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Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailburuaren agindu-proiektuari
buruzkoa, Kooperatiba-sozietateetan lanpostuak sortzen laguntzeko
neurriak arautzen dituena
Bilbo, 2000ko abenduaren 14a

I.- AURREKARIAK
Irailaren 19an Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saileko idatzia sartu zen Euskadiko
Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordera eta idatzi horretan kooperatiba-sozietateetan
lanpostuak sortzen laguntzeko neurriak arautzen dituen Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza
Sailburuaren agindu-proiektuari buruzko informazioa eskatu zen, Euskadiko Ekonomia eta Gizarte
Arazoetarako Batzordeari buruzko ekainaren 27ko 9/1997 Legearen 3.1.a) artikuluan ezarritakoari
eutsiz.
Agindu-proiektu horren jatorria lanpostuak sortzen laguntzeko neurriak arautzen dituen
ekainaren 29ko 267/99 Dekretuan dago. Dekretu hori 1999/07/16ko EHAAan argitaratu zen.
Berehalaxe bidali zitzaien aipatu Proiektuaren kopia Batzordearen Osoko Bilkurako kide
guztiei, Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen Funtzionamenduari buruzko
Araudian agindutakoaren arabera, egoki irizten zieten proposamenak eta aburuak aurkez zitzaten
eta Batzorde Iraunkorrera edo zegokien Lan Batzordera eraman zitzaten..
Urriaren 18an lan bilkuran batu zen Gizarte Garapenerako Batzordea eta irizpenaren
proposamena aurkeztu zitzaien Osoko Bilkurak onar zezan. Osoko Bilkurak 2000ko abenduaren
14ean onartu zuen.

II.- EDUKIA
Kooperatiba-sozietateetan lanpostuak sortzen laguntzeko neurriak arautzen dituen Justizia, Lan
eta Gizarte Segurantza Sailburuaren agindu-proiektuaren testua honela osatuta dago: zioen
azalpena, 4 kapitulu, guztira 20 artikulu dituztenak, xedapen erantsi bi eta azken hiru xedapen.
Sarrera:
Euskaldunen kezka larrienetako bat langabezia dela nabarmentzen da. Halaber, langabeziaren
egiturak argi erakusten du langabe gehiago dagoela gizarteko zenbait talderen (emakumeak,
gazteak,…) artean eta lurralde jakin batzuetan.
Horregatik, Euskadiko Autonomia Erkidegoan agente sozio-ekonomikoek, langabeziak sortzen
dituen arazoez jabeturik, Langabeziari buruzko Akordioa sinatu zuten Lan Harremanen
Kontseiluaren barruan, eta gero Eusko Jaurlaritzak berretsi egin zuen eta diru-laguntzak eman
zituen ekainaren 29ko 267/1999 Dekretuaren bidez; dekretu horrek lanpostuak sortzen laguntzeko
neurriak arautu zituen. Dekretu horretan jasota dagoen laguntzetariko bat, enpresan dauden
langileen ordez langabetuak jartzea hain zuzen ere, egokitu egingo da Agindu honetan gero
kooperatiba-sozietateetan aplikatu ahal izateko, langile-plantilla lan-kontratu mugagabeen bidez
gehituz.
Xedapenen corpusa:
I. Kapituluan Aginduaren xedea eta ezarpen-eremua zehaztu dira. II. Kapituluan lan egiteari
uzten dioten kooperatiba-bazkideen pentsioa bermatzeko laguntzak arautu dira (1. atala), bai eta
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langile berriak kontratatzeko enpresei emango zaizkien laguntzak (2. atala). 2. atal horretan hauxe
agintzen da: erretiratzen den kooperatiba-bazkide bakoitzeko beste bi lagun hartuko dira, sozietatekontratu mugagabeekin, lan-bazkidetzat, edo lan-kontratuarekin (era honetara gutxienez batek
lansaio osoa beteko luke eta besteak gutxienez lansaio osoaren herena).
III. Kapituluan diru-laguntzen gaineko baldintza orokorrak arautu dira. IV. Kapituluan
baterako xedapenak eman dira (eskaera-orria nola eta noiz aurkeztu, aurkeztu beharreko agiriak,
akatsak nola ongitu, kudeaketa, ordaintzeko modua, bitarteko ekonomikoak, ikuskapena eta
kopuruak itzultzeko prozedura)..
Lehengo Xedapen Erantsian Agindu hau betetzeko bideratu behar den zenbatekoa zehaztu da
eta Bigarrenean, Prestakuntza eta Enplegurako Sozietate Publikoa den Egailaneri buruzkoa,
ebaluazio-jarduerak zehazten dira, diruz lagundutako jardueren eragingarritasuna ikusteko.
Amaitzeko, Azken Xedapenetan Aginduaren araudi ordeztailea (administrazio jardunbideari
dagokiona) eta baliabideen araupeketa Legea Euskal Herriko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta
biharamunetik aurrera indarrean sartuko dela zehazten ditu.

III.- OHARBIDEAK
Euskadiko EGABak egoki deritzo agindu-proiektuaren testuan honako oharbideak egiteari:
Agindu-proiektuaren 2. artikulua
Euskadiko EGABaren iritziz artikulu honetako 2. atalean ezkontidea, aurreko-ahaideak,
ondorengo ahaideak odol, ezkon edo bigarren mailara arteko adopzio ahaidetasunagatik
kontratatzeari ematen zaizkien laguntzak jasotzeko 50 lagun (bazkide edo langile) izatea edo
bestela laguntzarik ez emateko baldintza hori gehiegizkoa da. Herrialde honen errealitate
ekonomikoa eta, batez ere, kooperatiben egoera dela eta, oso enpresa gutxi heltzen dira kopuru
horretara (%85 hain zuzen ere, Eustateko Jarduera Ekonomikoen Direktorioaren arabera).
Horregatik, Euskadiko EGABak kopuru hori 30era murrizte proposatu du.
Hala eta guztiz ere, hasierako kopuru horri bere horretan eutsi behar zaiola uste dugu
kontratazioak egiten dituen buruen ezkontidea, aurreko-ahaideak edo ondorengo ahaideak odol,
ezkon edo bigarren mailara arteko adopzio ahaidetasunagatik kontratatzekotan”.
Agindu-proiektuaren 12. artikulua
Euskadiko EGABak egoki deritzo diru-laguntzarekin batera aurkeztu behar diren agirien
artean Enpresa Batzordeari edo Langileen Ordezkariari (kooperatibetako langile ez bazkideen
ordezkaritza gisa, aipatu ordezkaritza balego, jakina) informazioa egiaztatzeari.
Azken baten, Euskadiko EGABak uste du agindu-proiektu honekin enplegu finkoa gehitu nahi
duten enpresei laguntza eman nahi die, erretiroa hartzen duen langile bakoitzeko beste bi lagun
hartu behar direlako, sozietate-kontratu mugagabeekin, lan-bazkidetzat, edo lan-kontratuarekin
(era honetara gutxienez batek lansaio osoa beteko luke eta besteak gutxienez lansaio osoaren
herena).
Bukatzeko, Euskadiko EGABak egoki deritzo indarrean dagoen araudiaren araberako lan
arriskuen prebentzio eta lan osasunaren inguruko baldintzak betetzen diren ziurtatu beharraz
hausnartzeari, gero eta hala badagokio, Eusko Jaurlaritzak enpresa guztiei ematen dizkien laguntza
eskaerekin batera aurkeztu beharreko agiriekin aurkezteko.
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IV.- ONDORIOAK
Euskadiko EGABak egoki deritzo kooperatiba-sozietateetan lanpostuak sortzen laguntzeko
neurriak arautzen dituen Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailburuaren agindu-proiektua,
aholku-organo honek egindako oharpenekin tramitatzeari.
Bilbo, 2000ko abenduaren 14a
O.e.
Batzordeburua

Idazkari Nagusia
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