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Aurkezpena
EGAB-REN JARDUERA 2013an
2013ko kontsulta jardueraren profila baxua izan da aurreko urteekin alderatuta,
baina EGABen gainerako jarduerekin konpentsatu da. Hori dela-eta, bileren
guztizko kopurua 2012koaren antzekoa izan da.
Kontsulta jarduerarekin hasita, esan beharra dago legegintzako jarduera
moteltzeko joera jakin baten eragina izan dela; izan ere, hala gertatu ohi da
gobernu aldaketa izaten denean. Aurreproiektuak bigarren seihilekoan hasi ziren
iristen, betiere dekretuen eremuari dagokionez funtsean, zeren eta gobernuaren
legegintza egutegian ez baitzegoen aurreikusita legerik 2013. urterako. Beraz, 7
dekretu eta plan baten (Enplegu Planaren) gaineko irizpena eman ditugu.
Gure irizpenak onartzen jarraitu dugu aurten; izan ere, atal espezifikoa dute
gure Memorian, eta honako ondorio hau izan da: irizpenen %80k onarpen
maila ertaina edo handia izan duela. Halabeharrik iazko zifra bera da, baina
beharbada nabarmendu beharko litzateke gobernu berriarekin onarpen maila
handiari eusten jarraitzen dugula, eta horren gainean balorazio positiboa baizik
ezin egin dezake EGABek.
Geure ekimeneko azterlanen eremuan, Akitaniako Ekonomia eta Gizarte eta
Ingurumen Batzordearekin batera eginiko bi azterlan burutu eta aurkeztu
ditugu.
“Lehentasunezko energia berriztagarriak Euskadiren eta Akitaniaren arteko
lankidetzarako.”
“Euskadin eta Akitanian garraio sistema iraunkorragoa izateko proposamenak”.
Euroeskualdearen batzar nagusian aurkeztu ziren biak ala biak, eta harrera ona
izan zuten. Kontuan izango dira 2014an egin beharreko Euroeskualdearen Plan
Estrategikoa gauzatzean.
2012ko amaieran hasi ziren biekin jarraitu dugu lanean, eta hasieran
aurreikusitakoa baino denbora luzeagoa behar izan dugu.
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“Familien gehiegizko zorpetzea: EAEko Azterketa” eta “EAEko lurralde desorekak
krisi ekonomikoaren eremuan” bi azterlanak 2014ko lehen seihilekoan bukatuko
dira.
Azkenik, beste azterlan bat egitea onetsi genuen abenduan:
“Enpresa dinamismoa, aberastasuna eta enplegua sortzea: EAEko Azterketa”,
2014an gauzatuko dena.
Memoria Sozioekonomikoari dagokionez, 2012ko Memoria onetsi zuen
Batzordearen osoko bilkurak ekainaren 26an. Lehendakariari aurkeztu
eta hedabideei helarazi zitzaien prentsaurrekoaren bidez. Tribunaren gure
formatuaren baitan eman zen ezagutzera gizarte ekitaldi batean. Orduan,
Memoriaren Lan Batzordearen ordezkaritza batek, presidentearekin eta idazkari
nagusiarekin batera, lehendakariari aurkeztu zion. Ondorioz, komunikatzeko
eta irizpideak erkatzeko ahalmen handiagoa eman zitzaion ekitaldiari.
Akitaniako EEGABekin eginiko baterako lanari dagokionez, dagoeneko
komentaturiko bi azterlanak amaitzera bideratu ziren lanak. Bi batzordeetako
bi lankidetza batzordeak Hendaian, Bilbon eta Miarritzen bildu ziren, eta
Mutrikuko olatuen energia zentralera joateko aukera izan zuten, energia
berriztagarriak aztertzeko. Euroeskualdearen batzar nagusiari aurkezteko
ekitaldian, euroeskualdearen plan estrategikoa garatzen laguntzeko eskatu
zieten haren agintariek bi batzordeei. Gaia 2014ko agendan sartuko da.
Lankidetza oso estua izan da Atlantikoaren esparruan 2013. urtean. Atlantikoko
Nazioz Gaindiko Sarearen esparruan (Ekonomia eta Gizarte Batzordeen eta
antzeko erakundeen plataforman), honako jarduera hauek nabarmendu litezke:
•

Hainbat ekarpen egitea Foro Atlantikoari, Atlantikoko Estrategiaren
eremuan proiektuak sortzea ahalbideratzeko.

•

Foro Atlantikoaren ekintzetan parte hartzea, eta nabarmentzekoa
da Corkeko Foroko partaidetza: estrategia eginkortasunez abiaraztera
bideratu beharko luketen irizpideak azaldu zituen ANGSeko presidenteak,
baita parte hartzeko gobernantza inklusiboa ere. Azpimarratzekoa da
ANGSek eskualde atlantikoetako ekonomi eta gizarte eragileen ordezkari
gisa betetzen duen eginkizuna.
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• Foro Atlantikoko Steering Group-en parte hartzea Europarako
PRESENTACIÓN
Ekonomia
eta en
Gizarte
Batzordeko ordezkariak izendaturiko kidea den
La actividad
del CES
2012						
aldetik.
CERTIFICACIÓN							
• Atlantikoko Estrategiari buruzko Europako Ekonomia eta Gizarte
I. EL CONSEJO
Y SOCIAL
VASCO da ANGSek EEGABen
BatzordeariECONÓMICO
eginiko ekarpena.
Hala gauzatu
1. ElAtlantikoko
Consejo Económico
y
Social
Vasco				
Estrategiarako Ekintza Planari buruz eginiko txostenean,
• baita
Historia
de
los Consejos
Económicos
Batzordeko
kideei aurkeztuta
ere. y Sociales
• El CES Vasco. Creación y naturaleza
• • Gizarte
zibilak eskualde eremuko Europako estrategietan parte
Sus funciones
buruzko
barne mintegia antolatzea, Santiagon. Betan aurkeztu
• hartzeari
¿Quién lo
compone?
zuen
MARE
Zuzendaritza
Atlantikoko
Estrategia,
eta Danubio
• Renovación del Consejo Nagusiak
Económico
y Social Vasco
en 2010
eta Baltikoko gizarte zibileko ordezkariek estrategion funtzionamendua
azaldu zuten.deJardunaldia
bukatzeko,
ANGSren
ikuspegia
aurkeztu
2. Composición
los órganos
y comisiones
de trabajo
del CES
Vascozen,
en
Atlantikoko
eremuaren
sozietate
zibil
antolatuaren
foroa
den
aldetik.
2010								
••
•
•
•
•
•

Pleno
Itsas
Inguruetako Eskualdeen Konferentzia. ANGSk hartu du parte
Comisión
Permanente
haren iraileko
batzar nagusian, baita maiatzaren Arku Atlantikoaren
Comisión ere.
paraArlo
el análisis
de desarrollo
económico
batzarrean
horretan
nabarmendu
liteke Atlantikoko sareen
Comisión
para
el
análisis
de
desarrollo
social
arteko lankidetza eta 2013ko apirilean izenpeturiko “Adierazpen komuna”,
Comisión para
la elaboración
de la eremu
memoria
zertarako-eta
Europako
Batasunari
batsocioeconómica
eskatzeko Atlantikoko
Composición
del Grupo de Trabajo de Colaboración con Aquitania
Estrategia
abiaraztean.

Barne jardunari erreparatuta, nabarmentzekoa da EGABen osoko bilkurak bere
3. Resumen de las reuniones celebradas por los órganos y comisiones de
funtzionamendu arautegia onetsi izana, Gobernuak urriaren 29ko Dekretua
trabajo del CES Vasco en 2010					
onartu ondoren. Beren izaera zela-eta arautegian garatzeko utzitako alderdiak
• Sesiones celebradas por el Pleno del CES Vasco
garatu ziren bertan.
• Sesiones celebradas por la Comisión Permanente del CES Vasco
Hain• zuzen
ere dekretu
horren
Batzordea
osatzendel
duten
Sesiones
celebradas
por eremuan,
las Comisiones
de Trabajo
CESerakundeei
Vasco
eginiko errekerimendua argitaratu zen abenduaren 18ko Euskal Herriko
Agintaritzaren Aldizkarian, 2014ko martxoaren 18a baino lehen ordezkariak
izenda ditzan. Hala, Batzordea berritzeko prozesua hasi da.
Azken ohar bat egingo dugu bukatzeko. Gizarte sareek gero eta garrantzi
handiagoa izateaz jabeturik, horiekin bat egitea erabaki zuen Batzordeak
ekainaren erdian eta, hala, egunero ematen die bere jarraitzaileei Batzordearen
jarduerekin loturiko alderdiei buruzko informazioa, baita garrantzizkotzat
jotzen dituen egoera ekonomiko eta sozialaren gainekoa ere.
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Ikus daitekeenez, geure ekimeneko azterlanak eta Europako lankidetzako
eremuak aztertzeko lana egin da 2013an, Memoria Sozioekonomikoa egiteko
dedikazio garrantzitsuarekin batera. Horri guztiari esker, EGABren ohiko
jarduerari eutsi ahal izan zaio, eta egiaztaturik gelditu da zein ahalmen duen
bere kontsulta jarduera murriztea ekarri duten kanpoko inguruabarretara
egokitzeko.

Juan Mª Otaegui Murua
Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Presidentea
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Ziurtagiria
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, 2013ko ekitaldiari dagokion Jardueren Memoria
egin da eta, hortaz, hauxe
ZIURTATZEN DUT
Lehenik, Euskadiko eta Ekonomia Gizarte Arazoetarako Batzordearen osoko
bilkurak, 2014ko otsailaren 19ko ohiko batzarrean, hau erabaki zuela, besteak
beste:
“Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako 2013ko 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, 2014ko otsailaren
19an.

Francisco José Huidobro Burgos

Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeko Idazkari Nagusia
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I. KAPITULUA
Euskadiko Ekonomia
eta Gizarte Arazoetarako
Batzordea
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1. EKONOMIA ETA GIZARTE ARAZOETARAKO
BATZORDEA
Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeen Historia
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, lanbaldintzak 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. Horietan guztietan kointzidentzia
handia dago izaerari eta eginkizunei dagokienez: 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 EGAB. Sorrera eta izaera
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.
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4/19841 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.
Batzordeak nortasun juridiko propioa du, Euskal Autonomia Erkidegoko
administrazioarena ez bezalakoa, eta ahalmen eta independentzia osoa du
legeak eratxiki dizkion eginkizunak betetzeko.
Autonomia ekonomiko finantzarioaren printzipioa betez, bere aurrekontu
onetsi eta betearazten du Batzordeak, eta Euskal Autonomia Erkidegoko
Aurrekontu Orokorretan ezarritako kopuruekin finantzatzen da.
Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen egoitza Bilbon
dago, eta bertan egiten dira bere organoen bilkurak.
Eginkizunak
• 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 txosten 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
1
Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeari buruzko azaroaren 15ko 4/1984 Legearen bidez onetsi
zen, eta geroago ekainaren 30eko 15/1994 Legeak aldarazi zuen, ondoren ekainaren 27ko 9/1997 Legeak eta gero
maiatzaren 17ko 8/2012 Legeak.
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lotuta badaude eta Laneko Harremanen Batzordeari bere lege arauemailean 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.
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.

Nortzuek osatuta dago?
Hogeita hamabi lagunek osatzen dute Batzordea. Hauexekin:
•
•
•

•

Zortzi kontseilari, sindikatuen erakunde eta konfederazio nagusien
ordezkaritzan.
Zortzi kontseilari, enpresa konfederazioen ordezkaritzan.
Zortzi kontseilari, hauexen ordezkaritzan: Merkataritza, Industria
eta Nabigazio Ganbera; Aurrezki Kutxak eta Finantza-erakundeak;
Kooperatibak; Laneko Sozietateko Anonimoak; Arrantza Erakundeak;
Nekazaritza Erakundeak; Gizarte Ekintzako Hirugarren Sektoreko
Erakundeak.
Zortzi kontseilari, gaitasun, esperientzia eta independentzia aintzatetsiak
dituztenak.

Lau urterako izendatzen dira Batzordeko kideak, berriz hautatzeari kalterik
egin gabe.
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Egitura organikoari dagokionez, Osoko Bilkura, Batzorde Iraunkorra eta Lan
Batzordeak dira Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeko
kide anitzeko organoak.
Osoko bilkura, presidentearen zuzendaritzapean, erabakiak hartu eta bere
borondateaz agertzeko Batzordeak duen organo gorena da, eta eskumen
hauek ditu:
a) Presidente kargua bete behar duen pertsona proposatzea lehendakariari
eta, osoko bilkuraren erabakirik egon ezean, kargua bete behar duen
pertsonari buruzko kontsulta jasotzea lehendakariaren aldetik.
b) 3. artikuluan Batzordeari esleituriko funtzioak betetzean egokiak diren
erabakiak hartzea.
c) Bere funtzionamendurako barne arautegia egitea eta onestea, 16.
artikuluaren ondoriozkoa, eta jarraibideak eta gidalerroak onestea,
Batzordearen funtzionamendurako behar direnak.
d) Lan batzordeak sortzea eta kentzea, haien eskumenak eta funtzionamendu
arautegia zehaztea .
e) Batzordearen aurrekontua onestea.
f) Batzordearen plantilla onestea aurrekontuan sartzeko.
g) Bateraezintasunak aztertzea eta Batzordeko edozein kideren betebeharrak
bete ez direla adieraztea.
Batzordeak, era berean, pertsona bakarreko bi organo ditu: presidentea eta
idazkari nagusia.

Jardueren Txostena 2013
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2. EUSKADIKO EGAB-EN ORGANOEN ETA LAN BATZORDEEN OSAERA
• OSOKO BILKURA

Presidentea:		
Idazkari Nagusia:

Juan Mª OTAEGUI MURUA
Fco. José HUIDOBRO BURGOS

Titularrak

Ordezkoak

CCOO
• Eduardo García Elosúa
• Jaime Gómez Devesa
A TALDEA
• Felisa Piedra Gao
Sindikatuen
• Arantza Martínez Tobalina
erakunde eta
• Javier López Irisarri
konfederazioen
ordezkaritzan. UGT
• Maribel Ballesteros Martínez
• Emilia Málaga Pérez
• Antonio Manuel Ríos López
• Nuria López de Guereñu
Ansola
• Aitor Otaola Díaz de Alda
• Manuel Guerrero Igea
B TALDEA
• Jaime Fernández Alcedo
Enpresa
• Fco. Javier Sasigain Saéz de
konfederazioen
Buruaga
ordezkaritzan. • Gonzalo Salcedo Bilbao
• Yoana Arambalza Zalbidea
• Carlos Pereda Martínez de
Musitu

•
•
•
•
•

Antxon Tomasena Alzuri
Jone Robledo Zapatero
Cruz Vicente Peralta
Santiago Martínez Pérez
Gregorio Martín Benito

• Raúl Arza Vélez
• Pedro Marquina Martínez
• Alberto Elosúa Alvarado
• Jon Bilbao Saralegui
• Juan Ugarte Aguirrezabal
• José Miguel Ayerza
Mendiburu
• Ignacio Sáez de Gorbea
• Juan Ramón Apezetxea
Escudero
• Ana García Polanco
• Fernando Raposo Bande
• Eduardo Arechaga Cilleruelo
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MERKATARITZA, INDUSTRIA ETA NABIGAZIOA
• Juan Luis Martínez Ordorica • Izaskun Astondoa Sarria
AURREZKI KUTXAK ETA FINANTZA-ERAKUNDEAK
• Pedro Martínez de Alegría • Rafael Aranguren Ilardia
Pinedo
KOOPERATIBAK
• Javier Goienetxea Urkaregui2 • Agustín Mendiola Gorospe3
C TALDEA
EAEko sektore,
erakunde
edo elkarte
bakoitzaren
izenean

D TALDEA
Aditu
izendaturiko
pertsonak

LANEKO SOZIETATE ANONIMOAK
• Olatz Jaureguizar Ugarte

• Javier Muñecas Herreras

ARRANTZA ERAKUNDEAK
• Luis Fco. Marín Andrés
• Aurelio Bilbao Barandica
NEKAZARITZA ERAKUNDEAK
• Yolanda Urarte Alonso
• Xabier Iraola Aguirrezabala
KONTSUMITZAILEEN ERAKUNDEAK
• Koldo Nabaskues Simón
• Alejandro Martínez
Berriochoa
GIZARTE EKINTZAKO HIRUGARREN SEKOREKO
ERAKUNDEAK
• Mikel Ruíz Martínez
• Gonzalo Rodríguez
Aguirregoitia
•
•
•
•
•
•
•
•

Roberto Bermejo Gómez de Segura
Pedro Luis Ustarroz Moleres
Carlos Trevilla Acebo
Rafael Puntonet del Río
Felicísimo Ayastuy Sáenz
Ignacio Barrenechea González
Aitor Bengoetxea Alkorta
Inmaculada Gallastegui Zulaica

2.- Lehendakariaren otsailaren 8ko 2/2013 Dekretuaren bidez izendatu zen, Fco. Javier Sanz Santaolallaren ordez
3.- Lehendakariaren otsailaren 8ko 2/2013 Dekretuaren bidez izendatu zen, Joseba Ardanza Billelabeitiaren ordez

Jardueren Txostena 2013

17

• BATZORDE IRAUNKORRA

Presidentea:		
Idazkari Nagusia:

Juan Mª OTAEGUI MURUA
Fco. José HUIDOBRO BURGOS

Titularrak

Ordezkoak

CCOO
A TALDEA

B TALDEA

C TALDEA

D TALDEA

• Eduardo García Elosúa
• Felisa Piedra Gao
UGT
• Maribel Ballesteros Martínez
• Emilia Málaga Pérez

• Javier López Irisarri
• Arantza Martínez Tobalina
• Raúl Arza Vélez
• Antonio Ríos López

• Gonzalo Salcedo Bilbao4
• Aitor Otaola Díaz de Alda
• Jon Bilbao Saralegui
• Jaime Fernández Alcedo5
• Carlos Pereda Martínez de
Musitu
• Eduardo Arechaga Cilleruelo
• Javier Goienetxea Urkaregui6
• Juan Luis Martínez Ordorica
• Pedro Martínez de Alegría
Pinedo
• Koldo Nabaskues Simón
•
•
•
•

• Olatz Jaureguizar Ugarte
• Luis Fco. Marín Andrés
• Yolanda Urarte Alonso
• Mikel Ruiz Martínez

Felicísimo Ayastuy Sáenz
Roberto Bermejo Gómez de Segura
Rafael Puntonet del Río
Pedro Luis Ustarroz Moleres

4.- 2013ko martxoaren 27tik izendatuta.
5.- 2013ko martxoaren 27tik izendatuta, lehen titularra.
6.- Lehendakariaren otsailaren 8ko 2/2013 Dekretuaren bidez izendatu zen, Fco. Javier Sanz Santaolallaren ordez
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• EKONOMIA GARAPENERAKO BATZORDEA

Presidentea:		

Felicísimo Ayastuy Saénz

Titularrak

Ordezkoak

CCOO
A TALDEA

B TALDEA

C TALDEA

D TALDEA

• Antxon Tomasena Alzuri
• Gregorio Martín Benito
UGT
• Maribel Ballesteros Martínez
• Antonio Ríos López

• Jaime Gómez Devesa
• Arantza Martínez Tobalina
• Raúl Arza Vélez
• Emilia Málaga Pérez7

• Eduardo Arechaga Cilleruelo • Fco. Javier Sasigain Sáez de
• Jon Bilbao Saralegui
Buruaga
• Carlos Pereda Martínez de • Ana García Polanco
Musitu
• Gonzalo Salcedo Bilbao8
• Aitor Otaola Díaz de Alda
• Juan Luis Martínez Ordorica • Izaskun Astondoa Sarria
• Pedro Martínez de Alegría • Rafael Aranguren Ilardia
Pinedo
• Koldo Nabaskues Simón
• Alejandro Martínez de
Berriochoa
• Olatz Jaureguizar Ugarte
• Javier Muñecas Herreras
•
•
•
•

Roberto Bermejo Gómez de Segura
Carlos Trevilla Acebo
Rafael Puntonet del Río
Inmaculada Gallastegui Zulaica

7.- Irailaren 24ra arte, Alberto Elosúa Alvarado
8.- 2013ko martxoaren 27tik izendatuta
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• SOZIAL GARAPENERAKO BATZORDEA

Presidentea:		

Pedro Luis Ustarroz Moleres9

Titularrak

Ordezkoak

CCOO
A TALDEA

• Felisa Piedra Gao
• Santiago Martínez Pérez
UGT
• Emilia Málaga Pérez
• Alberto Elosúa Alvarado

• Jone Robledo Zapatero
• Cruz Vicente Peralta
• Maribel Ballesteros Martínez
• Pedro Markina Martínez

B TALDEA

• Eduardo Arechaga Cilleruelo • Jaime Fernández Alcedo
• Jon Bilbao Saralegui
• Gonzalo Salcedo Bilbao10
• Carlos Pereda Martínez de
Musitu

C TALDEA

•
•
•
•

D TALDEA

Luis Fco. Marín Andrés
Yolanda Urarte Alonso
Agustín Mendiola Gorospe11
Mikel Ruiz Martínez

•
•
•
•

Aurelio Bilbao Barandica
Xabier Iraola Aguirrezabala
Javier Goienetxea Urkaregui12
Gonzalo Rodríguez Aguirregoitia

• Pedro Luis Ustarroz Moleres
• Rafael Puntonet del Río
• Aitor Bengoetxea Alkorta

9.- 2012ko irailaren 21eko osoko bilkuraren erabakiaz izendatua.
10.- 2013ko martxoaren 27tik izendatua.
11.- Lehendakariaren otsailaren 8ko 2/2013 Dekretuaren bidez izendatua, Fco. Javier Sanz Santaolallaren ordez
12.- Lehendakariaren otsailaren 8ko 2/2013 Dekretuaren bidez izendatua, Joseba Ardanza Billelabeitiaren ordez
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• MEMORIA SOZIOEKONOMIKORAKO BATZORDEA

Presidentea:		

Inmaculada Gallastegui Zulaica13

Titularrak

Ordezkoak

CCOO
A TALDEA

B TALDEA

C TALDEA

D TALDEA

• Antxon Tomasena Alzuri
• Eduardo García Elosúa
UGT
• Maribel Ballesteros Martínez
• Raúl Arza Vélez

• Arantza Martínez Tobalina
• Cruz Vicente Peralta
• Antonio Ríos López
• Emilia Malaga Pérez

• Eduardo Arechaga Cilleruelo • Fco. Javier Sasigain Sáez de
• Jaime Fernández Alcedo
Buruaga
• Carlos Pereda Martínez de • Aitor Otaola Díaz de Alda
Musitu
• Ana García Polanco14
• Mikel Ruíz Martínez
• Pedro Martínez de Alegría
Pinedo15
• Javier Muñecas Herreras
• Xabier Iraola Aguirrezabala
•
•
•
•

• Gonzalo Rodríguez
Aguirregoitia
• Olatz Jaureguizar Ugarte
• Yolanda Urarte Alonso
• Rafael Aranguren Ilardia16

Aitor Bengoetxea Alkorta
Carlos Trevilla Acebo
Felicísimo Ayastuy Sáenz
Ignacio Barrenechea González

Idazkari Teknikoa:

Arantza Unzurrunzaga Estefanía

13.- 2012ko irailaren 21eko osoko bilkuraren erabakiaz izendatua
14.- 2013ko martxoaren 27tik izendatua.
15.- 2013ko otsailaren 13tik, lehen ordezkoa
16.- 2013ko otsailaren 13tik, lehen titularra
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• AKITANIAREKIKO LANKIDETZARAKO LAN TALDEA

Ordezkoak
CCOO
• Felisa Piedra Gao
A TALDEA

UGT
• Pedro Marquina Martínez
• Raúl Arza Vélez

B TALDEA

• Felicísimo Ayastuy Sáenz
• Jaime Fernández Alcedo
• Carlos Pereda Martínez de
Musitu

C TALDEA

• Mikel Ruíz Martínez
• Koldo Nabaskues Simón
• Luis Fco. Marín Andrés

D TALDEA

• Roberto Bermejo Gómez de
Segura
• Rafael Puntonet del Río

Idazkari Teknikoa:

Arantza López de Munain Zulueta
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3. EUSKADIKO EGAB-EKO ORGANOEK ETA LAN
BATZORDEEK 2013AN EGINIKO BILEREN LABURPENA
OSOKO BILKURAK
2013ko urtarrilaren 9an. Ohiko osoko bilkura.
• 2013ko abenduaren 19an eginiko osoko bilkuraren akta onestea.
• Euskadiko EGABen arautegiaren proiektua onestea.
2013ko otsailaren 27an. Ohiko osoko bilkura.
• 2013ko urtarrilaren 9an eginiko osoko bilkuraren akta onestea.
• 2012ko Jardueren Memoriaren Proiektua onestea.
2013ko martxoaren 27an. Ohiko osoko bilkura.
• 2013ko otsailaren 27an eginiko osoko bilkuraren akta onestea.
• 2012ko Memoria Sozioekonomikoaren Proiektuaren lehen ematea
onestea.
2013ko apirilaren 26an. Ezohiko osoko bilkura.
• 2013ko martxoaren 27an eginiko osoko bilkuraren akta onestea.
• 2012ko Memoria Sozioekonomikoaren Proiektuaren bigarren ematea
onestea.
2013ko maiatzaren 29an. Ohiko osoko bilkura.
• 2013ko apirilaren 26an eginiko osoko bilkuraren akta onestea.
• Dekretu Proiektuari buruzko 1/13 Irizpen Proiektua onestea.
Profesionaltasun Ziurtagirien eta Egiaztapen Partzial Metagarrien Euskal
Erregistroa sortzen duen eta horiek erregistratzeko eta emateko prozedura
ezartzen duen Dekretu Proiektua da.
• Prestakuntza Zentroen eta Entitateen Erregistroa eta Prestakuntza
Espezialitateen Fitxategiari buruzko Dekretu Proiektuaren gaineko 2/13
Irizpen Proiektua onestea.
• EAEko nekazaritza, elikagaigintza eta arrantza sektoreen ikerketa, garapen
eta berrikuntzarako laguntzen Dekretu Proiektuari buruzko 3/13 Irizpen
Proiektua onestea (BERRIKER programa).
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2012ko Memoria Sozioekonomikoaren Proiektuaren hirugarren ematea
onestea.

2013ko maiatzaren 26an. Ohiko osoko bilkura.
• 2013ko maiatzaren 29an eginiko osoko bilkuraren akta onestea.
• 2012ko Memoria Sozioekonomikoaren Proiektuaren laugarren, bosgarren
eta seigarren emateak onestea.
• 2012ko Aurrekontuko Likidazioa eta auditoria txostena onestea.
2013ko uztailaren 5ean. Ohiko osoko bilkura.
• 2013ko ekainaren 26an eginiko osoko bilkuraren akta onestea.
• Nekazari gaztearen Estatutuaren Dekretu Proiektuari buruzko 4/13
Irizpen Proiektua onestea.
2013ko irailaren 16an. Ohiko osoko bilkura.
• 2013ko uztailaren 5ean eginiko osoko bilkuraren akta onestea.
• Foru Aldundiek adingabeen adopzioaren arloan jarraitu beharreko
jarduketen prozedura arautu duen Dekretuaren bigarren aldaketaren
Dekretu Proiektuari buruzkoa 5/13 Irizpen Proiektua onestea.
• Ekimen Propiorako Azterlanaren proposamena onestea: Enpresa
dinamismoa. EAEko azterketa.
2013ko azaroaren 22an. Ohiko osoko bilkura.
• 2013ko irailaren 16an eginiko osoko bilkuraren akta onestea.
• EAEko arreta goiztiarraren esku-hartze integralaren Dekretu Proiektuari
buruzko 6/13 Irizpen Proiektua onestea.
• Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Arautegiaren 7.
artikuluaren aldaketa onestea.
• 2014ko Aurrekontuen Proiektua onestea.
2013ko otsailaren 20an. Ohiko osoko bilkura.
• 2013ko azaroaren 22an eginiko osoko bilkuraren akta onestea.
• 2013-2016ko Enplegu Planari buruzko 7/13 Irizpen Proiektua onestea.
• Euskadiko elikagaigintzako artisau-ekoizpenaren Dekretuaren aldaketaren
Dekretu Proiektuari buruzko 8/13 Irizpen Proiektua onestea.
• 2013ko aurrekontu-kredituaren transferentzia onestea.
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BATZORDE IRAUNKORRAK EGINIKO BILERAK
2013ko otsailaren 6an.
• 2013ko abenduaren 18an eginiko osoko bilkuraren akta onestea.
2013ko otsailaren 15ean.
• 2013ko otsailaren 6an eginiko Batzorde Iraunkorraren osoko bilkuraren
akta onestea.
• 2012ko Jardueren Memoria onestea.
• Osoko bilkura otsailaren 27ko 10:00etan egitea erabaki zen.
2013ko martxoaren 22an.
• 2013ko otsailaren 15ean eginiko Batzorde Iraunkorraren osoko bilkuraren
akta onestea.
• Osoko bilkura martxoaren 27ko 9:30ean egitea erabaki zen.
2013ko apirilaren 24an.
• 2013ko martxoaren 22an eginiko Batzorde Iraunkorraren osoko bilkuraren
akta onestea.
• Osoko bilkura maiatzaren 26ko 10:00etan egitea erabaki zen.
2013ko maiatzaren 22an.
• 2013ko apirilaren 24an eginiko Batzorde Iraunkorraren osoko bilkuraren
akta onestea.
• Osoko bilkura maiatzaren 29ko 10:00etan egitea erabaki zen.
2013ko ekainaren 19an.
• 2013ko maiatzaren 22an eginiko Batzorde Iraunkorraren osoko bilkuraren
akta onestea.
• 2012ko aurrekontuko likidazioa eta auditoria txostena onestea erabaki
zen.
• Osoko bilkura ekainaren 26ko 10:00etan egitea erabaki zen.
2013ko ekainaren 26an.
• 2013ko ekainaren 19an eginiko Batzorde Iraunkorraren osoko bilkuraren
akta onestea.

Jardueren Txostena 2013

•

25

Osoko bilkura uztailaren 5eko 10:00etan egitea erabaki zen.

2013ko uztailaren 19an.
• 2013ko ekainaren 26an eginiko Batzorde Iraunkorraren osoko bilkuraren
akta onestea.
• Ekimen Propioko azterlana egitea erabaki zen: “Enpresa dinamismoa:
Aberastasuna eta enplegua sortzea. EAEko azterketa.
• Osoko bilkura irailaren 13ko 10:00etan egitea erabaki zen.
2013ko urriaren 23an.
• 2013ko uztailaren 19an eginiko Batzorde Iraunkorraren osoko bilkuraren
akta onestea.
• Hurrengo osoko bilkura azaroan egitea erabaki zen.
2013ko azaroaren 15ean.
• 2013ko urriaren 23an eginiko Batzorde Iraunkorraren osoko bilkuraren
akta onestea.
• Garraio eta energia berriztagarriaren arloan Akitaniarekin eginiko
lankidetza lanak onetsi ziren.
• Hurrengo osoko bilkura azaroaren 22an egitea erabaki zen.
2013ko abenduaren 18an.
• 2013ko azaroaren 15ean eginiko Batzorde Iraunkorraren osoko bilkuraren
akta onestea.
• 2013ko aurrekontu-kredituaren transferentziaren onespena osoko
bilkuraren irizpenpean jartzea erabaki zen.
• “Enpresa dinamismoa, aberastasuna sortzea eta enplegua” ekimen
propioko azterlana IKEri esleitzea erabaki zen: EAEko azterketa.
• Hurrengo osoko bilkurak 2013ko abenduaren 20an eta 2014ko urtarrilaren
15ean eginiko erabaki zen.
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LAN BATZORDEEK EGINIKO BILKURAK
EKONOMIA GARAPENERAKO BATZORDEA
2013ko urtarrilaren 25ean
• Irizpenen jarraipenen berri eman zitzaion Batzordeari:
• Dekretu Proiektuari buruzko 6/2012. Horren bidez, ingurumeneko
administrazio prozeduretako zerbitzu elektronikoen erabilera
arautu eta Euskal Autonomia Erkidegoan ingurumen-eragina duten
jardueren erregistroa sortu eta arautu da.
• Dekretu Proiektuaren 9/2012. Horren bidez, bizitza osoan ikasteari
buruzko jarduerak egiteko laguntzak arautu dira.
• EAEko kutsadura akustikoaren Dekretu Proiektuari buruzko 12/2012.
• Eraikuntza eta eraispeneko hondakinak eta horien kudeaketa arautu
dituen Dekretu Proiektua.
• “Familien gehiegizko zorpetzea: EAEko azterketa” ekimen propioko
azterlanaren aurkibidea eztabaidatzea eta onestea.
2013ko otsailaren 27an
• “Familien gehiegizko zorpetzea: EAEko azterketa” ekimen propioko
azterlanaren 2. KAPITULUARI buruzko eztabaida.
2013ko apirilaren 26an.
• Batzordea bildu eta “Familien gehiegizko zorpetzea: EAEko azterketa”
ekimen propioko azterlanaren 2., 3. eta 4. KAPITULUAK onetsi zituen.
2013ko maiatzaren 22an.
• EAEko nekazaritza, elikagaigintza eta arrantza sektoreen ikerketa, garapen
eta berrikuntzarako lagunen Dekretu Proiektuari buruzko 3/13 Irizpen
Aurreproiektua eztabaidatzea eta onestea.
2013ko uztailaren 17an.
• “Familien gehiegizko zorpetzea: EAEko azterketa” ekimen propioko
azterlanaren 5. eta 6. KAPITULUAK eztabaidatzea.
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2013ko uztailaren 22an.
• “Familien gehiegizko zorpetzea: EAEko azterketa” ekimen propioko
azterlanaren 6. KAPITULUARI buruzko eztabaida jarraitzea.
2013ko irailaren 6an.
• Batzordea bildu eta “Familien gehiegizko zorpetzea: EAEko azterketa”
ekimen propioko azterlanaren 5. KAPITULUA onetsi zuen hainbat
aldaketa egindakoan.
2013ko irailaren 27an.
• Batzordea bildu eta “Familien gehiegizko zorpetzea: EAEko azterketa”
ekimen propioko azterlanaren 6. KAPITULUA onetsi zen.
2013ko urriaren 16an.
• “Enpresa dinamismoa, aberastasuna eta enplegua sortzea: EAEko
azterketa” ekimen propioko azterlan berriaren baldintza teknikoen eta
administratiboen orriak eztabaidatzea eta onestea.
2013ko urriaren 30ean.
• Batzordeak “Familien gehiegizko zorpetzea: EAEko azterketa” ekimen
propioko azterlanaren 1-6. KAPITULUETAN hainbat aldaketa egitea
erabaki zuen, lehen onetsiak, baita 7. KAPITULUA eztabaidatzen hastea
ere.
2013ko azaroaren 8an.
• “Familien gehiegizko zorpetzea: EAEko azterketa” ekimen propioko
azterlanaren 1-5 KAPITULUAK onestea.
2013ko azaroaren 11, 18, 25 eta 29an eta abenduaren 10 eta 16an.
• “Familien gehiegizko zorpetzea: EAEko azterketa” ekimen propioko
azterlanaren lanekin jarraitzea. 6. KAPITULUA eta 7. kapituluaren
laburpena onetsi ziren.
2013ko abenduaren 13an.
• Euskadiko elikagaigintzako artisau-ekoizpenaren Dekretua aldatzeko
Dekretu Proiektuari buruzko Irizpen Aurreproiektua eztabaidatzea eta
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onestea.
“Enpresa dinamismoa, aberastasuna eta enplegua sortzea: EAEko
azterketa” ekimen propioko azterlanaren kontratazioa eztabaidatzea eta
onestea.

SOZIAL GARAPENERAKO BATZORDEA
2013ko urtarrilaren 30ean.
Irizpenen jarraipenen berri eman zitzaion Batzordeari:
• Euskarazko Tituluen eta Egiaztagirien Erregistro Bateratua sortu eta
arautu duen Lege Aurreproiektuari buruzko 4/2012.
• Azaroaren 23ko 10/2012, Foru Aldundiek adingabeen adopzioaren arloan
jarraitu beharreko jarduketen prozedura arautu duen ekainaren 17ko
115/2008 Dekretua aldatzeko Dekretu Proiektuari buruzkoa.
• Azaroaren 23ko 27/2012, Elkarrizketa Zibileko Mahaia sortu eta arautu
duen Dekretu Proiektuari buruzkoa.
• Irailaren 21eko 19/2012, EAEren gizarte esku-hartzearen eremuan
hirugarren sektoreko jarduerak sustatzeko diru-laguntzak arautzen dituen
Dekretu Proiektuari buruzkoa.
• “EAEko lurralde desorekak krisi ekonomikoaren eremuan” ekimen
propioko azterlanaren planteamendu orokorra eztabaidatzea.
2013ko maiatzaren 22an.
• Prestakuntza Zentroen eta Entitateen Erregistroa eta Prestakuntza
Espezialitateen Fitxategiari buruzko Dekretu Proiektuaren gaineko
Irizpen Aurreproiektua eztabaidatzea eta onestea.
• Profesionaltasun Ziurtagirien eta Egiaztapen Partzial Metagarrien Euskal
Erregistroa sortzen duen eta horiek erregistratzeko eta emateko prozedura
ezartzen duen Dekretu Proiektuaren Irizpen Aurreproiektua eztabaidatzea
eta onestea.
2013ko ekainaren 28an.
• Nekazari gaztearen Estatutuaren Dekretu Proiektuari buruzko Irizpen
Aurreproiektua eztabaidatzea eta onestea.
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2013ko irailaren 12an.
• Foru Aldundiek adingabeen adopzioaren arloan jarraitu beharreko
jarduketen prozedura arautu duen Dekretuaren bigarren aldaketaren
Dekretu Proiektuari buruzko Irizpen Aurreproiektua eztabaidatzea eta
onestea.
2013ko irailaren 25ean.
• “EAEko lurralde desorekak krisi ekonomikoaren eremuan” ekimen
propioko azterlanaren planteamendu orokorraren norainokoa
eztabaidatzea.
2013ko azaroaren 13an.
• “EAEko lurralde desorekak krisi ekonomikoaren eremuan” ekimen
propioko azterlana egiteko lanei buruz eztabaidatzea.
• “Gizarte Zerbitzuetako Irabazteko Asmorik gabeko Erakundeen gizarte
interesa deklaratzeari buruzko Dekretu Proiektua”ri buruzko 18/2012
Irizpenaren jarraipenaren berri eman zaio batzordeari.
• Batzordearen Funtzionamenduaren Arautegi berriaren 7. artikulua
aldatzeko proposamena eztabaidatzea eta onestea, EGABri buruzko
urriaren 29ko 433/2013 Dekretua onetsitakoan.
• “EAEko arreta goiztiarraren esku-hartze integralaren Dekretu Proiektua”ri
buruzko Irizpen Aurreproiektua eztabaidatzea eta onestea.
2013ko abenduaren 10ean.
• “2013-2016ko Enplegu Planari buruzko 2013-2016” Irizpen Aurreproiektua
eztabaidatzea eta onestea.

MEMORIA SOCIOEKONOMIKOAREN BATZORDEA
2013ko martxoaren 22an.
2012ko MSEren kapituluen gaineko erabakiak eztabaidatu eta hartu ziren:
• KAPITULUA I.2.2. I+G+IKT
• KAPITULUA I.3.
NATURA INGURUNEA
• KAPITULUA II.3.
GIZARTE EKONOMIKOAREN KONTUAK
• KAPITULUA III.2. BIZI-BALDINTZAK
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2013ko apirilaren 19an.
2012ko MSE egiteko lanen
eztabaidatu eta hartu dira:
• KAPITULUA I.1.1.
• KAPITULUA III.
• KAPITULUA III.5.
• KAPITULUA V.
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jarraipena. Kapitulu hauei buruzko erabakiak
DEMOGRAFIA ETA IMMIGRAZIOA
OSASUNA ETA OSASUN SISTEMA
AISIALDIA ETA KULTURA
ARAUGINTZA EAE-N

2013ko maiatzaren 10ean.
2012ko MSE egiteko lanen jarraipena. Kapitulu hauei buruzko erabakiak
eztabaidatu eta hartu dira:
• KAPITULUA II.2.
EAE-REN EGOERA EKONOMIKOA
• KAPITULUA II.3.
PREZIOAK, KOSTUAK ETA ERRENTAK
• KAPITULUA III.1.
FAMILIAK ETA LAN BIZITZA PERTSONALA
ETA FAMILIA UZTARTZEA
• KAPITULUA III.4.
HIRIGINTZA ETA ETZEBIZITZA
2013ko maiatzaren 31n.
2012ko MSE egiteko lanen jarraipena. Kapitulu hauei buruzko erabakiak
eztabaidatu eta hartu dira:
• KAPITULUA I.2.1.
EGITURA
PRODUKTIBIO
ETA
BERRIKUNTZA EAE-N
• KAPITULUA II.1.
KANPOKO EKONOMI INGURUA
• KAPITULUA II.4.
SEKTORE PUBLIKOA
• KAPITULUA III.4. HIRIGINTZA ETA ETXEBIZITZA
• LABURPENA ETA EKONOMIARI BURUZKO GOGOETAK
2013ko ekainaren 14an.
2012ko MSE egiteko lanak
eztabaidatu eta hartu dira:
• KAPITULUA I.1.2.
SUSTAPENA
• KAPITULUA II.6.
• KAPITULUA IV.

amaitzea. Kapitulu hauei buruzko erabakiak
HEZKUNTZA

ETA

LAN-MERKATUA
GIZARTE BABESA EAE-N

HEZKUNTZA
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2013ko azaroaren 29an.
2013ko Memoria Sozioekonomikoaren
eztabaidatzea eta onestea.
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aurkibidea

eta

lan-egutegia

AKITANIAREKIKO LANKIDETZARAKO LAN TALDEAK
EGINIKO BATZORDEAK
Bilbon, 2013ko apirilaren 22an.
Energia berriztagarriaren arloko lanak hasteko helburuarekin izan zen bilera.
Lan horiek Akitaniako EEGABekiko lankidetza-eremuan eta bi batzordeek
Euskadi-Akitania Euroeskualdearen Plan Estrategikoari ekarpenak egiteko
eremuan gauzatu dira. Euskadiko EGABek eta Akitaniako EEGABek eginiko
barne lanak laburbiltzen dituen dokumentua aztertu zen, bi eskualdeetan
energia berriztagarriak garatzeari buruzkoa. Hartara, osotasun ikuspegia
eman zen bi energia berriztagarrien baliabideari eta modalitate bakoitzak
bi eskualdeetan duen garapenari eta ahalmenari buruz. Euskadiren eta
Akitaniaren arteko lankidetzarako aukerak antzematen diren arloak zehaztu
dira; izan ere, sakonago aztertuko dira lan komunen baitan.
Bilbon, 2013ko ekainaren 11n.
Hauxe izan zen bileraren ardatza: Akitaniako EEGABekin energia
berriztagarrien arloan eginiko baterako lanen barruko entzunaldia.
“Basoko biomasa EAEn: kontzeptua, energia erabilerak, egungo egoera eta
garapenerako igurikapenak EAEn” izenburupean eta Tamoin Taldeko Ignacio
Oñateren eskutik, energia berriztagarriaren garapenaren egungo eta balizko
egoerari eta oztopoei buruzko eztabaida eta azterketa egin zuen taldeak. Izan
ere, Akitanian bereziki dago garatuta berriztagarrien arloa.
Bilbon, 2013ko ekainaren 24an
Bileraren ardatza energia fotovoltaikoa izan zen, eta Viñaresol, S.L. enpresako
Diego Luezasen entzunaldia izan zen. Energia fotovoltaikoaren egungo egoera
aurkeztu zuen, ikuspegi teknologikotik nahiz ekonomikotik, Espainiako
arauetan izan diren hainbat aldaketaren ondoren. Aurkezpenean, ondoren,
energia fotovoltaikoak Euskadin dituen oztopoei eta etorkizunari buruzko
eztabaida izan zen, energia horretan Akitaniarekin lankidetzan aritzeko
balizko eremuak baloratzeko; oso garapen nabarmena izan du Akitanian.
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Bilbon, 2013ko irailaren 11n
Euskadiko EGABek Akitaniako EEGABeko ordezkariekin irailaren 23an eta
24an egin beharreko bilerak elkarrekin prestatzeko helburuarekin gauzatu
zen bilera; egun horietan, energia berriztagarrien nahiz garraioaren arloko
baterako azken txostenak eztabaidatuko dira. Lehen gaiari dagokionez, taldeko
idazkari teknikoak eginiko dokumentua aztertu eta onetsi zuen. Dokumentu
horretan, EAEn indar berezia duten energia berriztagarrien egoera, ahalmena,
oztopoak eta eragileak bildu dira, hots, lurreko energia eolikoei eta itsasoko
energiei dagozkienak, baita interesgarriak izan arren atzerago daudenak ere:
basoko biomasa eta energia fotovoltaikoa. Hartara, Euskadiren eta Akitaniaren
arteko balizko lankidetza eremuak proposatzen dira.
Bilbon, 2013ko irailaren 22an
Lan-taldeko idazkari teknikoak eginiko dokumentua aztertu zuten taldeko
kideek. Merkantzien arloan gauzaturiko lanak laburbildu, Euskadi eta Akitania
ukitzen dituzten eskualde barruko eta igarobideko garraio fluxuak aztertu,
modu eta azpiegituren egoerari buruzko ondorioak atera eta trenbideko
garraiorako eta itsas garraiorako modu aldaketarako proposamenak eta
gomendioak planteatzen ditu. Dokumentua onetsi egin zen irailaren 23an eta
24an Akitaniako EEGABekin batera egin beharreko bileran aurkezteko eta
eztabaidatzeko.
Bilbon, 2013ko urriaren 24an.
Agerraldia egin zuten Eusko Jaurlaritzako Garraio sailburu ordea den Antonio
Aizek, Garraio Plangintzako zuzendaria den Imanol Lezak eta Eusko Trenbide
Sareko Julian Fernández zuzendariak, Euskadiko trenbide linea berriaren eta
EAEko merkantzien trenbideko garraioaren eskemaren ezaugarri teknikoari
buruz. Horiek esker, Euskadiko EGABek Akitaniarekin batera burututako
lanaren zenbait elementu erka daitezke.
Halaber, garraioaren nahiz energia berriztagarrien arloan eta lankidetzan
eginiko lanei buruzko dokumentu osoak aztertu ziren, eta bertan sartu
beharreko azken aldaketak planteatu ziren, betiere Akitaniako EEGABekin
erkatzeko eta bi batzordeen baitan berresteko zain.

Jardueren Txostena 2013

II. KAPITULUA
Euskadiko EGABren
Legean ezarritako
eginkizunak
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1. ARAUGINTZA
1.1. Irizpenak
D1/13 IRIZPENA, Profesionaltasuneko Ziurtagirien eta Pilatutako
Egiaztapen Partzialen Euskadiko Erregistroa sortu eta ziurtagiri horiek
erregistratzeko eta egiteko prozedura ezartzen duen Dekretuaren
proiektuari buruzkoa
Euskadiko EGABen sartu deneko eguna: 2013ko maiatzaren 8a
Idazkaritza Teknikoa: Arantza Unzurrunzaga
Batzordea: Sozial Garapeneko Batzordea
Bilera: 2013ko maiatzaren 22a
Emaitza: Idazkaritza Teknikoak proposaturiko Irizpen Aurreproiektua
eztabaidatu da, Batzordeko kideek emandako iritziak eta proposamenak
oinarri hartuta. Harturiko erabakiei jarraituz, Irizpen Proiektua eman da,
EGABeko osoko bilkuraren irizpenpean jarria.
EGABek osoko bilkura egin zuen 2013ko maiatzaren 29an, eta aho batez
onetsi zen bertan Irizpena.
2/13 IRIZPENA, Prestakuntza-espezialitateen fitxategia eta prestakuntza
zentroen eta erakundeen erregistroaren Dekretu Proiektuari buruzkoa
Euskadiko EGABen sartu deneko eguna: 2013ko maiatzaren 8a
Idazkaritza Teknikoa: Arantza Unzurrunzaga
Batzordea: Sozial Garapeneko Batzordea
Bilera: 2013ko maiatzaren 22a
Emaitza: Idazkaritza Teknikoak proposaturiko Irizpen Aurreproiektua
eztabaidatu du Batzordeak, Batzordeko kideek emandako iritziak eta
proposamenak oinarri hartuta, eta Batzordearen osoko bilkuraren irizpenpean
jarri du irizpen proiektua.
Gehiengoz onetsi zen 2013ko maiatzaren 29ko osoko bilkuran CCOOren
boto partikularrarekin
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3/13 IRIZPENA, Euskadiko Autonomia Erkidegoko nekazaritza,
elikagaigintza eta arrantza sektoreetako ikerketa, garapen eta
berrikuntzarako laguntzen Dekretuari buruzkoa..
Euskadiko EGABen sartu deneko eguna: 2013ko maiatzaren 8a
Idazkaritza Teknikoa: Arantza Unzurrunzaga
Batzordea: Ekonomi Garapeneko Batzordea
Bilera: 2013ko maiatzaren 22a
Emaitza: Irizpen Aurreproiektua eztabaidatu zen, Batzordeko kideek
emandako iritziak eta proposamenak oinarri hartuta idatzia. Harturiko
erabakiei jarraituz, Irizpen Proiektua eman zen, EGABeko osoko bilkuraren
irizpenpean jarria. EGABek osoko bilkura egin zuen 2013ko maiatzaren 29an,
eta aho batez onetsi zen bertan Irizpena.
4/13 IRIZPENA, nekazari gazteen estatutuaren Dekretu Proiektuari
buruzkoa.
Euskadiko EGABen sartu deneko eguna: 2013ko ekainaren18a
Idazkaritza Teknikoa: Leire Ozerin
Batzordea: Sozial Garapeneko Batzordea
Bilera: 2013ko ekainaren 28a
Emaitza: Irizpen Aurreproiektua eztabaidatu zen, Batzordeko kideek
emandako iritziak eta proposamenak oinarri hartuta idatzia. Harturiko
erabakiei jarraituz, Irizpen Proiektua eman da, EGABeko osoko bilkuraren
irizpenpean jarria.
EGABek osoko bilkura egin zuen 2013ko uztailaren 5ean, eta aho batez onetsi
zen bertan Irizpena.
5/13 IRIZPENA, Foru Aldundiek adingabeen adopzioaren arloan jarraitu
beharreko jarduna arautzen duen dekretuaren bigarren aldaketa egiteko
dekretu proiektuari buruzkoa.
Euskadiko EGABen sartu deneko eguna: 2013ko irailaren 3a
Idazkaritza Teknikoa: Leire Ozerin
Batzordea: Sozial Garapeneko Batzordea
Bilera: 2013kok irailaren 12a
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Emaitza: Irizpen Aurreproiektua eztabaidatu zen, Batzordeko kideek
emandako iritziak eta proposamenak oinarri hartuta idatzia. Harturiko
erabakiei jarraituz, Irizpen Proiektua eman zen, EGABeko osoko bilkuraren
irizpenpean jarria.
EGABek osoko bilkura egin zuen 2013ko irailaren 16an, eta aho batez onetsi
zen bertan Irizpena.
6/13 IRIZPENA, EAEko arreta goiztiarraren esku-hartze integralari
buruzko dekretu proiektuari buruzkoa.
Euskadiko EGABen sartu deneko eguna: 2013ko urriaren 10a
Idazkaritza Teknikoa: Arantza Unzurrunzaga
Batzordea: Sozial Garapeneko Batzordea
Bilera: 2013ko azaroaren 15a
Emaitza: Idazkaritza Teknikoak proposaturiko Irizpen Aurreproiektua
eztabaidatu zen, Batzordeko kideek emandako iritziak eta proposamenak
oinarri hartuta. Harturiko erabakiei jarraituz, Irizpen Proiektua eman zen,
EGABeko osoko bilkuraren irizpenpean jarria.
EGABek osoko bilkura egin zuen 2013ko azaroaren 22an, eta aho batez onetsi
zen bertan Irizpena.
7/13 IRIZPENA, 2013-2016ko Enplegu Planari buruzkoa.
Euskadiko EGABen sartu deneko eguna: 2013ko azaroaren 14a
Idazkaritza Teknikoa: Arantza Unzurrunzaga
Batzordea: Sozial Garapeneko Batzordea
Bilera: 2013ko abenduaren 13a
Emaitza: Idazkaritza Teknikoak proposaturiko Irizpen Aurreproiektua
eztabaidatu zen, Batzordeko kideek emandako iritziak eta proposamenak
oinarri hartuta. Harturiko erabakiei jarraituz, Irizpen Proiektua eman zen,
EGABeko osoko bilkuraren irizpenpean jarria.
EGABek osoko bilkura egin zuen 2013ko abenduaren 20an, eta aho batez
onetsi zen bertan Irizpena ematea.
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8/13 IRIZPENA, Euskadiko Elikagaigintzaren Artisau Ekoizpenaren
Dekretua aldatzeko dekretu proiektuari buruzkoa.
Euskadiko EGABen sartu deneko eguna: 2013ko azaroaren 26a
Idazkaritza Teknikoa: Arantza Unzurrunzaga
Batzordea: Ekonomi Garapeneko Batzordea
Bilera: 2013ko azaroaren 13a
Emaitza: Idazkaritza Teknikoak proposaturiko Irizpen Aurreproiektua
eztabaidatu zen, Batzordeko kideek emandako iritziak eta proposamenak
oinarri hartuta. Harturiko erabakiei jarraituz, Irizpen Proiektua eman da,
EGABeko osoko bilkuraren irizpenpean jarria.
EGABek osoko bilkura egin zuen 2013ko abenduaren 20an, eta aho batez
onetsi zen bertan Irizpena.

1.2. Irizpenen eraginaren jarraipena
Araua onetsitakoan, informaturiko dokumentuari buruz (Dekretu Proiektua
edo Lege Aurreproiektua) gure irizpenak eginiko gogoeta espezifiko bakoitza
oso-osorik edo zati batez bildu den edo bildu ez den aztertzen da.
Hori kontuan izanik, hiru taldetan banaturiko tipologia bat ezartzen dugu:
Zenbait irizpenetan, gogoeta espezifikoen %50 baino gehiago jaso da
onetsitako arauan, beste batzuetan gogoeta espezifikoen %20-%50 bitartean
bildu da eta, hirugarren multzoan, berriz, gogoeta espezifikoen %20tik behera
jaso da onetsitako arauan.
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2013AN ONETSITAKO ARAUEN JARRAIPENARI BURUZKO
TXOSTENEN BALANTZEA

Erref.
Irizpena

18/2012
20/2012

21/2012

22/2012
24/2012

25/2012

27/2012

Araua
Gizarte Zerbitzuetako
irabazteko asmorik gabeko
erakundeen gizarte onura
adierazteko Dekretu P.
Turismo aterpetxeak
antolatzeko Dekretu P.
Euskal Autonomia
Erkidegoko kanpinak
eta kanpatzeko bestelako
turismo modalitateak
antolatzeko Dekretu P.
Turismo establezimenduak
eta enpresak arautzeko
xedapenak aldatzeari
buruzko Dekretu P.
Euskadiko EGABi buruzko
Dekretu Proiektua
Gizarte Zerbitzuen
Euskal Sistemaren gizarte
diagnostikoaren tresna
eta gizarte fitxaren eredua
onesteko Dekretu P.
Gizarte bazterkeria
baloratzeko tresna onesteko
Dekretu P.

Irizpen
Data

Gobernu
Irezpenaren
KontseiluaEragina
ren Onespena

2012.9.21

2013.10.18

25%

2012.9.21

2013.07.09

19%

2012.9.21

2013.07.30

0%

2012.9.21

2013.04.16

26%

2012.10.19 2013.10.29

75%

2012.10.24 2013.05.28

50%

2012.10.24 2013.05.28

60%
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2/2013

3/2013

7/2013

Profesionaltasuneko
Ziurtagiriak eta Pilatutako
Egiaztapen Partzialen
Euskal Erregistroa sortzeko 2013.5.29 2013.12.20
eta horiek erregistratu eta
igortzeko prozedura ezarri
duen Dekretu
Euskadiko Autonomia
Erkidegoko nekazaritza,
elikagaigintza eta arrantza
sektoreetako ikerketa,
2013.5.29 2013.11.26
garapen eta berrikuntzarako
laguntzen Dekretu P.
(Berriker)
2013-2016ko Enplegu Plana 2013.12.20 2014.01.28

%20 baino gutxiago
%20 eta %50
%50 baino gehiago
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50%

64%
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Laburpen Orokorra
Egiazta dezakegunez, onetsitako 8 irizpenetatik %20k (2) %20tik beherako
onarpen maila du, %40k (4) %20-%50 bitartekoa eta %40k (4) %50etik gorako
onarpen maila du. Orotara, maila ertaina edo handia lortu da gobernuaren
onarpenean irizpenen %80an, eta hori pozik egoteko modukoa da.

Irizpenen
onarpen maila

Irizpen Kop

Irizpen Guztien
Gaineko Portzentajea

<%20

2

%20

%20 eta %50

4

%40

>%50

4

%40
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2. EAE-KO EGOERA SOZIOEKONOMIKOARI BURUZKO
MEMORIA EGITEA
Euskadiko Autonomia Erkidegoaren egoera ekonomikoari eta sozialari
buruzko 2012ko Memoria aho batez onetsi zuen Euskadiko EGABen osoko
bilkurak 2013ko ekainaren 26an, EGABen Arautegian ezarritako epeen
barruan.
Hala, bete egin zen lege manua, memoria bat urtero egin eta Eusko
Jaurlaritzaren eta Legebiltzarraren irizpenpean jartzeko eginkizuna erakunde
honi eratxiki diona. Memoria horretan, EGABren egoera ekonomikoari eta
sozialari buruzko bere gogoetak azaldu behar dira.
Eginkizun hori betetzeko Lan Batzordeko burua Inmaculada Gallastegui
izan zen, eta kide hauek izan zituen: CC.OO.ko Antxon Tomasena jn. eta
Eduardo Garcia jn.; UGTko Maribel Ballesteros and. eta Raúl Arza jn.;
CONFEBASKeko Carlos Pereda, Eduardo Aréchaga eta Jaime Fernández jn.ak;
Aurrezki kutxetako eta finantza-erakundeetako Pedro Martínez de Alegría jn.;
Hirugarren Sektoreko erakundeetako
Mikel Ruiz jn.; ASLEko Javier Muñecas
jn.; EGABeko Felicísimo Ayastuy, Iñaki
Barrenetxea, Aitor Bengoetxea Carlos
Trevilla EGABeko adituen taldeko
kideak diren aldetik, eta erakunde
horretako Arantza Unzurrunzaga
idazkari teknikoko lanetan.
Euskadiko EGABeko Azterlan eta
Proiektuen arduradunak diren Leire
Ozerin eta Arantza Unzurrunzaga
andreek egin zuten dokumentazio
teknikoa, non Batzordean egiaztaturiko
erakundeen eta adituen hainbat ekarpen
ezarri ziren.
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2012ko Memoria egiteko, sei bilera egin zituen Lan Batzordeak 2012ko
abenduaren 19an eta 2013ko martxoaren 22an, apirilaren 19an, maiatzaren
10ean, maiatzaren 31n eta ekainaren 14an. Egun horietan, “EAEko 2012ko
Memoria Sozioekonomikoa” proiektuaren ondoz ondoko emateak onetsi eta
EGABeko osoko bilkuraren irizpenpean jarri ziren.
Euskadiko EGABek egiten duen Memoriaren hamaseigarren edizioan,
errealitate ekonomiko eta sozialaren daturik garrantzitsuenak aztertzen dira
eta Batzordea osatzeko duten ekonomia eta gizarte eragileen diagnostiko
konpartitua eskaintzen da.
EAEko 2012ko Egoera Ekonomikoari eta Sozialari buruzko Memoriak,
“Laburpena eta gogoeta orokorrak” izeneko azken atalaz gain, honako eduki
eta bloke hauek ditu:
I) KAPITULUA. Jarduera ekonomikoa egiteko baliabideak EAEn
1. Giza baliabideak EAEn:
• “Demografia eta immigrazioa”
• “Hezkuntza eta hezkuntzaren sustapena”
2. Egitura produktiboa eta berrikuntza EAEn:
• “Egitura produktiboa” eta “I+G+b-ko jarduerak eta IKT”
3. Natura inguruaren egoera EAEn.

II) KAPITULUA. EAEko ekonomia
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kanpoko ekonomi ingurua.
EAEren egoera ekonomikoa.
Prezioak, kostuak eta errentak.
EAEko sektore publikoa.
EAEko Gizarte Ekonomiaren kontuak.
Lan-merkatua.
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III) KAPITULUA. Bizi-kalitatea EAEn
1. Familiak eta lan bizitza eta bizitza pertsonala uztartu beharra.
2. EAEko bizi-baldintzak:
• “Pobrezia eta gizarte bazterkeria”
• “Adinekoen bizi-baldintzak”.
3. Osasuna eta osasun sistema.
4. Hirigintza eta etxebizitza.
5. Aisialdia eta kultura.

IV) KAPITULUA. Gizarte babesa EAEn
1.
2.
3.
4.

Gizarte zerbitzuak EAEn.
Gizarte Segurantzaren prestazioak EAEn.
Pobreziaren eta gizarte bazterkeriaren kontrako neurriak EAEn.
Gizarte aurreikuspeneko sistema osagarriak EAEn.

V) KAPITULUA. Araugintza EAEn
VI) KAPITULUA. Laburpena eta gogoetak
Aurreko urteetan bezala, Memoria Ekonomikoaren edukiak gehiago
ezagutarazteko asmoz, bitarteko bi aurrerapen egin ziren, baita azken
aurkezpeneko jardunaldia ere uztailean. Eduki hau izan zuten aurrerapenek:
•

LEHEN AURRERAPENA, 2013ko maiatza
Aurkezpena
1. Giza baliabideak EAEn: Demografia eta immigrazioa.
2. Familiak eta lan bizitza eta bizitza pertsonala uztartu beharra.
3. EAEko bizi-baldintzak:
4. Gogoetak.
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BIGARREN AURRERAPENA, 2013ko ekaina
Aurkezpena
1. Kanpoko ekonomi ingurua.
2. EAEren egoera ekonomikoa.
3. Prezioak, kostuak eta errentak.
4. EAEko egitura produktiboa.
5. Gogoetak.

3. EKIMEN PROPIOKO AZTERLANAK
3.1. Ekimen propioa
Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak hainbat lan egin
zituen 2013an familien gehiegizko zorpetzeari buruzko ekimen propioko
txostena gauzatzeko.
2003an hasitako lan-ildoari esker, aukeraturiko arloak sakondu ahal izan dira,
guztiak garrantzi berezikoak gure herrialdearen garapen ekonomikorako
eta sozialerako. Azterlan konplexuak dira, eta horien bidez, bere eginkizuna
betetzen du EGABek. Iritzia sortzeko eginkizun hori aintzatetsita dago
Euskadiko EGABen maiatzaren 17ko 8/2012 Legearen 3.f) artikuluan.
FAMILIEN GEHIEGIZKO ZORPETZEA: EAE-KO AZTERKETA
Lan Batzordea: Ekonomi Garapenerako Batzordea
Arduraduna: Leire Ozerin
Justifikazioa:
Familien zorraren bilakaeran gehikuntza handia izan da joan den hamarkadako
erdialdetik hona. Hala, Espainiako Bankuaren datuen arabera, Espainiako
familien zorpetzeak, 2008an, errenta gordin eskuragarriaren %140 gainditu
zuen. 2002an, berriz, %80koa zen, eta laurogeita hamarreko lehen erdialdean
%40aren inguruan zegoen.
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Europako Ekonomia eta Gizarte Batzordeak bere 2008/C44/19 Irizpenean
aipatzen zuenez, “ukaezina da kredituari esker herritar europarrek bere
bizi-kalitatea hobetu ahal izan dutela eta askoz denbora gehiago igaro arte
bestela ezin eskura zitzaketen oinarrizko ondasunak eta zerbitzuak baliatu
ahal izan dituztela hala nola etxebizitza edo banako garraiobidea. Alabaina,
baldintza bideragarrietan kontratatu ezean, enplegu arazo larriak daudenean,
zorren hilekoen pisuak gure hileko errenta baliagarriaren zentzuzko neurriak
gainditzen dituenean, kredituen kopurua oso handia denean eta errenta
galeren egoera espezifikoak konpentsatzeko aurrezkirik ez dagoenean,
gehiegizko zorpetzea ekar lezake kredituak”.
Eta Europako EGABren arabera, gehiegizko zorpetzea aipatzen dugunez,
egoera jakin batzuez ari gara: zordunak ezin dituenean modu iraunkorrean
bere zorrak ordaindu, edo zorrak exijitzekoak direnean, horiei aurre egiteko
modurik ez izateko arrisku larrian dagoenean.
Gehiegizko zorpetzea ez da zor mota bakarragatik gertatzen. Hona hemen
gehiegizko zorra duen familiaren kasu tipikoa: oinarri-oinarrizko ondasunen
eta zerbitzuen ondoriozko kredituei eta gastuei egin behar die aurre, hala nola
ohiko etxebizitzarako hipoteka kredituari, eta horri gehitzen zaizkio hainbat
kreditu.
Gehiegizko zorpetzea duten herritarrek aurre egin behar diote egoera
larriari, eta oso egoera konprometituan izan litezke ondorioz. Hori dela-eta,
justifikatuta dago arazoan behar bezalako arreta jartzea. Horrexegatik, hainbat
ordenamendu juridikotan, mekanismo espezifikoak sortu dira gehiegizko
zorpetzea bitarteko judizialen edo ez judizialen bidez edo bi bitarteko horien
nahasketaren bidez.
Helburua
Egoera horretan, Euskadiko EGABek egoki iritzi zion familien gehiegizko
zorpetzeari buruzko azterlan bat egiteari, Euskal Herriko familien ekonomiaren
zorpetzearen kasuak eta bilakaera aztertzeko, baita gehiegizko zorpetzearen
egoeren ondoriozko dimentsio ekonomikoak eta sozialak ere. Gainera,
Europar Batasuneko estatu kideetan gehiegizko zorpetzeari aurre egiteko
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prebentziorako eta babeserako bideraturiko hainbat sistema juridikoren
azterketa konparatua ere azaldu da.
Azterketa hori eta EAEn dauden eskumenak ikusita, hobetzeko proposamenak
eta gomendioak planteatzen dira familien gehiegizko zorpetzea prebenitzeko
eta arintzeko.
Hona hemen helburuak, eragiketen aldetik:
•
•
•

•

•

Familien gehiegizko zorpetzearen sustraiak eta egiturako kausak aztertzea.
Euskal familien zorpetzea eta gehiegizko zorpetzea aztertzea, baita horien
ondorioak eta tratamendua ere.
Espainiako legerian eta dimentsio ez judizialetan gehiegizko zorpetzearen
inguruan dauden prebentzio eta babes neurriak azaltzea; horien artean,
hipoteka betearazteko prozesuetan dauden neurriak.
Europako herrialdeetan gehiegizko zorpetzearen inguruan dauden
prebentzio eta babes neurriak azaltzea, judizialak eta ez judizialak,
hipoteka betearazteko prozesuei dagozkienak barne.
Arreta berezia jarri da Frantzian eta Alemanian dauden ordenamenduetan.

Edukia
1. kapitulua. Azterlanaren sarrera eta plangintza orokorra.
2. kapitulua. Familien gehiegizko zorpetzearen jatorria eta egiturako kausak.
3. kapitulua. Zorpetzearen ezaugarriak eta dimentsioak EBn, Estatuan eta
EAEn.
4. kapitulua. Familien zorpetzearen ondorioak
5. kapitulua. Espainiako ordenamendu juridikoaren eta neurri ez judizialen
azterketa.
6. kapitulua. Europako sistema juridikoen azterketa erkatua, baita neurri ez
judizialena ere.
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7. kapitulua. Laburpena eta gogoetak eta gomendioak
Lanen bilakaera eta eginiko bilerak
Azterlana 2012aren amaieran abiarazi zen. 2013an Lan Batzordeko kideak
azterlanaren ondoz ondoko atalak jasotzen eta hobetzeko ekarpenak eta
iradokizunak egiten joan dira, Batzordeak egindako bileretan onetsi ondoren
horretara gehitu direnak. Horren ondorioz, apirilaren 26an Lan Batzordeak
bilera monografikoa egin zuen, eta horretan azterlanaren 2., 3. eta 4. kapituluak
onetsi ziren.
Maiatzetik abendura bitartean 5., 6. eta 7. kapituluak idatzi eta adostu ziren;
horietako lehenengoa azaroaren hasieran eta bigarrena abenduaren erdialdean
onetsi ziren.
Aldi berean, urteko azken bi hiletan, gogoeten eta gomendioen azken kapitulua
prestatu da. Urtearen amaieran lana ia erabat amaituta zegoen, 16 bilera egin
ondoren, eta 2014aren hasieran hori amaitzea aurreikusi da.
LURRALDE DESOREKAK EAE-N KRISI EKONOMIKOAREN EREMUA
Lan Batzordea: Sozial Garapeneko Batzordea
Arduraduna: Arantza Unzurrunzaga
Justifikazioa
2007. urtetik hona eta krisiaren ondorioz, lanpostu asko galdu dira EAEn,
gehienbat bi jarduera-adar hauetan: manufaktura-industria eta eraikuntza.
Ondorioz, aldaketak gertatzen ari dira egitura produktiboan eta lanmerkatuaren egituran.
Bestalde, EAEko hiru lurraldeek, oro har, banaketa sektorial ekonomikoa
konpartitzen dute, non zerbitzuen sektorearen pisu handia nabarmentzen
den. Hala ere, Araban eta Gipuzkoan pisu erlatibo handiagoa du industriak
Bizkaian baino. Baieztapen erraztu horren atzean, gainera, ezberdintasun
garrantzitsuak daude eskualde mailan, bai sektore handien araberako jarduera
eta enplegu banaketan, bai jarduera-adarraren arabera.

48

Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordea

Ezberdintasun horiek direla-eta, krisiak eragin ezberdina izan du lurraldeen
arabera, eta halaxe islatzen da enpleguaren eta langabeziaren maila ezberdineko
bilakaeretan, baita bizi-kalitatean ekarri dituzten ondorioetan ere.
Horren guztiaren ondorioz, egungo egoeran zenbait lurralde bereziki ari
dira jasaten krisia, eta haien egitura ekonomikoa eta soziala dela-eta (egitura
demografikoa eta populazio aktiboaren prestakuntza mailak ere aztertu behar
dira, beste aldagai batzuen artean), hobetzeko etorkizun konplikatuagoa dute.
Beste batzuek, aldiz, enplegu mailari eusteaz gain, bilakaera eta igurikapen
hobeak dituzten adarretan biltzen dute jarduera; printzipioz etorkizun hobea
antzematen da horietan.
Helburua
•

EAEko eskualdeen errealitatea hobeto ezagutzea, haien giza eta ekonomia
ezaugarri nagusien aurkezpen laburbilduaren bidez, betiere eskuragarri
dagoen estatistika informazioa oinarri hartuta.

•

Eskualdeko informazio horri gehituko zaio, eskuragarri badago, EAEko
hiru hiriburuei eta lurralde historikoetako batez bestekoei buruzkoa.

•

Krisiak sistema produktiboan eta bizi-baldintzetan izan duen eragina
aztertzea. Horretarako, 2008-2012ko aldia izango da azterketaren ardatza,
betiere horretarako datuak badaude.

•

Adierazleen panel sintetikoa definitzea, bilakaera ekonomiko sozialaren
jarraipena sistematizatu ahal izateko eskualdeen eremua oinarri hartuta.

•

Kasu arrakastatsuak identifikatzea: posizio hoberenean dauden
eskualdeak eta zioak: egungo egoerari abantaila handiagoarekin aurre
egitea ahalbidetzen duten indarguneak.

•

Kasu arrakastatsuetatik ikasitakoa egoera txarragoan dauden eskualdeetan
aplika daitekeen baloratzea.
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Kohesiorako estrategiak sortzeko gomendio multzoa ateratzea, lurraldeen
arteko desorekak gutxitzen laguntzeko.

FASEAK
1: DIAGNOSTIKOA
I. Sarrera. Testuingurua eta plangintza orokorra. Helburuak. Metodologia.
Eskualde-banaketa. Adierazleen panela eta aintzat hartu beharreko iturriak.
II. Krisiak lurraldeetan izan duen eragina. Lurraldeak eta eskualdeak.
Datu orokorrak (populazioa, enplegua, errenta, enpresak…). 2008-2012ko
bilakaera. Krisiak maila ekonomikoan (ekoizpena, enplegua) eta sozialean
(langabezia, errenta, pobrezia…) izan duen eragina.
III. Balantze grafikoa. Eskualdearen errealitatea jarraitzeko adierazleen panela
definitzea. Diagnostikoaren sintesi grafikoa (MAPAK)
2: ERKAKETA ETA ONDORIOAK
IV. Diagnostikoaren sintesia eta ondorioak
V. Gogoetak eta gomendioak
Lanen bilakaera eta eginiko bilerak
Gizarte Garapeneko Batzordea hiru aldiz bildu zen 2013an azterlanaren
lanetan aurrera egiteko; horren planteamendu teknikoa 2012ko amaieran
gauzatu zen.
•

•

Urtarrilaren 30ean, azterlanaren plangintza orokorra eztabaidatu eta
onetsi zen. Irailaren 25ean, lanaren norainokoa eztabaidatu eta erabaki
zen erabili beharreko iturriei, aztertu beharreko aldiari, adierazleei eta
lurralde eremuari dagokienez.
Azaroaren 13an, lan teknikoaren bilakaeraren berri eman zen, eta
erabilitako metodologiarekin loturiko zenbait alderdi agerrarazi ziren.
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ENPRESA DINAMISMOA, ABERASTASUNA
SORTZEA: EAE-KO AZTERKETA

ETA

ENPLEGUA

2013ko laugarren hiruhilekoan, azterlanaren helburua eta norainokoa
definitzeko lanak hasi ziren.
Lan Batzordea: Garapen Ekonomikoko Batzordea
Arduraduna: Leire Ozerin
Justifikazioa
Egungo krisiaren aurreko hazkunde ekonomikoko aldian, euskal enpresek
aberastasuna (BPGd, BEGd, negozio-zifra...) eta enplegua sortzen lagundu
zuten eta, hedaduraz, gizartea bera garatzen ere bai.
Egungo krisiaren eragilea finantza arloa izan da, egiazko ekonomian eragin du
eta ekonomia jarduera, enpresak eta enplegua galarazi ditu.
Hala, zenbait urtez BPGd-ren egiazko aldakuntza tasak positiboak eta %3aren
gainekoak izan ondoren, 2009an euskal ekonomia atzeraldian sartu zen, eta
etapa hori egun arte luzatu da. EUSTATen 2013ko datuen arabera, urtetik
urterako zenbaki errealetan %1,6 jaitsi zen produkzioa 2012an.
Testuinguru horretan, hamabost urtez enplegua sortu ondoren, EAEko lanmerkatuan beherako joera hasi zen okupazio zifretan, eta hala jarraitu zuen
2012an. Euskal ekonomiaren lanpostuen galera horrek jarraitu eta areagotu ere
egin da, eta horrek langabezi tasa nabarmen handitu du, pertsona kopuruan
nahiz populazio aktiboaren gaineko portzentajean.
Izan ere, urtearen amaierako langabezia-tasa (% 12,8, EUSTATen Biztanleria
jardueraren arabera sailkatzeko inkestaren —BJA— arabera) handiena izan da
2000tik, eta langabeen kopurua (130.000, inkesta horren arabera, eta 170.000,
LANBIDEko erregistroen arabera) are handiagoa izan zitekeen, lan-merkatua
neurri handian utzi ezean. Horren ondorioz, jarduera-tasak murriztu dira
batez ere gazteenen artean, baina 45 urtetik gorako gizonen artean ere bai.
Zentzu horretan, Gizarte Segurantzan kotizatzen duten pertsonen kopuruak %
2,5 egin du behera batez beste, baina % 3,5eraino jaitsi da azken hiruhilekoan,
eta, aldi berean, EUSTATen Hiruhilekoko Kontu Ekonomikoen okupazioak,
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era berean, ekitaldian zehar beheranzko profila erakutsi du.
Bestalde, PRAren langabezi tasa orokorra %12,8koa izan zen urtearen
amaieran, eta %12,1 batez beste lau hiruhilekoetan; 2000. urtetik ez da
horrelako daturik izan. 2013ko bigarren hiruhilekoan, %14,5eko tasa da,
2013ko lehen hiruhilekoan baino %0,7 gehiago.
EUSTATen Ekonomia Jardueren Direktorioaren (JED) gaineko 2012ko
datuen arabera, bestalde, guztira 184.471 establezimendu zenbatu dira,
EAEko 165.517 enpresari dagozkienak (lehen sektorekoak alde batera utzita).
Horren ondorioz, 2008 eta 2012 bitartean, enpresen kopuruak (lantegiak,
dendak, bulegoak…) behera egin du EAEn % 10,2 (18.773 enpresa gutxiago),
eta, enpleguaren jaitsiera % 7,4koa denez (-69.358), enpresa bakoitzeko batez
besteko tamaina 5,1etik 5,3ra igaro da.
EAEko enpresa jardueraren erdia baino gehiago (% 59,2) “pertsona fisiko”
motako estaldura juridikopean egiten da, baina formula horrek enpleguaren
% 15,9 baino ez du biltzen. Horrenbestez, “pertsona juridikoen” estaldura
juridikopean egiten den enpresa jarduera % 40,8koa da eta enpresa horiek
enpleguaren % 84,1 biltzen dute.
Pertsona fisikoak aintzat hartzen ez badira, enpleguaren bi herenak baino
apur bat gehiago (%67,2) Sozietate Anonimoen eta Erantzukizun Mugatuko
Sozietateen artean banatzen dira; Sozietate Kooperatiboak enpresen %2 dira,
eta enpleguaren %6,3 biltzen dute.
Arestiko guztiaren ondorioz, eta “Aurrekontuaren betearazpenari buruzko
estatistikak” agerian utzi duenez, Eusko Jaurlaritzak eta hiru Foru Aldundiek
batera likidatutako guztizko sarrerek murrizketak (%-2,5 2010 eta 2011
artean, adibidez) edo igoera txikiak (%0,1 2012an aurreko urtearen aldean)
izan dituzten azken urteetan.
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SARRERAK

EUSKO JAURLARITZAREN SAILETAN
LIKIDATURIKO GASTUA
Hezkuntza,
Osasuna eta
Industria,
Unibertsitateak eta
Kontsumoa
Berrikuntza,
Ikerketa
Merkataritza eta
Turismoa
Mila euro

BPGd
gaineko %

Mila euro

BPGd
gaineko Mila euro
%

BPGd
gaineko
%

2010

+8,4

2.783.639

4,3

3.542.338

5,4

436.154

0,7

2011

-1,9

2.715.639

4,1

3.415.770

5,2

306.425

0,5

2012

-0,6

2.625.112

4,1

3.365.367

5,2

327.579

0,5

*: Aurrekontua. Iturria: Geuk eginikoa EAEko Aurrekontu Orokorrak eta azken urterako aurrekontuak
oinarri hartuta

Zerga itunduak zuzeneko eta zeharkako diru-sarreren gehiengoa dira, eta
zenbateko osoaren % 90 baino gehiago. Zerga itunduen bilketaren xehetasunari
dagokionez, 2012rako behin-behineko datuek % 0,6ko jaitsiera erakusten
dute, aurreko urtean % 1,9 murriztu ondoren.
Testuinguru horretan, Eusko Jaurlaritzak zenbait Saili –besteak beste,
Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerkuntza Saila edo Osasun eta Kontsumo
Saila- bideratutako aurrekontu-partidak murriztu egin dira, bai zenbaki
absolutuetan, bai BPGd-ren gaineko portzentajean.
Amaitzeko, esan behar dugu 2013ko lehen bi hiruhilekoetan, EUSTATen
arabera, BPGd-ren aldakuntza tasak negatiboak izan direla berriz ere (%-1,9
eta %-1,5, hurrenez hurren); hala ere, bigarren hiruhilekoko zifra lehenengokoa
baino lau hamarren hobea izan da eta lehengoratzeko prozesuak aurrera baina
oso motel jarraituko duela espero da. Izan ere, Eusko Jaurlaritzaren datuen
arabera, 2013an enpleguak konpondu gabeko arazoa izaten jarraituko du, eta
ez da espero 2014ko azken hiruhilekora arte egonkortzea.
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Arestian azaldutakoa aintzat hartuta, EGABek, gizartea jakinaren gainean
jartzeko, azterlan bat egin nahi du, euskal enpresa sareak gure erkidegoan
aberastasuna eta enplegua sortzen eta gizartea garatzen egindako ekarpena
aztertzeko. Era berean, krisi ekonomikoak arestiko aldagaietan izandako
eragina aztertuko du, ondoren, euskal enpresek euren jarduera burutzen
duten giroa eta ingurunea (“ekosistema”) aztertzeko, haiek aztertuta, haiek
garatzeko dauden oztopoak eta palankak identifikatzeko.
Halaber, azterlanak, ikuspegi erkatutik, beste eskualde batzuetan aberastasuna,
enplegua eta ongizatea areagotu ahal izateko enpresen dinamismoa eta
garapena sortzen laguntzen ari diren jardunbide onak identifikatuko ditu.
Helburua
Zehazki, honako helburuak izango lituzke:
Euskal enpresek EAEko aberastasuna eta enplegua sortzeko eta gizartea
garatzeko egindako ekarpena aztertzea; baita krisi ekonomikoak aldagai
horietan izandako eragina aztertzea ere.
Euskal enpresek euren jarduera burutzen duten giroa eta ingurunea
(“ekosistema”) aztertzea.
EAEn enpresen garapen handiagoa galarazten duten oztopoak identifikatzea.
Europako beste eskualde batzuekin erkatuta, EAEko enpresen dinamismoa
eta garapena bultza ditzaketen, eta hala, aberastasuna, enplegua eta ongizatea
areagotzen lagun dezaketen eragileak eta politikak ezagutzea.
Edukia
1. kapitulua: Azterlanaren sarrera eta planteamendu orokorra aurkeztuko du.
2. kapitulua: Euskal enpresa eta EAEn aberastasuna, enplegua eta gizarte
parapena sortzea: Ikuspegi erkatua.
Alde batetik, euskal enpresek EAEko aberastasuna eta enplegua sortzeko eta
gizartea garatzeko egindako ekarpena aztertzea, baita krisi ekonomikoak

54

Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordea

aldagai horietan izandako eragina aztertzea ere. Eta bestetik, egoera hori
Europako bi eskualdetakoarekin erkatzea. Eskualde horiek azterketa kasu gisa
hautatuko dira, lantzen ari garen lanari lotutako jardunbide onak izateagatik.
Eskualdeetako bat Alemaniako estatu federatu bat da eta bestea Italiako
eskualde bat izan liteke.
2.1 Enpresen demografia eta gizarte ekarpena krisi aurreko aldian.
Helburua euskal enpresek krisi aurreko aldian aberastasuna eta enplegua
sortzeko eta gizartea garatzeko egindako ekarpenaren bilakaera (krisi aurreko
hamarkadan) aztertzea da. Besteak beste, honako alderdiak aztertuko dira:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enpresen demografia.
Enpresen aberastasuna sortzeko gaitasuna.
BEGd edo BPGd.
Negozio-zifra garbia.
Ustiapenaren emaitzak.
Enpresek enpleguari egindako ekarpena.
Enpresek Ongizatearen Estatuari egindako ekarpena.
Zergak: Sozietateen gaineko Zerga, PFEZ, BEZ
Pentsioak: Enpresaren kargurako Gizarte Segurantza kuotak
Langabezia:
Gertakizun arruntetarako ekarpena.
Gizarte Segurantzaren jasangarritasun ratioa: Zenbat enpresak kotizatu
behar dute?
Enpresek Ongizatearen Estatuari egindako ekarpena neurtu ahal izateko
ratioak.

2.2. Krisiak enpresa sarean eta, horren ondorioz, aberastasunaren eta
enpleguaren sorreran izan duen eragina
Helburua krisi ekonomikoak enpresa sarean eta, horren ondorioz,
aberastasunaren eta enpleguaren sorreran izandako eragina aztertzea da.
Besteak beste, honako alderdiak aztertuko dira:
Suntsitutako aberastasuna, BPGd/BEGD.. datuetan.
•

Galdutako enpresak izaera juridikoaren eta jarduera sektoreen arabera.
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Enpresen altak eta bajak eta, hedaduraz, handik ateratako saldoa, izaera
juridikoaren, jarduera sektorearen eta enplegu mailaren arabera.
Hari lotuta galdutako enplegua.
Beste batzuk.

3. kapitulua. EAEn dagoen enpresa giroa
Helburua euskal enpresek euren jarduera burutzen duten giroa eta ingurunea
(“ekosistema”) aztertzea da, azterketa horren bidez, haien garapenerako
dauden oztopoak eta palankak identifikatzeko.
3.1. kapitulua. EAEn dagoen enpresa giroa
• Giza kapitala eta enpresa.
• Enpresen gizarte giroa.
• Enpresa kultura.
3.2. EAEko enpresen garapen eta dinamismorako oztopoak eta palankak
Helburua enpresen garapen eta dinamismorako oztopo eta palanka diharduten
elementuak aztertzea da, horretarako sailkapen zehatz bat ezarriz:
•
•
•
•
•
•
•
•

Gure gizartean dagoen arau eta balio esparrua.
Zientzia eta teknologia alderdiak, alderdi horiei lotutako lankidetza
kultura barne.
Gizarte alderdiak.
Finantza alderdiak.
Enpresen kudeaketari eta antolamenduari buruzko alderdiak.
Energia alderdiak: zehazki energiaren kostua.
Lehengaien kostuak.
Beste batzuk.

4. kapitulua. EAEko enpresak garatzen eta sortzen laguntzeko inguruneen eta
politiken analisi erkatua
5. kapitulua. Laburpena eta gogoetak eta gomendioak
Proiektua burutzeko epea: 6 hilabete.
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Lanen bilakaera eta eginiko bilerak
Garapen Ekonomikoko Batzordea irailaren 27an bildu zen azterlanaren
orientazioa aztertzeko.
•
•
•
•

•

•
•

2013ko urriaren 8an, berriz ere bildu zen Baldintza Teknikoen Orriak
eztabaidatu eta onesteko.
2013ko azaroaren 5ean, azterlanaren kontratazioaren deialdiaren iragarkia
argitaratu zen EHAAn.
Azaroaren 20an bukatu zen proposamenak bidaltzeko epea.
Abenduaren 2an, EGABeko idazkari nagusia eta Azterlan eta Proiektuen
hiru arduradunak bildu ziren proposamenak barne mailan baloratzeko,
horiei buruz azterlanaren arduradun teknikoak aurkezturiko ponentzia
oinarri hartuta, eta balorazio dokumentu bat adosteko. Garapen
Ekonomikoko Batzordeari helarazi zitzaion dokumentua, azterketa hobeto
zentratu zezan eta kontratazioari buruzko erabaki egokia har zezan.
Garapen Ekonomikoko Batzordea 2013ko abenduaren 13an bildu zen
kontratazioari buruzko erabakia hartzeko. IKEI research & consultancy,
S.A.k lortu zuen puntuaziorik onena.
2013ko abenduaren 18an, Garapen Ekonomikoko Batzordearen erabakia
berretsi zuen Batzorde Iraunkorrak.
2013ko abenduaren 19an, kontratu sinatu zen IKEI research & consultancy,
S.A.rekin.

3.2. EGABren arautegi berria
Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen maiatzaren
17ko 8/2012 Lege berriaren 18.1. artikuluan ezarri denez, “EGABren
funtzionamendu arautegia egingo du Batzordeak, eta Euskal Herriko Aldizkari
Ofizialean argitaratuko da”.
Hori dela-eta, funtzionamenduaren arautegi berria idazteko lanak egin zituen
Batzordeak 2012ko bigarren seihilekoan, eta funtzionamenduan nahitaez
ezarri beharreko Batzordearen Lege berriaren aldaketak eta bestelako aldaketa
praktikoak uztartu ziren, hain zuzen EGABren araudia bere dinamikaren
errealitateari egokitzeko eta erakundearen ohiko prozeduretarako segurtasun
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juridikoa emateko.
Gizarte Garapeneko Batzordeak izan zuen zirriborroa egiteko ardura,
eta arautegiaren proiektua 2012ko abenduaren 19ko bileran onetsi zen.
EGABren osoko bilkurak berretsi zuen proiektua 2013ko urtarrilaren 9an,
eta argitaratzekotan utzi zen EHAAn 8/2012 Legea garatzeko dekretuaren
onespena, xedapenen bat arautegira egokitu beharra bazegoen.
2013ko urriaren 29an, EGABren Dekretua
onetsi zuen Eusko Jaurlaritzaren Kontseiluak, eta
berrikusteari ekin zion. Izan ere, Batzordeko kideen
ohiko berriztapenerako prozedurari buruzko
Dekretuaren 6. artikulua ez dator bat zenbait
alderditan urtarrilean onetsitako Arautegiaren 7.
artikuluarekin. Dekretuan ezarritako prozedurara
egokitu zen, nahitaez bete beharra baitzegoen.
Artikuluaren aldaketa eztabaidatu eta onetsi
zuen Gizarte Garapeneko Batzordeak azaroaren
13an, eta EGABen osoko bilkurak berretsi zuen
azaroaren 22an. Azkenik, Batzordearen Arautegi
berria EHAAn argitaratu zen 2013ko abenduaren
11n, eta hurrengo egunean sartu zen indarrean.
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4. TRIBUNAK ETA HITZALDIAK
EAEKO 2012KO MEMORIA SOZIOEKONOMIKOAREN AURKEZPENA
Bilbon, 2013ko uztailaren 16an
Uztailaren 16an, EAEko 2012. urteari dagokion Memoria Sozioekonomikoaren
aurkezpena zela-eta, ekitaldi bat antolatu zuen Euskadiko EGABek, non,
Inmaculada Gallasteguik aurkezpena egiteaz gain, Lan Harremanetako
Kontseiluko Tomas Arrieta presidentearen hitzaldia ere izan baitzen.
Tomas Arrietaren hitzaldiaren gaia: “Negoziazio kolektiboaren agertoki
berria”.
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1. 2013KO JARDUERA INSTITUZIONALA
URTARRILA
10
Presidentea Euskadiko CCOOren Konfederazioaren 10. Kongresuaren
inaugurazio ekitaldian izan zen. “Enpresan antolatuz gizartearekin bat”
izenburupean egin zen Bilboko Euskaldun Jauregian.
16
Presidenteak Marokoko Abdesalém Medina kontsularen bisita jaso zuen.
28
Presidentearen eta Euskal Herriko Justizia Auzitegi Goreneko Juan Luis
Ibarra presidentearen arteko bilera.
OTSAILA
4
Presidentea Eusko Jaurlaritzako Kanpoko Ekintzako idazkari nagusiarekin
bildu zen Lehendakaritzan, Mª Angeles Elorzarekin, EGABren nazioarteko
jarduera azaltzeko, bai Akitania eta Euroeskualdeari dagokienez, bai RTA
eta Estrategia Atlantikoari dagokienez.
11
Presidentea EHJAGko Juan Luis Ibarra presidentearekin, Alfonso Gonzalez
epaile dekanoarekin eta Pilar Aguirrebengoa komunikazio idazkariarekin
bildu zen, familien gehiegizko zorpetzeari buruzko ekimen propioko
azterlana aztertzeko.
MARTXOA
8
Presidentea eta idazkari nagusia Ingurumen eta Lurralde Politikako
sailburuarekin bildu zen Lakuan, hots, Ana Isabel Oreguirekin.
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11
Presidentea eta idazkari nagusia Estefania Beltran Segurtasun
sailburuarekin eta Ana Reka Kabineteko zuzendariarekin bildu ziren
Bilbon.
13
Presidenteak eta idazkari nagusiak 2012ko Jardueren Memoria
aurkeztu zioten Eusko
Legebiltzarreko Bakartxo
Tejeria presidenteari.
18
Presidentea eta idazkari
nagusia
Enplegu
eta
Gizarte Politiken Juan Mª
Aburto
sailburuarekin
eta Enplegu eta Laneko
Ricardo
Bakarla
sailburuordearekin bildu
ziren EGABren egoitzan.
27
Presidentea eta idazkari
nagusia
Ricardo
Gatzagaetxebarria Ogasun
eta Finantza sailburuarekin
eta Pedro Mª Hernando
Ekonomia,
Aurrekontu
eta Kontrol Ekonomikoko
sailburuordearekin bildu
ziren.
APIRILA
9
Presidentea “EUROPA FORUMA: Euskadi Tribuna”ren informazio-
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gosarira joan zen Euskadiko PSE-EE Alderdi Sozialistako idazkari nagusia
den Patxi Lopezekin eta Eusko Jaurlaritzako lehendakari ohiarekin.
19
Presidentea Mario Fernandezen hitzaldian izan zen: “Euskadiko egoera
ekonomikoa, ETEn eta finantza-erakundeen eginkizuna agertoki honetan”.
ASLEren batzar nagusiaren baitan egin zen.
29
Presidentea “EUROPA FORUMA: Euskadi Tribuna” informazio-gosarian
izan zen Eusko Jaurlaritzako Iñigo Urkullu lehendakariarekin.
MAIATZA
2
Presidentea eta idazkari nagusia Arantza Tapia Garapen Ekonomiko eta
Lehiakortasuneko sailburuarekin bildu ziren.
9 eta 10
Presidentea eta idazkari nagusia Valentziako EGABek Castellonen
antolaturiko EGAB batzordeen topagunean izan ziren.
15
Idazkari nagusia SEAk antolaturiko Enpresa Topagunean izan zen
Gasteizko Europa Jauregian: “Hitzarmen kolektiboen ultraktibitatearen
amaiera. Gure negoziazio kolektiboaren ereduaren oraina eta etorkizuna”.
20
Presidentea eta idazkari nagusia Jon Darpon Osasun sailburuarekin bildu
ziren Bilbon.
22
Presidentea eta idazkari nagusia CEBEKek Bilboko Euskaldun Jauregian
antolaturiko Enpresa Topagunera joan ziren. Bertan izan ziren Josu Jon
Imaz (Petronorreko presidentea) eta Juan Jose Toribio (Ekonomia irakasle
emeritua eta IESE Nazioarteko Fundazioko presidentea), Mª Carmen
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Gallasteguik zuzenduta (EHUko Analisi Ekonomikoen Oinarrien
katedraduna). Hauxe izan zuten eztabaidagai: “Berriz industrializa daiteke
Euskadi?: Zelan egingo dugu?
22
Presidentea eta idazkari nagusia Iñigo Urkullu lehendakariarekin bildu
ziren Lehendakaritzaren egoitzan.

23
Presidentea Euskadiko UGTk Barakaldon eginiko 11. Kongresuaren
irekiera ekitaldian izan zen.
30
Presidentea eta idazkari nagusia ADEGIk Donostian antolaturiko
Enpresaren Egunean izan ziren. “Enpresa gehiago, enplegu gehiago”
izenburupean, Lanaren Zuzenbideko (ESADE) katedraduna eta Giza
Baliabideen Lege Estrategiarako Cuatrecasas Nazioarteko Erakundeko
presidentea den Salvador del Reyk eta Barrabés Interneteko Carlos
Barrabés presidenteak hartu zuten parte.
31
Presidentea eta idazkari nagusia Eusko Jaurlaritzako Herri Administrazio
eta Justiziako sailburua den Josu Erkorekarekin bildu ziren Bilbon.
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EKAINA
6
Presidentea eta idazkari nagusia SEAren batzar nagusira joan ziren
Gasteizera.
25
Iñigo Urkullu lehendakariak gonbidatuta, Basque Country Estrategiaren
aurkezpenera joan zen presidentea Donostiako Kursaal Jauregira. Eusko
Jaurlaritzak Euskadi marka atzerrian indartzeko landuko dituen helburuak,
ekimenak eta merkatuak bildu zituen aurkezpenak. Hauexek izan ziren
aurkezleak: Arantza Tapia Garapen Ekonomiko eta Lehiakortasuneko
sailburua, Cristina Uriarte Hezkuntza eta Hizkuntza Politikoko sailburua,
Marian Elorza Kanpoko Ekintzako idazkari nagusia eta, azkenik, Iñigo
Urkullu lehendakaria.
UZTAILA
3 eta 4
Espainiako Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak Menendez
Pelayo Nazioarteko Unibertsitatearekin Santanderren antolatzen
duen Udako Topagunean izan zen presidentea. Izenburua: “Egoera
sozioekonomikoa eta lan egoera Espainian. Europako ereduaren
bidegurutzea krisitik ateratzeko”, Espainiako Jose Guillermo Zubia Guinea
Espainiako EGABeko kontseilariak zuzenduta.
10
Presidenteak eta idazkari nagusiak, EGABren ordezkaritza batekin batera,
EAEko 2012ko Memoria Sozioekonomikoa aurkeztu zioten Iñigo Urkullu
lehendakariari Lehendakaritzaren egoitzan.
16
EGABeko presidentea eta idazkari nagusia Lan Harremanetarako
Batzordeko kargu bereko pertsonekin bildu ziren: Tomas Arrieta eta Borja
de la Sotarekin.
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IRAILA
2
Presidentea ea idazkari nagusia Cristina Uriarte Hezkuntza, Hizkuntza
Politika eta Kulturako sailburuarekin eta Jose Manuel Bujanda Kabineteko
zuzendariarekin bildu ziren.
9
Presidentea EHUren ikasturte akademikoa irekitzeko ekitaldian izan zen
Donostian.
11
Presidentea Deustuko Unibertsitateko ikasturte akademikoa inauguratzeko
ekitaldian izan zen Bilboko campusean.
17
Presidentea Txema Villate Innobasqueko zuzendari nagusiarekin bildu zen,
Enpresa Dinamismoari buruzko Ekimen Propioko Azterlana jorratzeko.
18
Presidentea Mondragon Unibertsitateko eskola ikasturtea irekitzeko
ekitaldian izan zen.
30
Presidentea “EUROPA FORUMA: Euskadi Tribuna” informazio-gosarian
izan zen Jose Antonio Pastor Garrido Talde Parlamentario Sozialistako
bozeramaile eta PSE-EE-PSOEko Bizkaiko idazkari nagusiarekin.
URRIA
2
Presidentea Urte Judiziala Irekitzeko ekitaldian izan zen Bilboko Justizia
Jauregian.
9
Presidentea Forokoop-en (Eztabaida Kooperatiboko Foroa) VII.
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Jardunaldian izan zen Bilbon.Cooperativo, en Bilbao.
21
Presidentea “EUROPA FORUMA: Euskadi Tribuna” informazio-gosarian
izan zen Arantza Tapia Eusko Jaurlaritzako Garapen Ekonomiko eta
Lehiakortasuneko sailburuarekin. Pedro Maria Azpiazu Uriarte jaunak
egin zuen aurkezpena, Euskal Talde Parlamentarioak Diputatuen
Kongresuan duen diputatuak.
29
Arantza Tapia Garapen Ekonomiko eta Lehiakortasuneko sailburuak
gonbidatuta, Joxe Mari Korta sariak emateko ekitaldian izan zen presidentea.
Iñigo Urkullu lehendakaria izan zen buru Gasteizko Lehendakaritzaren
egoitzan eginiko ekitaldian.
AZAROA
4
Presidentea eta idazkari nagusia Enplegu eta Laneko Ricardo Bakarla
sailburuordearekin bildu ziren EGABren egoitzan.
11
Presidentea Lehiakortasuneko Enpresa Kontseiluak Bilboko Iberdrola
Dorrean antolaturiko “Espainia ekintzaile eta esportatzailea” hitzaldian
izan zen.
12
Presidentea “I+G+b-ren etorkizuna” jardunaldian izan zen. Ikerketa,
Berrikuntza eta Zientziako Europako komisarioak Euskadira eginiko
bisita zela-eta antolatu zuen jardunaldia Eusko Jaurlaritzako Garapen
Ekonomiko eta Lehiakortasun Sailak.
14
Presidentea Euskadiko Lan Sozietateen Taldeak (ASLE) antolaturiko
Gizarte Ekonomia eta Txemi Cantera Nazioarteko Saria emateko ekitaldian
izan zen Bilbon.
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ABENDUA
18
EGABeko presidentea eta idazkari nagusia Lan Harremanetarako
Batzordeko kargu bereko pertsonekin bildu ziren: Tomas Arrieta eta Borja
de la Sotarekin.

2. AGERRALDIAK
2013ko martxoaren 27an, Bilbon – Euskadiko EGABren egoitzan
Ricardo Gatzagaetxebarria Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Finantza
sailburua Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen
osoko bilkurara agertu zen Euskadiko Autonomia Erkidegoaren 2013ko
ekitaldirako Aurrekontu Orokorren Lege Proiektua aurkezteko.
2013ko irailaren 16an, Bilbon – Euskadiko EGABren egoitzanEl Jesus
Peña Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritzaren idazkari nagusia Euskadiko
Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeko kideen aurrean agertu zen
Eusko Jaurlaritzak ekonomia eta enplegua suspertzeko dituen estrategiak
aurkezteko.
2013ko urriaren 24an, Bilbon – Euskadiko EGABren egoitzan
Antonioz Aiz Garraio sailburua eta Imanol Leza Garraio Plangintzako
zuzendaria Akitaniarekiko Lankidetzarako Lan-taldean agertu ziren,
EAEko merkantzien trenbideko garraioaren zenbait alderdi tekniko eta
eskema aztertzeko.
2013ko azaroaren 8an, Bilbon – Euskadiko EGABren egoitzan
Ricardo Gatzagaetxebarria Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Finantza
sailburua Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen
osoko bilkuran izan zen Euskadiko Autonomia Erkidegoaren 2014ko
ekitaldirako Aurrekontu Orokorren Lege Proiektua aurkezteko.
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IV. KAPITULUA
Jarduera Europako
lankidetza esparruan
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1. EUROPAKO LANKIDETZAREN EREMUKO JARDUE
1.1. Bi Aldeko Lankidetza Akitaniako CESER-ekin
Euskadiko EGABek Bi Aldeko Lankidetza harremanak ditu Conseil Economique,
Social et Environmental Régional d´Aquitaine-rekin (CESER), eta horri esker,
etengabeko elkarrizketari eutsi eta EAErentzako eta Akitaniarentzako interes
komuneko gaien gaineko ikuspegi konpartitua garatzeko modu du.
2004an, lehen lan batzordea eratu zen, EGAB bietako kontseilariek osatua, eta
inguruko turismoa bultzatzeko modua landu zuen Akitaniaren eta EAEren
artean, betiere iraunkortasun irizpideak errespetatuz, baita EAEren eta
Akitaniaren arteko turismo eskaintza komuna ezartzeko ere, beste merkatu
batzuei begira.
2007an, jarduera berriak abiarazi ziren elkarrekin, eta garraioaren arloko lana
hasi zen, ondasun eta pertsonen zirkulaziorako eragozpenak konpontzeko
eta hobetzeko proposamenak egite aldera Akitania eta EAEren arteko trafiko
handiko mugaz gaindiko inguru batean; izan ere, funtsezkoa da inguru hori
Europa eta Penintsula Iberiarraren arteko harremanetan.
2009an, bidaiarien inguruko garraioari buruzko dokumentu bat aurreratu
zen, eta 2013an, dokumentu hori eguneratu eta handitu duen txosten orokorra
onetsi
zen.
Txosten horretan,
buruturiko
lanen sintesia eta
bidaiarien nahiz
merkantzien
garraioari buruzko
proposamen eta
gomendioen
multzoa eman zen.
Halaber, Europar
Batzordeak
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irekitako kontsulta-prozesuan hartu dute parte Euskadiko EGABek eta
Akitaniako EGABek, Garraioaren Europaz gaindiko Sareen Politikaren
Berrikuspena, RTE-T delakoan, non prozesuan izandako kontsulta
dokumentuei buruzko ekarpenak egin diren.
Eusko Jaurlaritzak eta Akitaniako Eskualde Kontseiluak Euskadi-Akitania
Euroeskualdearen eraketa-dokumentuak izenpetu ondoren, lankidetza esparru
zabalagoa eta egituratuagoa ireki zen bi eskualdeen artean eta bi EGABren lan
komunerako. Gainera, kontsultarako eskaera espezifikoak egin diezazkieke
Euroeskualdeko batzar organoak EGAB biei.
Testuinguru horretan, 2012ko uztailaren 18an bilera izan zuten Euroeskualdeko
egoitzan Hendaian erakunde horretako zuzendariak, Euskadiko eta
Akitaniako gobernuetako ordezkariak eta EGAB bietako presidenteak. Plan
Estrategikoan parte hartzeko eskatu zitzaien erakunde aholku-emaileei.
Eskaera horri erantzunez, Euskadiko eta Akitaniako Ekonomia eta Gizarteko
Arazoetarako Batzordeek Plan Estrategikoaren irisgarritasun-ardatzari eta
aldaketa modalari buruzko ekarpenak egitea hitzartu zuten, baita hazkunde
iraunkor, inteligente eta inklusiboa bultzatzeko ardatzaren gai espezifikoei
buruzkoak ere, hala nola lehenbizi hautaturiko lan-eremua edo energia
berriztagarriak.
Lan horiek Hendaiako egoitzan 2013ko azaroaren 19an bildutako
Euroeskualdearen Batzarrari eman zitzaizkion. Baterako aurkezpena egin
zuten bertan Euskadiko EGABeko eta Akitaniako CESEReko ordezkariek eta,
ondoren, Batzarreko kideak diren Euskadi eta Akitaniako agintariek galderak
egiteko txanda izan zuten.
2013an onetsitako baterako lanak
Euskadiko eta Akitaniako EGAB batzordeek bi txosten onetsi zituzten
2013an bi aldeko lankidetzaren baitan:
Garraioaren arloko txostena:
Euskadin eta Akitanian garraio sistema iraunkorragoa izateko proposamenak.
Bi batzordeek buruturiko lan luzeen sintesi dokumentua da, non Euskadiko
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eta Akitaniako eremu instituzionaleko nahiz pribatuko garraioaren
arloko eragile ugariri entzun zaion, trenbideko, itsasoko eta aireko nahiz
errepideko garraio moduen eta merkantzien eta bidaiarien arlokoei. Fluxu
garrantzitsuen datuak aztertu dira, eskualde barneko fluxuak eta kopuru
handiagatik garrantzitsuak diren igarotze-fluxuak biltzen dituztenak, baita
joerei eta egon dagoen eskaintzari dagozkionak ere, azpiegitura mailan
zein zerbitzu mailan. Hartara, ondorioen, proposamenen eta gomendioen
kapitulu bat egin da, eta hauxe nabarmendu da bertan: beharrezko aldaketa
modala gauzatu behar dela merkantzien garraioan, errepidetik itsasoko
eta trenbideko garraiora. Bidaiarien arloan, berriz, garraio kolektiboko
eskaintza bideratu behar da ibilgailu pribatuak mugaz gaindiko garraioan
duen nagusitasunari aurre egiteko.
Energia berriztagarrien arloko txostena:
Energia berriztagarriak eta lehentasunezkoak Euskadiren eta Akitaniaren
arteko lankidetzarako
Euskadiko eta Akitaniako EGAB batzordeek egungo baliabide
berriztagarriei eta eskualde bietan teknologia berriztagarrien garapenari
buruz buruturiko azterlan espezifikoak oinarri hartuta, Euskadiko eta
Akitaniako arlo horretako indargune nagusiak biltzen dituzten lau arlo
identifikatu eta sakondu dira txostenean. Hona hemen arlo horiek: lurreko
energia eolikoa eta itsasoko energiak EAErentzat, eta energia fotovoltaikoa
eta basoko biomasaren energia Akitaniarentzat. Aldi berean, beste
eskualde batean gutxi garaturiko arloak dira, baina badago horietarako
interesa. Txostenaren bukaeran, Euskadiren eta Akitaniaren arteko balizko
lankidetza arloak identifikatzen dira lau iturri berriztagarri bakoitzerako;
izan ere, azterlanean agertzen diren hainbat osagarritasun elementu eta
sinergia ustiatzen dira iturri horietan.
2013an izandako baterako bilerak
Lanak egiteko ardura izan duen Euskadiko EGABren Lan-taldeak
izandako barne bilerez gain, Euskadiko EGABren eta Akitaniako CESERen
ordezkaritzen Baterako Lan Batzordea Hendaian bildu zen apirilaren 29an,
Bilbon uztailaren 8an eta 9an eta Miarritzen irailaren 22an eta 23an:
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Hendaian, 2013ko apirilaren 29an
Energia berriztagarrien inguruko baterako lana zentratzeko eta lan
hori antolatzeko helburuarekin egin zen bilera. Bi ordezkaritzek beren
eskualdean arlo berriztagarrien aurkezpena egin zuten, eta aurkezpen hori
oinarri hartuta, eskualde bakoitzeko arlo indartsuen azterketa egin zen.
Izan ere, arlo horiek beste eskualdean garatzeko baliagarria izan daitezke,
non, intereseko sektoreak izanik, hain garatuta ez dauden. Indarguneak
lurreko energia eolikoari eta itsasoko energiei egokitu zitzaien Euskadin eta
energia fotovoltaikoa eta basoko biomasa Akitanian; arlo horien garapena
askoz txikiagoa da beste eskualdean. EGABek egin beharreko lana, baterako
bileretan antolatu beharreko entzunaldiak eta datak erabaki ziren.
Bilbon, 2013ko uztailaren 8an eta 9an
Bi ordezkaritzak energia berriztagarriez aritu ziren bileran. Mutrikuko
olatuen energiaren zentralean izateaz gain, hainbat entzunaldi izan ziren,
eta bertan hartu zuten parte energia berriztagarrien arloetan partaidetza
zuzena duten erakundeetako eta enpresetako ordezkariek. Energiaren
Euskal Erakundeko Yago Torre-Encisok Eusko Jaurlaritzaren estrategia
azaldu zuen, itsasoko energiari buruzkoa, baita arlo horretan dauden
jarduera nagusienak ere hala nola BIMEP eta Mutrikuko olatuen zentrala eta
sektorea bultzatzeko neurriak. Tecnaliako Jose Luis Villatek bera ordezkari
deneko teknologi elkartegiak egin dituen proiektuen berri eman zuen,
olatuen energiaren eremuan nahiz itsasoko energia eoliko flotagarrian.
EEEko Iñaki Bovedak lurreko energia eolikoaren sektorea aurkeztu zuen,
eta EEEko Jesus Mª Casadok, berriz, erakunde hori basoko biomasatiko
energia bultzatzeko Euskadin egiten ari den jarduketa-multzoa. Akitaniatik,
hauexek izan ziren partaideak: Jean-Marc Fabius, energia fotovoltaikoaren
SYSOLIA klusterrekoa, sektoreak Frantzian eta Akitanian duen egoera
eta klusterraren ekimenak azaldu zituena; eta Akitaniako basoen jabeen
elkarteko Henri Husson-ek Akitanian basoko biomasaren merkatu
eraginkorra eta fidagarria energia erabileretarako erabiltzea bultzatzeko
egiten ari diren jarduketak azaldu zituen. Entzunaldien ondoren, eztabaida
izan zen, eta hainbat ondorio atera ziren Akitaniaren eta Euskadiren arteko
osagarritasunari buruz azterturiko energia berriztagarrien modalitate
bakoitzean.
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Miarritzen, 2013ko irailaren 23an eta 24an
Hilaren 23an izan zen bilera Surfrider Foundation Europe erakundeak
Miarritzen duen egoitzan. Itsasoaren eta kudeaketa iraunkorraren
alde egiten duen irabazteko asmorik gabeko erakunde horren egoitzan,
Akitanian eta Euskadin egiten dituen jarduketak ezagutzeko aukera izan
zen. Eremu horretan, energia berriztagarrien arloan elkarrekin eginiko
dokumentua eztabaidatu zen, baita Euskadin eta Akitanian izan litezkeen
lankidetza arloetarako proposamenak ere. Hilaren 23an garraioa izan
zen hizpide. Jaques Coutouk, Réseau Ferroviaire de France-koak (RFF),
hauexek azaldu zituen: Bordeletik mugarainoko Frantziako trenbide
linea berriaren plangintzaren azken berriak, Frantziako egungo sarearen
eta Euskal Y-aren Hendaia-Iruneren arteko lotura, lotura horrek izango
dituen azken zerbitzuak eta Europako garraioen tren-igarobidea indartzea
sartzea Hendaia-Irunetik. Euskadiko EGABek merkantzien garraioaren
arloan prestaturiko dokumentua ere aurkeztu zen, eta horren edukiaren
eta proposamenen gaineko eztabaidari ekin zioten. Gainera, Akitaniako
CESERek bidaiarien garraioaren inguruan eginiko dokumentuan txertatu
beharreko edukiak eta proposamenak ere azaldu ziren. Beraz, lanak azken
doikuntzen zain eta barne mailako onarpenen zain gelditzen dira.

2. LANKIDETZA ATLANTIKOKO GUNEA
ATLANTIKOKO NAZIOZ GAINDIKO SAREA RTA/ATN
Euskadiko EGAB Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeetan
Plataformako eta Atlantikoko Guneko eskualdeen antzeko erakundeetako
(Atlantikoko Nazioz Gaindiko Sarea) kidea da. Atlantikoko eskualdeen
lehiakortasuna eta gizarte eta lurralde kohesioa indartuko duten eskualde
arteko lankidetzarako proiektuak eta politika proposatzea du helburu, baita
Atlantikoko interes komuneko gaiak aztertzea eta, ondoren, ezagutaraztea eta
erabakiak hartzeko egokiak diren erakundeei helaraztea ere, bereziki Europar
Batasunari. Galizia, Kanariar Uharte, Akitania, Poitou-Charentes, Pays-dela-Loire, Bretainia, Behe Normandia, Limousin eta Erdialdeko Eskualdeko
ekonomia eta gizarte arazoetarako batzordeen sarearen, Galeseko Ekonomia
Foroen eta Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ) delakoaren barruan
ere badaude. 2013an, Andaluziako Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako
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Batzordeak eta Foro Empresarial da Economia do Mar de Portugalek ere egin
dute bat sarearekin.
2012ko azaroaren 21etik eta bi urtez, Euskadiko EGAB eta Juan Mª Otaegui
bere presidentea izango da RTAren presidentea. RTAko Bartzorde Exekutiboan
daude honako hauek: Akitaniako CESER 4. lehendakariordetzan (Presidentea
Luc Paboeuf da), Galiziako EGABeko 3. Lehendakariordetzan eta horren
presidentea, Corina Porro; 2. Lehendakariordetzan Limousingo CESER eta
horren presidentea Jean Pierre Limousin, eta 1. Lehendakariordetzan Joao
Paulo Duarte, ISQkoa.
Bere helburuak betetzearen barruan, Atlantikoko eskualdeetarako kezka
komuneko arloen inguruko azterlanak eta proposamenak landu ditu RTAk
hasieratik, eta honako arlo hauek izan dira lanak:
•
•
•
•

Portuak, hinterland, itsasoko garraioa eta intermodalitatea garraioan.
Itsas segurtasuna.
Berrikuntza.
Itsas energiak.

EBko Kontseiluak 2010eko ekainean Europar Batzordeari Atlantikoko
Gunerako Europako Itsas Estrategia lantzeko eskatu zionetik, horretara
bideratu dira RTAren indar gehienak, estrategia egiteko eta horren Ekintza
Plana garatzen lagungarria izateko. Hartara, hainbat ekarpen dokumentu
aurkeztu zaizkio Europar Batzordeari.

2013ko ekitaldiko jarduerak
Oso jardun handia izan du RTAk 2013an, eta hainbat esparrutara zabaldu da:
Ekarpenak egitea Atlantiko Foroari, abiarazte, finantzazio eta gobernantzaren
alderdietara bideratuta. Europar Batasuneko MARE zuzendaritza nagusiari
helarazi zaizkio. Atlantikoko Estrategiaren eremuko proiektuak sortu ahal
izateko, RTA nabarmendu egiten da bere ekarpenetan Estrategiaren Ekintza
Planari beharrezko indarra eta dinamismoa eman beharra, ekonomia eta
gizarte eragileak Ekintza Planeko lehentasunez behar bezala jabearazita,
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baita RTAk, eragile sozioekonomikoen sare zabala den aldetik, eragile
horiei informazioa emateko eta jabearazteko bete dezakeen eginkizuna
bereganatuta ere. Bestalde, ezinbesteko baldintzak dira honako hauek, Plana
eraginkortasunez abiarazteko agerraraziak: Estrategiaren proiektuaren
finantzazioa hautagai egiten duten elementua Europar Batzordearen zuzeneko
kudeaketako fondoetan nahiz eskualdeko kudeaketako fondoetan sartzea eta
maila instituzional guztien komunikazio ona eta partaidetza.
Atlantikoko Foroaren ekitaldietan parte hartzea: Atlantikoko Estrategia
Ekintza Planean garatzeko prozesuan, parte hartzeko ikuspegiaren barruan
eta bottom-up delakoa erabiliz, funtsezko tresna izan da 5 ekitaldi tematiko
antolatzea, Atlantikoko estatu kide bakoitzean bat. Azken biak 2013an izan
ziren, urtarrilaren 24an Cardiff-en eta martxoaren 4an eta 5ean Cork-en.
Euskadiko EGAB bietan izan zen.
Irlandako gobernuak EBren Irlandako Presidentziaren ekitaldien baitan sartu
nahi izan zuen Cork-eko bilera, Foroaren ekitaldi tematikoetako azkena eta
estrategiaren ardatzak garatzeko zientziaren eta ikerketaren arloko beharrei
buruzkoa. Gainera, maila handiagoa eman nahi izan zion Ekintza Plana
aurkezteko beste jardunaldi batekin. Plana ez zegoen artean bukatuta, baina
oso aurreratuta bai. Jardunaldi horri esker, lehen harremanak izan ziren
jarduteko lehentasunezko ardatzekin eta finantzazio, gobernantza eta abiarazte
modalitateekin.
Euskadiko EGABeko presidenteak, Juan Maria Otaeguik, Planaren
gobernantzari eta abiarazteari buruzko saiorako gonbitea jaso zuen,
RTAren ordezkaritzan, baita erakunde horrek Ekintza Plana abiarazteko eta
gobernantzarako faserako dituen proposamenak aurkezteko panel batean
ere, non Atlantikoko beste sare batzuek ere hartu zuten parte: Atlantikoko
eskualdeen gobernuen ordezkaria, Atlantikoko Arkuaren Batzordea, eta
Atlantikoko hirien ordezkaria, Atlantikoko Arkuko Hirien Konferentzia.
Estrategia tokian bertan eraginkortasunez abiarazteko eta prozesu hori
errazteko gobernantza parte-hartzailea eta inklusiboa izateko irizpideak
azaldu zituen Juan Maria Otaeguik, RTAk gauzaturiko lanen araberakoak.
Halaber, RTAk Atlantikoko eskualdeetako ekonomia eta gizarte eragileen
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ordezkaria den aldetik bete behar duen eginkizuna balioetsi zuen.
RTAk Atlantikoko Foroaren Steering Group delakoan parte hartzea,
Europako Ekonomia eta Gizarte Batzordearen ordezkaritzak izendaturiko
kidea den aldetik, eta Leadership Group-en bileretan parte hartzea,
ECOSOCeko ordezkariarekin batera.
Leadership Group 2012ko otsailaren 2an ezarri zen Atlantikoko Foroa
politikaren arlotik bideratzeko Atlantikoko Ekintza Plana egiteko lanean, eta
Atlantikoko 5 estatu kideetako eta Europako erakundeetako kideekin dago
osatuta. Steering Group-ek Leadership Group-en osaera du maila exekutiboan,
Foroaren funtzionamendu eraginkorra bermatzeko eta emaitzak denbora
eta kalitate egokian lortzeko. Europako Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako
Batzordeak Steering Group-en izan duen ordezkaritza erakunde horrek
ezarri zion RTAri, RTAk Euskadiko EGABen duen Arantza Lopez de Munain
koordinatzaileak bete duena. Hori dela-eta, Steering-ek eginiko bileretan
hartu du parte: Europako Batzordearen Itsas eta Arrantza Gaietarako
Zuzendaritza nagusian, Bruselan, 2013ko urtarrilaren 11n, otsailaren 8an,
otsailaren 14an, martxoaren 27an, maiatzaren 7an, ekainaren 21ean,
uztailaren 24an, urriaren 14an eta azaroaren 12an, Cardiff eta Corkeko Foroaren ekitaldietan urtarrilaren 24an eta martxoaren 4an eta 5ean
hurrenez hurren. Halaber, laguntasuna eman dio Europako Ekonomia eta
Gizarte Arazoetarako Batzordeari Leadership Group-en. Europako EGABren
Atlantikoko Estrategiari buruzko hizlaria eta kontseilaria izan zen ordezkaria,
Luis Miguel Pariza, Bruselan urtarrilaren 3an eta otsailaren 21ean eta Cork-en
martxoaren 4an eta Lisboan abenduaren 4an eginiko bileretan.
Europako Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak Atlantikoko
Estrategiari buruz eginiko lanetarako ekarpena: RTAk 2012an izan zuen
partaidetzaren antzera, EEGABek eskatuta, Europako erakunde horrek
Atlantikoko Europako Estrategiari buruzko irizpena egitean (ECO/306
Irizpena), hau ere eskatu zuen 2013an EEGABek: RTAk laguntza ematea
Atlantikoko Estrategiaren Ekintza Planari buruzko Irizpena egiteko (NAT/614
Irizpena).
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RTAk ekarpena egiteko dokumentuak hiru zati ditu: lehenbizikoan, itsas
estrategia estrategia makroerregionala bihurtzearen garrantzia gogorarazten
da, eta hala hartzea kontuan estrategia abiaraztean, zeren eta ezin bana
baitaitezke itsasoko eta lurreko zutabeak; bigarrenean, Ekintza Planaren
proposameni buruzko gogoeta espezifikoak bildu dira; hirugarrenean,
estrategia abiarazteko helburu “handizalea” izan beharra aipatzen da, zeinen
erronka nagusia eta balio erantsia eragileen artean ezarri beharreko lankidetza
berriak baitira. Horretarako, estrategia tokian bertan eraginkortasunez
ezartzeko bitartekoak jarri behar dira. Helburu handizalearekin eta nazioz
gaindikoarekin sortutako laguntza mekanismoa funtsezkoa da testuinguru
horretan; Atlantikoko sareek hartu behar dute parte bertan.
EEGABek Ekintza Planari buruz eginiko lanak garatzeko 2013ko uztailaren
23an antolaturiko agerraldian parte hartzea: Arantza Lopez de Munainek,
RTAk Euskadiko EGABen duen koordinatzaileak, erakunde horrek Ekintza
Planari buruz duen ikuspuntua aurkeztu zien EEGABeko kideei eta gaiari
buruzko eztabaidan hartu zuen parte honako hauekin: Pauline Caumont,
Atlantikoko Arkuaren Batzordeko idazkari exekutiboa; Paul O´Donoghue,
Eskualdeen Batzordeko kidea; Tamara Guirao, Atlantikoko Arkuko Hirien
Konferentziako koordinatzailea eta Michaela Gensheimer, Europako Lurralde
Garapen eta Kohesiorako Behaketa Sarekoa.
Gogoetarako barne mintegia antolatzea, gizarte zibilak Europako
estrategia makroerregionaletan parte hartzeari buruzkoa. RTAk
barne mintegia antolatu zuen Santiago de Compostelan ekainaren 28an,
RTAren gogoeta bultzatzeari begira, hain zuzen gizarte zibilak Atlantikoko
Estrategian duen eginkizunaren gainekoa. Galiziako Xuntako Alfonso Rueda
lehendakariordeak, Galiziako EGABeko Corina Porro presidenteak RTAko
eta Euskadiko EGABeko Juan Maria Otaegui presidenteak inauguratu zuten
barnetegia, eta gainera, hauexek ere izan ziren partaideak: Cristina Amil,
Europako Batzordeko MARE zuzendaritza nagusiaren izenean (Atlantikoko
Estrategia aurkeztu zuen Europako beste estrategia makroregionaleetako
gizarte zibileko ordezkariekin batera); Stefan Lütgenau, Danubioko Gizarte
Zibilaren Foroko presidentea eta Torben Aaberg, Baltic Development
Forumekoa. Haien erakundeek Baltikoko eta Danubioko eskualdeetako
estrategien funtzionamenduen esperientziaren berri eman zuten, hurrenez
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hurren. Azken hitzaldia Akitaniako CESEReko Luc Paboeuf presidentearena
izan zen. RTAren ikuspegia aurkeztu zuen, Atlantikoko gunearen gizarte
sozietate antolatuaren foroa den aldetik. Eztabaida handia izan zen, oso
aberasgarria ideien aldetik, RTAk Atlantikoko Estrategiaren eremuan izango
duen geroko ekintzarako.
Atlantikoko Guneko 2007-2013ko Lurralde Lankidetzarako Programa
Jarraitzeko Batzordean parte hartzea RTAren ordezkaritzan; izan ere, plaza
bat du Batzorde horretan. Euskadiko EGABek haren bileran hartu zuen parte
azaroaren 26an Glasgowen.

RTAren bilerak 2013an
RTAn erabakiak hartzeko organo gorenek bilerak izan dituzte, bai Batzorde
Exekutiboak (Bureau), bai osoko bilkurak (Orientazio Batzordea):
Lan-talde mailan, Atlantikoko Estrategiaren Lan-taldeak presentziazko
bileren bidez nahiz bitarteko telematikoen bidez jardun du.
Bideo-konferentzia, 2013ko urtarrilaren 9a
RTAren Batzorde Exekutiboaren bilera
Limoges-eko Orientazio Batzordean 2012ko azaroaren 21ean hartutako
erabakien nondik norakoak eman zituen RTAko presidenteak. Atlantikoko
Foroaren Steering Group eta Leadership Group-en bileren berri ere eman
zuen. RTAko ordezkaritzak parte harturiko bilera horietan, Atlantikoko
Estrategiaren Ekintza Plana eta jarraitu beharreko planari buruzko azken
berriak eman ziren. Testuingurua bizkor aldatzen dela-eta, zuhurtziaz
jokatuta behar da, eta horren arabera erabaki du RTAk Atlantikoko
Estrategiaren eremuetan egin beharreko jarduera.
Parisen, 2013ko otsailaren 6an
Atlantikoko Estrategiaren Lan-taldearen bilera
Secrétariat Général des Affaires Européennes-eko Patrick Faucher-ekin
entzunaldi batean parte hartu ondoren Frantziako Kanpoko Gaietarako
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Ministerioan, Europako ekimenak Frantziako administrazioaren
ikuspegitik abiarazteari eta gobernantzari buruzko entzunaldian hain
zuzen, Atlantikoko Estrategiaren gobernantzari buruz eztabaidatu zuen
taldeak, eta RTAk gaiaz duen iritziaren dokumentuaren oinarria eman zuen,
ondoren telematika bidez garatua. Halaber, Atlantikoko Sareen adierazpen
komunerako proposamena aztertu zuen Atlantikoko Estrategiaren baitan,
eta aldaketak eta hobetu beharrezkoak proposatu ziren.
Bideo-konferentzia, 2013ko martxoaren 7a
RTAren Batzorde Exekutiboaren bilera
Atlantikoko Estrategiaren Lan-taldeak otsailaren 6an izandako bileraren
eta bertan hartutako erabakiei jarraituz landutako dokumentuen berri
eman zen. RTAko presidenteak Atlantikoko Estrategiaren Ekintza Plana
Cork-en Atlantikoko gainerako sareekin aurkezteko hitzaldian esandakoari
buruzko informazio xehatua eman zen, eta gainera, Steering eta Leadership
Group taldeen bileren, Atlantikoko Estrategiaren Ekintza Plana prestatzeko
lanen eta eztabaidatzeke dauden gaien berri ere eman zen. Lankidetza
Memorandum-a Atlantikoko Arkuaren Batzordearekin lantzea aztertu
zen, lankidetza harremanak gauzatzeko, eta bazkide portugaldar berriak
taldearekin bat egiteko prozesua abiarazi zen, Portugalgo Itsasoko
Ekonomiaren Enpresa Foroa delakoak.
Bideo-konferentzia, 2013ko apirilaren 19a
RTAren Batzorde Exekutiboaren bilera
Ekainean egin beharreko Orientazio Batzordea eta horrekin batera RTAren
mintegia egiteko prestakuntza lanekin hasi zen Batzorde Exekutiboa,
gizarte zibilak Atlantikoko Estrategiaren gobernantzan izan behar duen
partaidetza aztertzeko. Steering Group eta Leadership Group taldeek izandako
azken bileren berri eman zen; izan ere, Ekintza Planaren lehentasunezko
ekintzen gaineko beren jarduera bukatutakoan, eztabaidatzeke dauden
gobernantzaren eta laguntza mekanismoaren gainekoak izango dira
eztabaidagai nagusiak. Atlantikoko Arkuaren Batzordearekiko harremanak
landu ziren, eta RTAk parte hartu duen haren lan batzordeen eta lantzen ari
diren baterako dokumentuen aurrerapenaren egoeraren berri eman zen.
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Bruselan, 2013ko maiatzaren 27an
Atlantikoko Estrategiaren Lan-taldearen bilera
Bileran, CRPMko Atlantikoko Arkuaren Batzordearen idazkari
exekutiboaren entzunaldia izan zen, Atlantikoko Estrategiaren ekintza
planaren “laguntza mekanismoa”ri buruz erakundeak duen ikuspegiaren
gainekoa. Gainera, Atlantikoko sareen partzuergo batek ere hartu zuen
parte, RTAK eta AAB besteak beste. Gaiari buruzko eztabaida luzearen eta
RTAren ekaineko orientazioen batzorderako garatu beharreko proposamen
dokumentuaren jarraibideen zirriborroaren ondotik, bigarren entzunaldia
izan zen, Europar Batzordeko REGIO zuzendaritza nagusiko Jean-Marc
Venineaux-en eskutik eta ekonomia eta gizarte eragileek eta gizarte
zibilak Baltikorako eta Danubiorako Europako Estrategien gobernantzan
izan behar duten partaidetzari buruzkoa. Azalpen horri eta ondorengo
eztabaidari esker, gogoeta mamitsua izan zen Europako Atlantikorako
Estrategiarako gobernantza egitura egokiei eta RTAren iritziari buruz,
betiere gobernantza orekatua lortzeari begira. Gobernantza horretan,
partaidetza egokia izango dute ekonomia eta gizarte eragileek. Halaber,
Europako Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak eskaturiko
ekarpena ere landu zen, erakunde horrek Atlantikoko Estrategiaren Ekintza
Planari buruzko bere irizpenean dituen lanak osatzeko.
Bideo-konferentzia, 2013ko ekainaren 17a
RTAren Batzorde Exekutiboaren bilera
Batzorde Exekutiboak sareko aribideko gaiak birpasatu zituen, bereziki
Orientazio Batzordea eta RTAren hilaren 28ko mintegia prestatzeko lanak.
Hartara, azterketa xehatua egin zen programen eta batzordearen irizpenpean
jarri beharreko dokumentuen egoeraren gainean. RTAk maiatzaren 27an
eginiko Atlantikoko Estrategiaren lan-taldearen bileraren emaitzak aztertu
ziren, eta Steering Group taldearen bileretan gertaturikoaren berri eman
zen. Ekintza Plana abiarazteko laguntza mekanismoa eratzeko modua izan
zuten ardatz. RTAri beste bi kide atxikitzeko kandidatura izapidetzeko
azken tramiteak egiten ari dira.
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Santiago de Compostela, 2013ko ekainaren 28a
Orientazio Batzordearen bilera
Euskadiko EGABeko eta RTAko presidentea den Juan Maria Otaegui
buru zela, bi kide gehiago atxikitzea onetsi zuen RTAren batzar nagusiak:
Portugalgo Itsasoko Ekonomiaren Enpresa Foroa eta Andaluziako Ekonomia
eta Gizarte Arazoetarako Batzordea. Orientazio Batzordearen aurretik
eginiko RTAren mintegian, Atlantikoko Estrategiaren gobernantzaren
eremuan RTArako bideratu beharreko irakaspenei buruzko gogoeta
egin zen, eta iritzi komuna adostu zen Atlantikoko Estrategiaren geroko
laguntza mekanismoari buruz, Atlantikoko gainerako sare, eskualde eta
hiriekin batera partzuergo batean. Atlantikoko Arkuaren Batzordearekin
harremanak zehatz mehatz jorratu ziren, eta Santanderren 2011ko
maiatzean eginiko batzar nagusitik izandako bilakaera eta RTAko
presidentziak burutuko gestioak aztertu ziren. Lankidetza Memoranduma
egiteko proposamena aztertu eta onetsi zen. Horren bidez, bi erakundeen
arteko harremanak modu formalean arautu eta bazkideak direla elkarri
aintzatesten diotela ezarriko da. Orientazio Batzordeak dokumentu
bat onetsi zuen, RTAk Europako Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako
Batzordearen Atlantikoko Estrategiaren ekintza planari buruz emandako
irizpenaren gaineko ekarpena egiteko. Estrategiari berari buruzko
irizpenerako jardun zen moduan, RTAren laguntza eskatu zen irizpena
egiteko.
RTAren sakoneko lanaren gai berriari buruzko eztabaida luzea ere izan
zen, eta honako gai hau duen erabakia hartu zen: “Atlantikoko itsasoko
estrategia eraginkortasunez egiteko baldintzak: eskuratzea, abiaraztea eta
gizarte zibilaren eginkizuna” eta lan-taldea abiaraztea hura tratatzeko.

2.1. Europako Itsas Ingurualdeetako Eskualdeen
Konferentzia eta Atlantikoko Arkuaren Batzordea
Europako 157 itsas eskualdeen elkartea da, Europar Batasunaren garapen
orekatua sustatzeko, eskualde horietako aktibo komunak balioetsita, baita
eskualdeak Europako integrazio prozesuan parte harrarazteko eta Europako
agintariak sentsibilizatzeko ere, itsas eskualdeen eta inguruko eskualdeen
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berezitasunei eta beharrei dagokienez.
Sei batzorde geografiko antolatu ziren, eta horietako bat Atlantikoko
Arkuaren Batzordea. Erakundeari atxikitako eskualdeetako agintariak
dira batzordeetako kide formalak, eta eskualdeotako ekonomia eta gizarte
arazoetarako batzordeek, 2008. urtetik hona, lankidetzarako formulak
bideratu dituzte RTAren bidez, batzar nagusiaren, koordinazio batzordearen
eta lan-taldeen lanetan parte hartuz.
Euskadiko EGABek irailaren 26an eta 27an hartu zuen parte CRPMko
batzar nagusian Saint-Malon, eta haren eztabaiden ardatza Europak aurre
egin beharreko berehalako erronkarik garrantzitsuenak izan ziren: krisialdi
ekonomikoa, aurrekontuen gaineko negoziazioak, kohesiorako politika
berria 2014-2020 epealdi berrirako eta Hazkunde Urdina. Erakundearen 40.
urteurrena ospatzeko saio bereziak izan ziren; Europar Batasuneko geroko
bilakaerei buruzko eztabaida izan zen, eta Barnier komisarioak hartu zuen
parte.

2.2.

Atlantikoko Arkuaren Batzordea

2008. urtetik hona, lankidetzarako moduak ezarri dira Atlantikoko Arkuaren
Batzordearen eta RTAren artean, halako moldez non sareko lana bultzatzen
baita Atlantikoko eragileen artean. RTA Atlantikoko Arkuaren Batzordearen
koordinazio batzordean eta horren lan-taldeetan parte hartzen hasia da.
2013an, Lankidetza Memoranduma prestatu da, lankidetzarako modua elkarri
ezartzeko eta modu formalean arautzeko, bazkide estatusa emanik.
Euskadiko EGABek Atlantikoko Arkuaren Batzordearen Batzar Nagusietan
hartu zuen parte Oporton maiatzaren 16an eta 17an eta irailaren 25ean SaintMalon. Oportoko hitzorduaren ardatz nagusiak Europako Atlantikorako
Estrategia eta horren ekintza planaren aurkezpena izan ziren. Eskualde
mailako partaidetza eta lurralde eremu horretako kezkak, beharrak eta
proiektuak batzar nagusiaren mintzaldi eta eztabaida guztietan izan ziren.
Saint-Maloko bileraren ardatza Atlantikoko Estrategiaren ekintza plana
abiarazteko eta gobernatzeko mekanismoak ezartzeko prozesua izan zen.
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Adierazpena egin zen izandako atzerapenei eta eskualdeek planean parte
hartzeko duten toki txikiari buruz.
Euskadiko EGABek RTAren izenean hartu zuen parte Garraio Lan-taldeetan
eta Itsasoko Energia Berriztagarrien Lan-taldeetan eta, RTAko presidentzian
den bitartean, Atlantikoko Estrategian eta koordinazio batzordean.
2013an, honako hauetan hartu du parte Euskadiko EGABek:
Atlantikoko Arkuaren Batzordearen Garraio Lan-Taldeak Bruselan
apirilaren 11n eginiko bilera. Bileran hartan, taldearen jarduerak abiarazi
ziren epealdi luze baten ostean, eta Garraioko Europaz Gaindiko Sareen
Orientazio Arautegiaren negoziazioaren eta sare horietako proiektuak
finantzatzeko tresna berriaren egoera aztertu zen (Connecting Europe
Facility), Europako Batzordeko eta Europako Parlamentuko ordezkariekin.
Bordelen uztailaren 4an ere hartu zuen parte CFA-EFFIPLAR proiektuaren
batzarrean. Proiektua Garraio Lan-taldearen baitan sortu zen, Atlantikoko
trenbide-portuko igarobidea sustatzeko eta plataforma logistikoen
sarearen eraginkortasuna hobetzeko. Onetsi egin da, eta Europako fondoen
adjudikazioduna izan du baterako finantzaziorako. Euskadiko EGAB da
RTAren ordezkaria proiektuan, proiektuko bazkidea den aldetik.
Atlantikoko Arkuaren Batzordearen Itsasoko Energia Berriztagarrien Lantaldearen jardueren baitan, abenduaren 18an eta 19an hartu zuen parte
Euskadiko EGABek Bruselan. Europako Batzordeak itsas energiei buruzko
komunikazioa argitaratzeko zain egonik ere, arlo horren dinamismoa
azaldu zuten Atlantikoko eskualdeek Europar Batzordeko MARE,
ENERGIA ETA IKERKETA zuzendaritza nagusiaren ordezkarien aurrean.
Halere, arlo hori bultzatzeko Europar Batasunean jarritako esperantzak eta
beharrak ere azaldu zituzten. Aurrekontuetan murrizketak izan direnez
gero, laguntza gutxitu da energia berriztagarrietan, ageri-agerian, estatu
kide askotan. Egoera horretan, Europaren bultzada are beharrezkoagoa
da, eskualdeek hala eskaturik. Atlantikoko eskualdeen dinamismoa eta
beharrak bilduko dituen dokumentu espezifikoa egingo da, eta MARE
zuzendaritza nagusiari aurkeztuko zaio.
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2011n Atlantikoko Estrategiaren ekintza plana egiteko prozesuan
Atlantikoko eskualdeen kezkak bideratzeko sortutako Atlantikoko
Arkuaren Batzordearen Atlantikoko Estrategiaren Taldeari dagokionez,
taldeak lan egiteari utzi zion plan hori maiatzaren 12an onestearekin
batera. Euskadiko EGABek, RTAren izenean, Bruselan 2013ko urtarrilaren
15ean eta apirilaren 11n eginiko bileretan hartu zuen parte. Bilera harietan,
Steering Group-en bileren berri eman eta eztabaidatu zen. Izan ere, AABek
hartu du parte bilerotan behatzaile gisa eta RTAk ECOSOCen izenean.

2.3.

Atlantikoko Sareen Arteko Lankidetzas

Irailaren 27an, bilera izan zen Nantes-en Atlantikoko sareen artean, Atlantikoko
Estrategiaren eremuko lan komunerako gunea bilatzeko xedearekin:
Atlantikoko Arkuaren Batzordea, Arku Atlantikoko Hirien eta Hiribilduen
Konferentzia, Nekazaritza Ganberen AC3A, Unibertsitateetako RUOA eta
RTA. Horri esker, erakundeetako nahiz ekonomia eta gizarte eragileek bileran
duten partaidetza eta arreta indartuko da. Batzar hartan, 2013an martxan jarri
beharreko zenbait ekimen zehaztu ziren.
Nabarmentzekoa da haiek 2013ko apirilaren izenpeturiko Adierazpen Komuna,
non Atlantikoko sareek Atlantikoko Estrategia abiaraztea gune bat eskatu
zioten Europar Batasunari, zeren eta, lurraldean ondo sustraiturik egonik,
Atlantikoko eskualdeen sare sozioekonomikoaren eta instituzionalaren bidez
sendoturiko bilbea osatzen baitute. Horren bidez, ekintza plana benetan eta
eraginkortasunez abiarazteak behar dituen konplizitateak bideratu ahal izango
dira proiektua kudeatzeko eta ikuskatzeko eskualdeko erakundeen, proiektu
sustatzaileen eta Atlantikoko itsas ekonomiako eragileen artean.
Urtarrilaren 15ean eta uztailaren 23an egin zuten bilera Bruselan.

2.4. Europako Ekonomia
Batzordearekiko Lankidetza

eta

Gizarte

Arazoetarako

Europako Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen (EEGAB)
eta Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen arteko
harremanek aurrera egin zuten 2013an.
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Neurri handi batean RTAren bitartez bideratuta, Euskadiko EGAB zuzenean
ere aritu da lankidetzan, aholkuak eta laguntza teknikoa emanez Atlantikoko
Estrategiari buruzko lanetan.

2.5. Frantzia-Espainia-Andorraren
Lankidetzarako Programa 2007-2013

Arteko

Lurralde

Euskadiko EGAB Frantzia-Espainia-Andorraren arteko 2007-2013ko
Lankidetza Programa Jarraitzeko Batzordeko kidea da, Frantzia-EspainiaAndorraren arteko mugaz gaindiko 2007-2013ko Lurralde Lankidetzako
Programa Operatiboan eta Jarraipen Batzordearen barne Arautegian
ezarritakoa dela bide. Beren beregi xedatu dute Euskadiko, Nafarroako,
Aragoiko, Kataluniako, Errioxako, Akitaniako, Midi-Pyrénées-eko eta
Languedoc-Roussillon-eko EGABen partaidetza, aholkulari gisa.
Programa betearazteko jarraipena ez ezik, programa operatibo berria ere
landu da 2014-2020ko epealdirako.
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1. 2013KO AURREKONTUA
Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak 1.386.684,32€-ko
aurrekontua aurkeztu zuen 2013rako, eta zenbateko horren 1.310.000€ EAEko
Aurrekontu Orokorren kargura izan ziren, 36.184,32€ aurreko ekitaldietako
gerakinen kargura eta 40.500,00€ finantza-sarreren kargura.
Gastuen eta sarreren ohiko aurrekontua, 2013rako, kapitulu handi hauetan
banakatu zen:
AURREKONTUKOA

GASTUAK

BETEARAZIA

MAILA

1.386.684,32

1.244.592,53

89,75%

• I. Kapitulua- Pertsonal gastuak

668.402,37

579.717,66

86,73%

• II. Kapitulua.- Funtzionamendu
gastuak

380.125,47

336.556,24

88,54%

• III. Kapitulua.- Finantza gastuak

0,00

0,00

0,00%

• IV. Kapitulua.- Transf. eta ohiko
dirul. Kideen transferentzia

324.656,48

318.170,21

98,00%

13.500,00

10.148,42

75,17%

• VI. Kapitulua.- Inbertsioak
SARRERAK
• IV. Kapitulua.- Gast. arruntaren
transf. eta diru-lag.

1.386.684,32

1.244.592,53

89,75%

1.310.000,00

1.310.000,00

100,00%

1.310.000,00

1.310.000,00

100,00%

• V. Kapitulua.- Ondare sarrerak.
Finantza sarrerak

40.500,00

57.062,87

140,90%

• Aurreko ekitaldietako gerakinak

36.184,32

-122.470,34

Eusko Jaurlaritza

Aurrekontuaren likidazioko datuak 2013ko ekitaldiari dagozkio, eta
argitaraturiko egunean, urteko auditoria egiteko zain daude.
Gastuen likidazioaren bilakaera historikotik ondoriozta daitekeenez,
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erakundea aurrera doa eta sendotuta dago, baita kontsultarako duen
eginkizuna ere:

2. BATZORDEARON LANGILEAK
Euskadiko EGABen zerbitzuko plantilla, presidenteaz eta idazkari nagusiaz
gain, zortzi pertsonekin dago osatuta, hainbat lan arlotan banatuak:
•
•
•
•

Azterlanen eta proiektuen 3 arduradun.
Administrazio eta Zerbitzuetako arduradun 1.
Zuzendaritza idazkari 1.
3 administrari.
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VI. KAPITULUA
Komunikazioa,
dokumentazioa eta
argitalpenak
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1. KOMUNIKAZIOA
2013ko erdialdean, gizarte sareekin bat egin zuen EGABek Twitter-eko bere
kontuaren bidez, eta uztailetik hona eguneroko informazioa eman die bere
jarraitzaileei Batzordearen jarduerekin loturiko zenbait alderdiren inguruan.
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, “RETUIT” tresnaren bidez, kontsulta erakunde honen eremu
interesgarrietarako garrantzitsutzat jotzen dituen eta hirugarrenek eman
dituzten informazioak hautatu eta zabaltzen ditu.

2. EGABen JARDUERA KOMUNIKA BIDEETAN
2.1 Prentsaurrekoak
2013ko martxoaren 18an, Bilbon – Euskadiko EGABen egoitza
Prentsaurrekorako deialdia, 2012ko ekitaldiko Jardueren Memoria
aurkezteko. Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak
2012ko Jardueren Memoria aurkeztu zuen. Bertan bildu dira EGABek
aurreko ekitaldian buruturiko jarduerak. Juan Maria Otaegui presidenteak
eginiko lanari eta 2012an erakundean gertatu den guztiari buruzko
balorazioa eman zuen.
2013ko uztailaren 11n, Bilbon – Euskadiko EGABen egoitza
Prentsaurrekorako deialdia, EAEko 2012ko Memoria Sozioekonomikoa
aurkezteko. Euskadiko EGABen Memoriak EAEren ekonomia, lan eta
gizarte datuak aztertzen ditu. Gainera, Euskadiko Ekonomia eta Gizarte
Arazoetarako Batzordea osatzen duten gizarte eta ekonomia eragileek
konpartituriko diagnostikoa eskaintzen du.
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2.2 Prentsa oharrak
2013an, EGABen jarduerak eta lanak ezagutarazteko 13 prentsa-ohar igorri
zitzaizkien hedabideei ondoren azalduko diren egunetan.
2013ko martxoak 19
EGABek 2012ko Jardueren Memoria aurkeztu zuen. Bertan bildutakoaren
arabera, EGABek 27 irizpen eman zituen guztira 2012. urtean Eusko
Jaurlaritzaren lege proiektuei edo dekretu proiektuei buruz. Askotariko
arloak jarri ziren erakundearen kontsultapean. Irizpenen %80k onarpen
maila nabarmena eta balorazio positiboa izan ditu.
Euskadiko EGABek, 2012an, Euskadin energia berriztagarrien garapenari
buruzko ekimen propioko azterlana aurkeztu zuen eta beste bi lan abiarazi
zituen EAEko familien gehiegizko zorpetzearen eta lurralde desorekei
buruz.
Batzordeak presentzia handitu zuen Europan 2012an, Estrategia
Atlantikoaren Ekintza Plana egiten parte hartuz eta Eskualde Atlantikoko
EGABekin eta Europako Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako
Batzordearekin batera jardunda.
2013ko martxoak 27
Prentsa-oharra EGABen osoko bilkuran izan zen aurkezpena zela eta.
Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Finantza sailburuak 2013ko Aurrekontu
Orokorren Proiektua aurkeztu zuen bertan.
Sailburuak azaldu zuenez, “atzeraldi ekonomiko larriari eman behar
diote erantzuna aurrekontuek eta, gainera, egoera ekonomiko finantzario
oso ahuletik abiatuta egin behar diote aurre erronkari, noiz-eta aurreko
ekitaldietan baino baliabide nabarmen gutxiago daudenean eskuragarri”.
Euskadiko Administrazioak 9.316,7 milioi euroko gastu aurrekontua du
2013rako, aurreko ekitaldian baino %10,8 gutxiago.
2013ko ekainak 4
Prentsa-oharra Gobernuko Enplegu eta Gizarte Politiketarako Sailak
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aurkezturiko proiektuaren gaineko irizpena onetsi zela jakinarazteko:
Profesionaltasuneko Ziurtagirien eta Pilatutako Egiaztapen Partzialen
Euskadiko Erregistroa sortu eta ziurtagiri horiek erregistratzeko eta egiteko
prozedura ezartzen duen dekretu proiektua. EGAB horren alde agertu zen;
Lanbideri atxikia izango da. EGABek arauak ematen duen aukera baliatu
behar dela uste du, eta aldi berean Lanbideko Zuzendaritza Nagusiari
eskatzen dio aurreikusitako prozeduren erregulazioa bizkortu dezan,
interesa dutenek berandu barik eskatu ahal izan ditzaten beren ziurtagiriak
eta lan-merkatuan balioetsi.
2013ko ekainak 6
Prentsa-oharra EGABen aldeko irizpena emateko, “Prestakuntzaespezialitateen Euskadiko Fitxategiari eta enplegurako prestakuntza
zentroen eta erakundeen Euskadiko Erregistroari buruzko Dekretuaren
proiektua”ren gainekoa. Prestakuntzaren kalitatea egiaztatzeko bi tresna
sortzeko helburua du legegintzako ekimenak: Prestakuntza-espezialitateen
fitxategia eta prestakuntza zentroen eta erakundeen erregistroa. Bi tresna
horiek osagarriak dira. EGABek uste du araudiak nolabaiteko atzerapena
duela, politika aktiboak EAEri eskualdatu zitzaizkionetik igarotako
denbora dela-eta. Horregatik, Lanbideri premiaz eskatzen dio ez dadila
atzeratu arau honen gaineko ebazpenak ematen.
2013ko ekainak 7
EGABek aldeko txostena eman zion nekazaritza, elikagaigintza eta
arrantza sektoreen I+G+b-rako laguntzen proiektuari. EGABek balorazio
positiboa egiten du beren irizpenpean jarritako ekimenaren aukeraz,
baina justifikazioa hobetu eta edukia erraztea gomendatzen du. Horrelako
dekretu batek, bere ustez, ez luke hain arau-zehaztasun handia bildu behar
nahikoa aldizkakotasun handiarekin aldaketak eta eguneraketak behar
dituzten arloetan.
2013ko uztailak 11
EGABek bere 2012ko Memoria Sozioekonomikoa aurkeztu zuen.
2012an nagusi izan ziren gizarte eta ekonomia aldagaia nagusiak eta datu
zehatzak dakartza txostenak. Gainera, atal bakoitzeko urteko estatistikak
osatzen dituzten zenbait gogoeta ezarri ditu EGABek, hura osatzen duten
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ekonomia eta gizarte eragileek konpartituriko diagnostikoa oinarri hartuta.
EGABek honela definitu zuen 2012. urtea: “zaila euskal ekonomiarentzat;
beheranzko profila izan du aldagai garrantzitsu guztietan, eta oraindik
ez da joera aldaketarik antzematen”. Bereziki kezkagarritzat jo zuen
industria eta zerbitzuetako sektoreko kontratazioa. Bost urtez jarraian
egin zuen gora langabetuen kopuruak EAEn; adin-tarte guztietan izan
du eragina. Nahiz eta sarrerak bermatzeko euskal sistemak pobreziaren
atalasetik behera bizi diren pertsonen kopurua %5,3ra murriztu duen,
EGABek ohartarazten du euskal gizartearen desberdintasunaren arloan
gero eta handiagoa den polarizazioaz; izan ere, pobrezia tasa handiak
daude etorkinen familietan, guraso bakarreko familietan edo langabezian
daudenetan. Haur hezkuntzako eskolatze-tasak ELGAren eta EBren batez
bestekoak gainditzen ditu, eta gora egin du matrikulazioak maila guztietan,
nabarmen lanbide heziketan.
2013ko uztailak 15
Nekazari gazteen estatutuari buruzko dekretu proiektuaren aldeko
irizpena; zenbait gogoeta ezarri ditu bertan. Nekazari gazteen estatutuaren
xedea da gazteak sartzea eta jarraitzea nekazaritza ustiategi profesionalen
titular.
Soldatapeko lan-esku gutxi duten familia ustiategiekin dago
osatuta, gehienbat, Euskadiko nekazaritzaren sektorea. Belaunaldien
arteko erreleburik eza eta lan-baldintza gogorrak direla-eta, gazteen lana
erakartzeko zailtasun handienak dituzten sektoreetako bat da. B e r e
gogoetetan, honako hau ataletan argi sartzea gomendatzen du EGABek:
gazteei exijitu behar zaien “profesionaltasun” ezaugarria. Gainera,
GazteNEKek solaskidetzan eta lanbidean aritzeko prozesu osoan ematen
duen laguntasuna azpimarratzen ditu.
2013ko irailak 16
Prentsa-oharra, Jesus Peña Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritzaren idazkari
nagusiak Eusko Jaurlaritzaren ekonomia eta enplegua sustatzeko estrategien
aurkezpena zela-eta. Jesus Peñak esan duenaren arabera, ekonomiaren
egoera kezkagarria da oraindik ere, gero eta lanpostu gehiago ari dira
galtzen eta Euskadiko gizarte zerbitzuen sistema ezinbesteko euskarria da.
Horren guztiaren ondorioz langabezia-tasa %12,1ekoa izan zen 2012an,
eta uste da datorren urtean %12,7ra iritsiko dela.
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2013ko irailak 17
Prentsa-oharra: Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak
uste du ez dela egokia Foru Aldundien adingabeen adopzioaren arloko
jarduna arautzen duen dekretuaren bigarren aldaketa izapidetzea. Aldaketa
horrek adoptatzailearen adinaren eta adopziogaiaren adinaren arteko
gehieneko aldea 44 urtekoa izatea ezarri nahi du arau orokor gisa.
Bere irizpenean, EGABek adierazi du ezin dituela alde batera utzi 10/12
Irizpena eragin zuten gogoetak; bertan positibotzat jo zen adin-muga
kronologiko hori kentzea.
2013ko azaroak 8
Ricardo Gatzagaetxebarria Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Finantza
sailburuak Euskadiko 2014ko ekitaldirako Aurrekontu Orokorren Lege
Proiektuaren alderdirik garrantzitsuenak aurkeztu zituen Euskadiko
Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen osoko bilkuran. Eusko
Jaurlaritzaren Aurrekontuen proiektua, 10.215 milioi eurokoa- aribideko
urtekoa baino %9,6 gehiago (9.316 milioi)-, dagoeneko izapidetuta dago
Eusko Legebiltzarrean. Legebiltzarreko ganberan izapideak abenduaren
20an bukatuko dira, orduan egingo baita testuaren gaineko behin betiko
bozketa.
2013ko azaroak 26
EGABek egokitzen jo du “EAEko arreta goiztiarraren esku-hartze
integralari buruzko dekretu proiektua”. Arreta goiztiarra 0 eta 6 urte
arteko umeekin, nahasmenduak eta arrisku egoerak ekiditeko, egiten
diren esku hartzeen multzoa da. Osasun eta hezkuntza sistemek eta gizarte
zerbitzuek hartzen dute parte jarduketa hauetan. Dekretu
proiektuak
arreta goiztiarrean zerikusia duten arreta sistemen artean egon behar den
antolaketa funtzionaleko eta baliabide-koordinazioko eredua formulatzen
du. Eremu honetan, EGABek hiru lurralde historikoetan irizpideak
bateratzea gomendatzen du.
Bilbon, 2013ko abenduaren 23an
Prentsa-oharra, 2013-2016ko Enplegu Planari buruzko Irizpena onetsi
ondoren. EGAB bat dator 2013-2016ko Enplegu Planaren tesiekin,
baina zenbait hutsune berrikustea gomendatzen du. Horien artean,
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beste politika eta plangintza eremu estrategiko batzuekin bat etortze
horrek jarduketa-ildoetan isla izan beharko lukeela nabarmentzen da,
baita ekimen publikoaren partaidetza nahikoa ez izatea inbertsioa eta
enplegua bultzatzeko eta ardatzek eta programek ikusitako ahuleziekin eta
arriskuekin bateratasun handiagoa izatea ere. Gainera, uste du egungoa
bezalako ezohiko egoerari aurre egiteko dokumentuan ematen diren
baliabideak ez direla nahikoak eta gehitu behar direla.
Bilbon, 2013ko abenduaren 23an
Prentsa-oharra: Euskadiko artisau elikagaigintzako ekoizpenaren
Dekretua aldatzeko Dekretu Proiektuaren aldaketari buruzko irizpena
eman zuen EGABek. Legegintzako ekimena iazko uztailean onetsitako
dekretuaren aldarazpena da; izan ere, zenbait aldaketa ezarri dira
bertan Europar Batasunak hala eskaturik. Haren ustez, ez da bermatzen
merkantzien zirkulazio askea, erkidego barruko merkataritza oztopatu eta
ez da ahalbidetzen beste estatu kide batzuetako operadoreek dekretuan
arauturiko kalitatea araubidea eskuratzea. EGAB ez dator bat planteaturiko
aldaketa askorekin, zeren eta, bere ustez, desitxuratu eta baliogabetu egiten
baita jatorriko dekretuaren xedea: Euskadiko elikagaien artisau ekoizpen
tradizional txikiak babestea eta sustatzea.

2.3 WEB gunea
Web orri korporatiboan, Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako
Batzordearen gaineko informazioa ageri da.
Albisteak izeneko atalean, Batzordeak egiten dituen jarduerei buruzko
informazio eguneratua lor daiteke, besteak beste: irizpenak ematea, txostenak
eta azterlanak egitea, hitzaldiak antolatzea, etab.
Euskadiko EGABek argitaraturiko lan guztiak dohain eskura daitezke, eta
PDF formatuan deskargatzeko moduan daude..
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2.4 Ikusizko artxiboa
Batzordeak eginiko ekitaldi eta bilera garrantzitsuenen argazki digitalen
artxiboa du EGABek. Argazki horiek aldian-aldian eskaintzen zaizkie
aldizkariei eta egunkariei lana errazteko.

3. ARGITALPENAK
2013an, argitalpen hauek eseki dira WEB orrian PDF formatuan:
•
•

2012ko Jardueren Memoria.
2012ko Memoria Sozioekonomikoa.
• 2012ko Memoria Ekonomikoaren laburpena eta gogoetak.
• 2012ko Memoria Sozioekonomikoaren lehen aurrerapena.
• 2012ko Memoria Sozioekonomikoaren bigarren aurrerapena.

•

Irizpenak:
• 1/13 irizpena, Profesionaltasuneko Ziurtagirien eta Pilatutako
Egiaztapen Partzialen Euskadiko Erregistroa sortu eta ziurtagiri
horiek erregistratzeko eta egiteko prozedura ezartzen duen
Dekretu proiektuari buruzkoa.
• 2/13 Irizpena, Prestakuntza-espezialitateen Euskadiko
fitxategia eta lanerako prestakuntza zentroen eta erakundeen
Euskadiko erregistroaren Dekretu Proiektuari buruzkoa.
• 3/13 Irizpena, Euskadiko Autonomia Erkidegoko nekazaritza,
elikagaigintza eta arrantza sektoreetako ikerketa, garapen eta
berrikuntzarako laguntzen Dekretuari buruzkoa.
• 4/13 Irizpena, “Nekazari gazteen estatutua”ren Dekretuari
buruzkoa.
• 5/13 Irizpena, Foru Aldundiek adingabeen adopzioaren arloan
jarraitu beharreko jarduna arautzen duen dekretuaren bigarren
aldaketa egiteko dekretu proiektuari buruzkoa.
• 6/13 Irizpena, “EAEko arreta goiztiarraren esku-hartze
integralari buruzko dekretu proiektua”ri buruzkoa.
• 7/13 Irizpena, 2013-2016 Enplegu Planari buruzkoa.
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•

•
•

8/13 Irizpena, Euskadiko Elikagaigintzaren Artisau
Ekoizpenaren Dekretua aldatzeko dekretu proiektuari
buruzkoa.
7/13 sobre el Plan de Empleo 2013-2016.
8/13 sobre el Proyecto de Decreto de modificación del Decreto
sobre la Producción Artesanal Alimentaria de Euskadi.
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VII. KAPITULUA
Euskadiko EGABren
legeria
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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).

