal Kazetarien Elkargoak antolatu zuten, 
Bilboko Udalaren laguntzarekin. 

Apirilak 5  XVIII. Elkargi Enpresa Topaketa   

Euskadiko EGABren batzordeburua Elkargik urtero antolatzen duen Enpresa Topaketara joan zen 
Kursaalera. Izenburua “Etorkizuna jada hemen dago” izan zen. 

Maiatxak 4  EGABko batzordeburuen eta idazkari nagusien urteko topaketa  

Espainiako EGABk Espainia Europar Batasunera elkartu zela hogeita hamargarren urteurrena ospatzeko 
jardunaldia antolatu zuen eta bertan Erkidegoetako EGABen batzordeburuen eta idazkari nagusien urteko 
topaketa gauzatu zen. 

Apirilak 5  Arizmendiarretaren Adiskideak Fundazioaren agerraldia  

Arizmendiarretaren Adiskideak Fundazioak Euskadiko EGABren aurrean gizarteratze eredua aurkeztu zuen, 
berak eskatu ostean. 

ASLEren Batzar Nagusia 

ASLEk egun horretan Batzar Nagusia egin zuen eta jendaurrean ixteko Donostiako Aquariumen urteko 
ekitaldia egin zuen. Euskadiko EGABri ordezkatuz, Francisco José Huidobro batzordeburua azaldu zen. 

Maiatxak 12  
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 Maiatzak 22   Gizarte Elkarrizketari buruz Gaztela eta Leongo EGABren jardunaldia  

Euskadiko EGAB Valladolidera joan zen gizarte elkarrizketari buruzko jardunaldira, Gaztela eta Leongo 
Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak antolatu ondoren. Jardunaldian arloan hizlari adituak izan 
ziren.  Ekitaldian Georges Dassisek, Europako Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen buruak, parte 
hartu zuen eta saioa irekitzez arduratu zen. Bere azalpenean Europar Batasunaren erronkak aztertu zituen. 

Maiatzak 24  Erkideren Batzar Nagusia  

EGABko batzordeburua Batzar Nagusiarekin bat Erkidek antolatutako ekitaldi publikora hurbildu zen. 

Maiatzak 31  ADEGI. Enpresaren eguna  

Euskadiko EGAB ADEGIk Donostian antolatutako ekitaldian izan zen. Enpresaren eguna ospatzen zuten eta 
aurten hurrengo lelopean egin dute: “Connecting People”. 

Ekainak 6  Fórum Internacional do Mar de Portugal/Business2Sea 2017 ekitaldian esku hartzea  

Euskadiko EGABi Porton egindako 
Fórum Internacional do Mar de 
Portugal/Business2Sa 2017 
ekitaldian fatxada Atlantikoan 
dauden eskualdeetako Ekonomia 
eta Gizarte Arazoetarako 
Batzordeen sareari dagozkion 
Estrategia Atlantikoaren inguruko 
lanak aurkezteko gonbita luzatu 
zitzaion.  

Ekainak 9  SEAren Batzar Nagusia 

Euskadiko EGABren batzordeburua SEAk 
antolatutako hitzaldi eta ekitaldietara joan zen. 
Horiek Gasteizko Vital Eraikinean egin zen Batzar 
Nagusiaren ingurukoak izan ziren. 

“2018rako ekonomia eta enpresa ikuspegiak” 
izenburupean, lau hizlarik beren ikuspuntuak eta 
ordezkatzen zituzten enpresenak mamitu zituzten, 
Arabako lurraldean garrantzi handia baitute. Honako 
hauek izan ziren: María Paz Robina Michelineko 
zuzendaria, Emilio Titos Mercedes Benzeko 
zuzendaria, Javier Fernández de Retana Aernnovako 
Erakunde Harremanetarako zuzendaria eta Patricia 
Cortizas Mercadonako Erakunde Harremanetarako 
zuzendaria. 
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 Ekainak 21 Europa Foruma, Maria Jesús San José, Eusko Jaurlaritzako Lan eta Justizia sailburua  

Euskadiko EGAB EUROPA FORUM-Euskadi Tribunak María Jesús San José Eusko Jaurlaritzako Lan eta 
Justizia sailburuarekin antolatutako hitzaldian izan zen. Sailburuak gai garrantzitsuak eta interesgarriak 
garatu zituen eta tribunatik gizarte elkarrizketari eta hitzarmenak egiteari balioa eman zien.  

Ekainak 26  26/06/2017. Europa Foruma Euskadi Tribuna. Agustín Markaide, EROSKI taldeko burua  

Euskadiko EGAB EUROPA FORUM-Euskadi Tribunak antolatutako hitzaldira hurbildu zen. Egun horretan 
solaskide modura Agustin Markaide EROSKI taldeko buruak jardun zuen. 

Uztailak 5  Udako ikastaroan Santanderren  

Euskadiko EGABren buruak Santanderreko UIMPn (Menéndez Pelayo Nazioarteko Unibertsitatea) parte 
hartu zuen, hain zuzen ere, “Espainian egoera sozioekonomikoa eta lan egoera" ikastaroan. 

Uztailak 11  Txosten Sozioekonomikoa Lehendakariari eta Legebiltzarreko buruari aurkeztea 

Batzordeko Osoko Bilkurak 2016ko Txosten 
Sozioekonomikoa onartu ostean, ofizialki 
aurkeztu zen Eusko Jaurlaritzaren eta Eusko 
Legebiltzarraren aurrean. Eusko Jaurlaritzako 
Lehendakariak, Iñigo Urkulluk, EGABren 
aldetik batzordeburua eta idazkari nagusia, 
Francisco José Huidobro eta Emilia Málaga, 
hartu zituen, baita Txostenaren Batzordeko 
burua, Inmaculada Gallastegui, eta 
koordinatzailea, Arantza Unzurrunzaga ere, 
Cruz Vicente, Pablo Martín, Pedro Martinez 
de Alegría eta Pedro Luis Ustarroz 
batzordekideekin batera. 

Egun horretan bertan, arratsaldez Bakartxo 
Tejeria Eusko Legebiltzarreko buruari 
TSEaren edukiak aurkeztu eta ofizialki 
entregatzeko egintza burutu zen ordezkari berdinekin.  
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Deustuko Unibertsitatean ikasturtearen hasiera 

EGAB ordezkatuz, Francisco Huidobro batzordeburua Deustuko Unibertsitatean 17/18 ikasturtearen 
inaugurazio ekitaldi ofizialera bertaratu zen. 

Pays de la Loireko Eskualde Batzordean esku hartzea  

Francisco José Huidobrok, Euskadiko 
EGABren eta Sare Transnazional 
Atlantikoaren buruak, “Pays de la 
Loiren gizarte zibil antolatua eta 
europar proiektuak: erronkak, 
itxaropenak eta arrakastarako 
baldintzak” Forumean parte hartu 
zuen. Pays de la Loireko EGK 
erakundeak antolatu zuen Nantesen 
eta azalpena egin zen Gizarte zibil 
antolatua eta Europar Batasuna 
izenburupeko mahai-inguruan. Bertan eskualde atlantikoetako ekonomia eta gizarte arazoetarako 
batzordeen sareari buruzko esperientzia aurkeztu zen, baita europar eremuan bere jarduera ere.  

Irailak 26  

 

Euskal Autonomia Erkidegoko enpresaburuak oroitu eta 
goresteko ekitaldia  

Emilia Málaga, Secretaria General del CES Vasco acudió al 
acto organizado por CONFEBASK en Memoria y 
Reconocimiento al Empresariado Vasco, víctima del 
terrorismo.  

Urriak 20  

Europa Foruma: Idoia Mendia, PSE-EEko zuzendari 
nagusia   

Euskadiko EGAB “Europa Foruma Euskadi Tribuna” 
informazio gosarian izan zen. Idoia Mendia PSE-EEko 
idazkari nagusiak eskaini zuen eta aurkezle lanetan Pedro 
Castejón PSOEko zuzendari nagusia egon zen. 

Azaroak 20   

Irailak 14   

 



JARDUEREN 
TXOSTENA 2017 

Euskadiko Ekonomia eta Gizarte  

Arazoetarako Batzordea 

53 

 

Azaroak 29   Ogasun sailburuak EGABi 2018rako aurrekontuak 
aurkeztu zizkion  

Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Ekonomia sailburua, 
Pedro Azpiazu, EGABra hurbildu zen, Saileko beste goi 
arduradunekin batera, EGABren Osoko Bilkuraren 
aurrean 2018. urterako EAEko Aurrekontu Orokorrei 
buruzko Lege Proiektuaren gidalerroak aurkeztera. 

Abenduak 27   Lehendakaritzan harrera ofiziala 

Euskadiko EGABren batzordeburua Lehendakariak eskaintzen duen Gabonetako harrera tradizionalean 
izan zen. Ekitaldira urtero euskal gizartearen ordezkaritza zabala gonbidatzen du. Aurten Eusko 
Jaurlaritzako sailburuez gain, euskal erakundeetako ordezkariak eta alderdi politikoetakoak, enpresa eta 
sindikatu elkarteetakoak, ekonomia eta gizarte eragileak, baita kulturan, unibertsitatean, kirolean eta 
komunikabideetan izena duten pertsonen kopuru ugaria ere izan ziren. 

Azaroak  

23  eta 24 

 

EGABko batzordeburuen eta idazkari nagusien urteko topaketa   

Eskualdeetako Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako 
Batzordeen urteko topaketa Murtzian: ekitaldiari 
hasiera Fernando López Mirasek, Erkidegoko 
lehendakariak, Marcos Peñak, Espainiako Ekonomia eta 
Gizarte Arazoetarako batzordeburuak, eta José Luján 
Alcarazek, Murtziako eskualdeko Ekonomia eta Gizarte 
Arazoetarako batzordeburuak, eman zioten. Eskualdeko 
Lehiakortasun Orokorrerako Laburpen Adierazlea 
aurkeztu zen eta hizlariak Murtziako eskualdeko 
Ekonomialarien Elkargo Ofizialeko Azterketa 
Ekonomikoen Zerbitzukoak izan ziren. Lana eskualdeko 
EGABk Ekonomialarien Elkargoarekin sinatutako 
hitzarmenaren emaitza da. Helburua Murtziako 
ekonomiaren abantailak eta urritasunak antzematea 
zen, baita ekonomia haztearen eta enplegua sortzearen aukerak antzematea ere.  
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Sare Transnazional Atlantikoa, STA. 

El CEuskadiko EGAB Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeen eta pareko erakundeen lankidetza sarean (STA) 
sartuta dago, Gune Atlantikoaren eskualdeetakoa baita. Ildo horri eutsiz, atxikipen atlantikoa izanik, interes bateratua 
duten gaiak aztertzen eta ikertzen lankidetzan dihardu eta gomendioak dagokion erakundeetara (hala nola, europar 
erakundeetara) iritsarazten ditu.   

Sarearen barruan ere daude Andaluziako, Galiziako, Kanarietako, Extremadurako, Gaztela eta Leongo Ekonomia eta 
Gizarte Arazoetarako Batzordeak, Nouvelle Aquitaine, Akitania, Pays-de-la-Loire, Bretainia, Normandia eta Centre-Val 
de Loireko Ekonomia, Gizarte eta Ingurumen Arazoetarako Batzordeak, Galeseko Foro Ekonomikoak,  Instituto de 
Soldadura e Qualidade erakundea, ISQ, Portugalgo Oceano Foroa. Bestalde, Irish Sea Maritime Forumak ere lanetan 
parte hartzen du.  

Otsailaren 21an Euskadiko EGABren batzordeburua, Francisco José HUIDOBRO BURGOS, 2 urterako STAren buru 
aukeratu zuten. Halaber, STAko Batzorde Betearazlearen buru da eta honako kideak izango ditu: Presidente, Francisco 
José HUIDOBRO, Euskadiko EGABren batzordeburua, Corina PORRO, Galiziako EGABren batzordeburua, Camille DE 
AMORIN BONNEAU, Nouvelle Aquitaine EGKren lehendakariordea, Christophe VITAL, Pays de la Loire EGKren 
lehendakariordea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUROPAR GAIEN EREMUAN ERAKUNDE JARDUERA  

LANKIDETZA ATLANTIKOKO GUNEAN 

Otsailak 21  STAren Orientabide Batzordea  

STAren osoko bilkurak Nouvelle Aquitaine EGK erakundeko Michel Hortolanen bi urteko agintaldiari 
buruzko balantzea egin zuen. Horrez gain, Batzorde Betearazlea berritu eta Francisco José Huidobro, 
Euskadiko EGABren lehendakaria, aukeratu zuen SAREAREN buru bezala hurrengo bi urteetarako. Bileran 
Sarea Antolatzeko Gutunean zenbait aldaketa egitea eztabaidatu eta erabaki zen eta sarean finantza eta 
aurrekontuari buruzko gaiak landu ziren.  

Arku Atlantikoko Batzordearen Batzar Nagusia  

Euskadiko EGABk Arku Atlantikoko Batzordearen eta CRPMren Batzar Nagusian parte hartu zuen. 
Martxoaren 2 eta 3an Les Sables d´Olonnen eta urriaren 19 eta 20an Helsinkin egin ziren. Brexita izan zen 
protagonista nagusia eta Brexitari buruzko Task Force izenekoa sortu zen. Eskualde atlantikoen gainean 
eraginari buruzko lehenengo analisia burutu zen eta Erresuma Batua EBtik irteten denean, gune atlantikoan 
izango diren inpaktuak aztertzeko eskualde atlantikoetako Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeei 
lan horretan parte hartzea eskatu zitzaien. Halaber, urte askorako finantza esparru berriaren negoziaketen 
eta 2020 osteko kohesio politikaren gakoak landu ziren, eskualde atlantikoan eragin handia izango 
dutelakoan. 

Era berean, hubetan multzokatuta, lantaldeen honako bileretan parte hartu da: 

• Irisgarritasuna/Erakargarritasuna huba. Ekainaren 19an garraiorako Sare Transnazional Europarraren 
lehentasunezko igarobideen mapak eta Europe Connecting Facilityren lehentasunezko proiektuak  
aldatzeko proposamen prozesuari ekin zitzaion eta kostaldeko garraio eta turismoaren arloan 
eskualde bakoitzaren lehentasunak azaldu zituzten. DG MAREk kostaldeko turismoaren eta turismo 
nautikoaren eremuan lana aurkeztu zuen. 

• Itsas huba: ekainaren 20an bildu zen Europar Batzordearen eta Ocean Energy Europeren 
ordezkariekin batera eta Atlantikoan itsas energien potentzial handia garatzeko gainditu behar diren 
oztopoei buruz hausnarketa egin zen. Gainera, arloan aurrerapausoak emateko jardueraren 
jarraibideak ezarri ziren. Europar Batzordeak inbertsio “urdinen” eta finantzaketa aukeren arloan 
bere lana aurkeztu zuen eta Itsas nahiz Arrantzako Europar Funtsaren (IAEF) hurrengo 

Martxoak 2 

eta  3  
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Maiatzak 4, 5 

eta  

Azaroak 29  

2014-2020rako Gune Atlantikoa Lurraldearen Kooperazio Programa 

Euskadiko EGABk 2014-2020rako Gune Atlantikoa Lurraldearen Kooperazio Programaren Jarraipen 
Batzordearen bileretan parte hartu du maiatzaren 4 eta 5ean Oporton eta azaroaren 29an Lisboan. 
Maiatzean lehenengo deialdiari zegokion bigarren fasea ebatzi zen eta programaren proiektuei 
buruzko lehenengo sorta onartu zen. Azaroan Brexitaren eta 2020 osteko kohesio politikaren 
esparruan programaren etorkizunari buruzko hausnarketa egin zen eta deialdi berria antolatzeari 
ekin zitzaion. Euskadiko EGAB bertan kontsulta-erakundea izan zen, ekonomia eta gizarte 
eragileen sare atlantikoak ordezkatuz. 

Uztailak 13  STAren Batzorde Betearazlea  

STAren Batzorde Betearazleak Arku Atlantikoaren Batzordeko buruak STAri egindako eskaera 
aztertu zuen. Eskualde atlantikoetan Brexitaren eragina landu nahi zen, Bretainiako EGK 
erakundeak egindakoaren antzera. STA Estrategia Atlantikoari buruz egiten ari den lanen egoera 
ikuskatu zen eta Estrategia Atlantikoaren inguruan ebaluazioari buruz DG MAREren kontsulta 
publikoa nola landu aztertu zen. Azkenik, Nantesen irailaren 25ean egin behar zen STAren 
Orientabide Batzordearen gidalerroak zehaztu ziren. 

Martxoak 21  STAren lantaldea 

STAren Estrategia Atlantikorako 
Lantaldearen bilera Bilbon, Estrategia 
Atlantikoan parte hartzean eskualdeko itsas 
ekonomiako operadoreen esperientziari 
buruz norberak bere eskualdean 
kontsultatu ostean, Sareko kide bakoitzak 
lortutako emaitzei buruzko bateratze lana 
egiteko. 

STAren lantaldea 

 STAren lantaldea Rennesen bildu zen Estrategia Atlantikoari buruzko txostenaren proiektua 
eztabaidatzeko. Helburua Estrategia Atlantikoaren Ekintza Plana aplikatzen ari den honetan, 
bitarteko ebaluazio eta berraztertze prozesuan laguntzea zen. Gainera, STAren osoko bilkurak 
baliozkotzeko azken dokumentua onartu nahi zen.   

Ekainak 30   

Maiatzak 30  STAren lantaldea 

 STAren lantaldearen bilera Granadan, batetik, Estrategia Atlantikoaren funtzionamenduari 
buruzko txostenaren lehenengo zirriborro partziala eztabaidatzeko eta, bestetik, proposamenen 
kapituluan sartu behar diren ideia nagusiak zehazteko. 

berrikuntzarako orientabideari buruz eztabaidatu zen. 

• Estrategia Atlantiko eta Brexitaren Taldeak ekainaren 20ean, Estrategia hobetzeko aukera 
bezala jarduneko bitarteko ebaluazioan oinarrituta eta Brexitaren inguruko gertakari 
berrietan funtsatuta. 
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Azaroak 8  Atlantikoko Stakeholders Plataforman parte hartzea   

Euskadiko EGABk, Sare Transnazional Atlantikoko bazkideekin batera, Atlantikoko Stakeholdersen 
Plataformaren bileratan esku hartu zuen azaroaren 8an Glasgowen. Horietan Estrategia 
Atlantikoaren Ekintza Plana inplementatzean garapenaren ikuspuntuak aurkeztu zituzten. Gainera, 
osoko bilkuraren saioetan izan zen eta Ingurumen nahiz Itsas Gaietarako komisarioak, Karmenu 
Vellak, Europar Parlamentuko kideek eta estatu atlantikoetako gobernukoek ere parte hartu 
zuten.   

STAren Orientabide Batzordea 

Nantesen egindako STAren osoko bilkurak 
Estrategia Atlantikoari buruzko Lantaldeak 
burutu zuen txostena baliozkotu zuen. 
Helburua Europar Batzordeak gauzatu behar 
duen Estrategiaren Ekintza Plana ebaluatu eta 
berraztertzeko prozesuan ekarpena egitea zen. 
Txostena aditzera emateko ekintzei buruzko 
erabakiak hartu zituen eta Sareak Brexitaren 
eta Estrategia Atlantikoaren eremuetan garatu 
behar dituen lan berrietarako gidalerroak 
definitu ere bai. Azkenik, Sarearen bestelako 
jarduera eta partaidetza arloak ikuskatu ziren 
eta aurrekontu gaiei eutsi zitzaien. 

Irailak 25  

Urriak 13  STAren Batzorde Betearazlea  

STAren Batzorde Betearazleak lehendakaritzak aurkeztu ostean, Estrategia Atlantikoa ebaluatu eta 
berraztertzeari begira, STAren txostena aurkezteko ekitaldi publikoaren proposamena aztertu 
zuen. Bruselan egin nahi zen abenduan. Horrez gain, Brexitaren eraginari eta Estrategia Atlantikoa 
berraztertzeari buruz STAk gauzatu beharreko lan berrien inguruko erabaki praktikoak hartu 
zituen. 

Europar Batasunaren Atlantic Strategy Group  

Bost estatu kide atlantikoek eta europar erakundeek osatzen dute. Estrategia Atlantikoaren 
Ekintza Plana inplementatu eta jarraitzean, bultzatu eta zuzentzeko erakundea da. Europako 
Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen (EEGAB) eta STAren artean Estrategia 
Atlantikoaren arloan dagoen kooperazioaren babesean, taldearen prestakuntza teknikoari 
dagokionean erakundearen ordezkaritza Euskadiko EGABn STAren koordinatzaileak gauzatzen du.  

Taldeak hurrengo datetan egin dituen bileratan parte hartu da: apirilaren 6a, ekainaren 8a, 
irailaren 14a, urriaren 25a, azaroaren 7a eta abenduaren 6a, Bruselan eta Glasgowen. Horietan 
Estrategia jarraitzeko eta bultzatzeko ekimen ezberdinak aztertu dira.  

Euskadiko 

EGABek 

lantaldearen 6 

bileretan parte 

hartu du 2017 

urtean  zehar  
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Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak 1.592.375,58 €-ko gastu-aurrekontua aurkeztu zuen 

2016rako, eta zenbateko horren 1.362.853 € EAEko Aurrekontu Orokorren kargura izan ziren, 227.022,58 € aurreko 

ekitaldietako gerakinen kargura eta 2.500,00 € finantza-sarreren kargura . 

El Gastuen eta sarreren ohiko aurrekontua, 2017rako, kapitulu handi hauetan banakatu zen: 

 

Aurrekontuaren likidazioko datuak 2016ko ekitaldiaren behin-behineko likidazioari dagozkio, eta argitaraturiko 

egunean, urteko auditoria egiteko zain daude.  

 

 

 

 

 

 

 

IV . KAPITULUA 

BITARTEKO MATERIALAK ETA GIZA BALIABIDEAK KUDEATZEA 

2017KO AURREKONTU 

  AURREKONTUA GAUZATAKOA GRADUA 

GASTUAK 1.592.375,58 1.500.979,62 94,26% 

I. kapitulua.-Langileen Gastuak 721.812,98 718.810,05 99,58% 

II. kapitulua.- Jardunbidearen 
gastuak 

822.667,43 735.680,41 89,43% 

VI. kapitulua.- Inbertsioak 47.895,17 46.489,16 97,06% 

SARRERAK 1.592.375,58 1.500.979,62 94,26% 

IV. kapitulua.- Transf. eta Diru-
lag. Gastu arrunta  

1.362.853 1.362.853 100,0% 

Eusko Jaurlaritza 1.362.853 1.362.853 100,0% 

V. kapitulua.- Ondare sarrerak 2.500 3.494,67 139,79% 

Aurreko ekitaldietako gerakinak 227.022,58 134.631,95 59,3% 
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Gastuen likidazioaren bilakaera historikoaren xehetasuna eta haren bilakaera, kapituluka : 

 

 

 

 

 

Euskadiko EGABren zerbitzura diharduten langileak, presidenteaz eta idazkari nagusiaz gain, zortzi pertsona dira eta 

lan-arlo desberdinetan banatuak daude: 

• 3 azterketa eta proiektuen arduradun. 

• 1 administrazio eta zerbitzuen arduradun. 

• 1 zuzendari-idazkari. 

• 3 administrari  

BATZORDEAREN ZERBITZURAKO LANGILEAK 

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

2
0

06

2
0

07

2
0

08

2
0

09

2
0

10

2
0

11

2
0

12

2
0

13

2
0

14

2
0

15

2
0

16

2
0

17

Eu
ro

s

Año

EVOLUCIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CES VASCO

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

700.000,00

800.000,00

900.000,00

1.000.000,00

1
9
95

1
9
97

1
9
99

2
0
01

2
0
03

2
0
05

2
0
07

2
0
09

2
0
11

2
0
13

2
0
15

Eu
ro
s

Año

EGAB

I Personal
II Bienes y Servicios
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Euskadiko EGABren aurrekontuaren gauzatze-
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I Langileak 

II Ondasunak eta zerbitzuak 

III Finantzarioak 

IV Trans. Eta diru lag. Gastu arruntak 

VII Inbertsioak 
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V. KAPITULUA 

COMUNICACIÓN Y  PUBLICACIONES 

KOMUNIKAZIOA 

WEB horria 
 
Web orrian Euskadiko Ekonomia eta Gizarte 
Arazoetarako Batzordeari buruzko informazioa 
eskaintzen da, hain zuzen ere, bere jarduerari eta 
argitalpen-ekoizpenari dagokiona. 
 
Jarduera eta Gaurkotasuna atalen bidez Batzordeak 
garatzen dituen jarduera desberdinei buruzko 
informazio eguneratua lor daiteke, hala nola irizpenak, 
txostenak eta azterlanak, hitzaldien antolaketa, etab. 
Euskadiko EGABk argitaraturiko lan guztiak dohain 
eskura daitezke, eta PDF formatuan deskargatzeko 
moduan daude Agiriak eta lanak atalean. 

TWITTER @CESEGAB/FACEBOOK 
 
EGABk gizarte-sareetan parte 
hartzen du Twitterreko eta 
Facebookeko kontuetan. Horrela, 
Batzordearen jarduerekin zerikusia 
duten informazioa ematen die 
jarraitzaileei. 
 
Informazio propioaz gain, intereseko 
ekonomia eta gizarte eragile eta 
erakunde talde handi batek eta 
Batzordea osatzen duten 
erakundeek gizarte sare horretan 
emandako informazioa bildu eta 
aurkezten du jendearentzat zabalik 
dauden zerrenden bidez. 
 
Halaber, kontsultarako erakunde 
honen jardueren inguruko 
informazio garrantzitsua, beste 
batzuek emandakoa, aukeratu eta 
ezagutarazten du. 

Aldizkari elektronikoa 
 
Euskadiko EGABren informazio aldizkaria Batzordearen 
jarduera hedatzeko tresna da eta erakunde honen 
jarduera ahalik eta jende gehienari iritsarazteko 
bitarteko garrantzitsua da. Argitalpenak ekonomia eta 
gizarte informazio garrantzitsua eta gaurkotasunari 
buruzkoa du, bai abagunearen ikuspegitik, baita 
egituraren ikuspuntutik ere. 
 
2017. urtean hiru aldizkari egin dira. 
Ekonomia eta gizarte informazio aipagarriaren artean 
honakoak adieraz daitezke: lan merkatuko, 
hezkuntzako eta gizarte babesteko adierazleak; 
industria ekoizpenaren indizeak eta merkataritzari, 
prezioei, kostuei eta produktibitateari buruzkoak; 
I+G+b; proiekzio ekonomikoak… 
Posta elektronikoz eta web orriaren bitartez hedatuko 
da. 

Ikusizko Agirtegia 
 
Batzordeak eginiko 
ekitaldi eta bilera 
garrantzitsuenen 
argazki digitalen 
agiritegia du EGABk. 
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2017. urtean zehar argitalpen hauek txertatu ditugu gure web-orrian PDF eta EBOOK formatuan: 

• 2016eko jardueren memoria 

• 2016eko EAEko memoria sozioekonomikoa. 

• Irizpenak: 

Irizpena 1/17 krisian dauden enpresak berregituratu eta bultzatzera bideratutako laguntzen inguruko 

bideratu berria programa arautzeko ekonomiaren garapen eta azpiegitura sailburuaren agindu proiektuari 

buruzkoa 

Irizpena 2/17, EAEn behi-aziendaren okelaren eta behi-aziendaren okelakien etiketatze fakultatiborako 

sistema aplikatzeko neurriak araupetu dituen azaroaren 21eko 235/2000 dekretua indargabetu duen 

dekretu-proiektuari buruzkoa 

Irizpena 3/17, “Bsque Industry 4.0” 2017-2020 industrializazio planari buruzkoa.  

Irizpena 4/17, osasun sailburuak Euskadin dauden osasun-zentro eta -zerbitzuetako pazientearen 

segurtasunerako batzordeak garatzeko eman duen aginduari buruzkoa 

Irizpena 5/17, “2017-2020rako Enplegu Plan Estrategikoari buruzkoa  

Irizpena 6/17, elikadura enpresa eta establezimenduen osasun baimen eta jakinarazpenerako araubidea 

arautu eta euskal autonomia erkidegoko elikadura establezimenduen erregistroa (EAEEEE) sortzeko dekretu 

proiektuari buruzkoa 

Irizpena 7/17, ekainaren 23ko 109/2015 dekretua aldatzeko dekretu proiektuari buruzkoa; 109/2015 

dekretuaren bidez, zientzia, teknologia eta berrikuntzaren euskal sarearen osaera arautu eta eguneratzen 

da, proiektuari buruzkoa 

Irizpena 8/17, Euskadin kokatuak dauden osasun zentro eta zerbitzuetan gorabeheren jakinarazpen sistema 

garatzeko osasun sailburuaren agindu proiektuari buruzkoa 

• “Ekintza Plana aldi ertainean berraztertzeari begira Estrategia Atlantikoa hobe inplementatzeko gizarte zibilaren 

proposamenak” Txostena. 

 

  

  

AGIRTALPENAK 
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• 1979ko abenduaren 18ko 3/1979 LEGE ORGANIKOA, Euskal Autonomia Erkidegoaren Estatuari buruzkoa  

(EAO, 306 zk., 1979-12-22) (EHAA, 32 zk., 1980-01-12koa).  

• Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen maiatzaren 17ko 8/2012 (EHAA, 101 zk., 2012-05-24koa). 

• 2013ko urriaren 29ko 433/2013 DEKRETUA, Euskadiko Gizarte eta Ekonomia Arazoetarako Batzordeari buruzkoa 

(EHAA, 209 zk., 2013-11-4koa). 

• 2013ko azaroaren 22ko osoko bilkuraren ERABAKIA. Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen 

Funtzionamendu Arautegi Berria onetsi zuen (EHAA, 232 zk., 2013-12-11koa). 

ERANSKINA. 

Euskadiko EGABren araudia 


