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EZOHIKO URTE HUNKIGARRIA
Honako Jarduera Memoria honetan Euskadiko Ekonomia eta
Gizarte Arazoetarako Batzordearen 2016. urteko jarduerak islatzen
dira. Iazkoa ezohiko ekitaldia izan zen, hein handi batean
hauteskunde-urtea izanak baldintzatua. Hori dela eta, logikoa
denez, legegintzako jarduera gutxiago izan dira, eta ondorioz,
Batzordeak emandako irizpen-kopurua ere txikiagoa izan da. Hala
ere, gure aholkularitza-lana murriztu izanak ez du inondik inora ere
eragin EEGABk burutzen duen jarduera-agendaren aztergaizerrenda gutxitzea. Izan ere, Batzordeak zenbait ekintza garatu ditu
beste jarduketa-esparru batzuetan, honako agiri honetan jasotzen
denez.
Bilketa honetan, eta laburpen gisa, gogorarazi nahi dut Euskadiko
Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak ondoko lan hauek
egin dituela: zazpi irizpen prestatu eta onetsi, eta beste
horrenbeste Osoko Bilkura; zortzi Batzorde Iraunkor; Euskadiko
Gizarte Garapenerako Batzordearen bost batzar; Ekonomia
Batzordearen bilera bat; Memoria Sozioekonomikoaren
Batzordearen hamar bilera; Europako Gaietarako Batzordearen
hamazortzi batzar, eta Norberaren Ekimenezko “EAEko gazteen
enplegagarritasuna eta lan-merkaturako sarbidea Europako
eskualde-ikuspegitik begiratuta” izeneko azterlana egiten ari den
batzordearen hamalau batzar.
Horri guztiari EEGABren Memoria Sozioekonomikoa prestatzeko
ardura duen batzordearen etengabeko lana gehitu behar zaio.
Memoria hori urtero argitaratzen da eta ikusmin handia sortzen
du, datu sozioekonomiko nagusiak zorrozkiro eta zehatz-mehatz
jasotzen, aztertzen eta kontrastatzen dituelako.
Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearentzat
kontsulta gutxiago izaten diren aldiak eta legegintzan jarduera
gutxiago izaten duten aldiak ondo aprobetxatzen diren abaguneak
izaten dira, zeren epealdiok gure lan-esparruarekin loturik dauden
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gaiak sakonki jorratzeko parada eskaintzen baitigute, berbarako,
arestion aipatu dugun norberaren ekimenezko azterlana, gai
zeharo garrantzitsua lantzen ari dena: gazteen enplegua eta haien
lan-merkaturako sarbidea EAEn. Asmo handiko proiektua da,
testuinguru honetan egun dugun egoera jorratu eta islatu ondorik
gure inguruneko Europako eskualde-errealitateekin erkatzen
duena. Batzordeak sakonkiro, arretaz eta dedikazio osoz heldu dio
lan horri, 2016. urtean zehar egin dituen hamalau lan-bilerek
erakusten digutenez. Zalantzarik gabe, hilabete gutxi barru prest
egongo den norberaren ekimenezko azterlan honek EAEko gazteen
lan-merkaturako sarbidea hobetzeko ondorio baliotsuak ateratzea
ahalbidetuko digu.
Lankidetzaren esparrua eta Europako eskualde-gaiekin loturik
dagoen jarduera da Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako
Batzordean geroz eta indar eta ardaztasun handiagoa hartuz doan
arloa. Izan ere, 2016. urtean Atlantikoko Nazioz gaindiko Sarearen,
hots, ekonomia- eta gizarte-eragileak biltzen dituen sarearen
lehendakariordetza izan du.
Europako Gaien Batzordeak hamazortzi lansaio egin ditu; lansaio
horietan hala Akitania-Euskadi Euroerregioaren arloan Nouvelle
Aquitaine-ko CESERekiko bi aldeko lankidetza-lanak nola erregio
atlantikoetako gure bazkideekin Estrategia Europar Atlantikoa
berrikusteko prozesuan proposamenen eta aholkuen txostena
egin dira. Helburu horrekin Batzordeak estrategia horrek
Euskadiko ekonomia urdineko sektore guztietan duen eragina
aztertu du eta aukera emango dio sektoreko agenteen ardurak eta
beharrizanak batasunaren egoitzan aurkezteko.
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Ezohikoa izan arren, 2016koa jarduera biziko
ekitaldia izan da; horrezaz gainera, urte
bereziki hunkigarria izan da Euskadiko
Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako
Batzordearentzat. Emozio goibelek astindu
dute erakunde honen kide guztion gogoa, bi
batzordeburu handi joan zaizkigu-eta: Rafael
Puntonet eta Javier Mongelos. Lehenak joan
den uztailaren azken egunetan utzi gintuen;
lau hilabete eskas geroago hil zen bigarrena,
azaroaren lehenengo egunetan. Javier
Mongelos 1995etik 2000era izan zen
batzordeburu; Rafael Puntonet sartu zen
haren ostean, eta 2000tik 2005era kargu
horretan. Bien artean hamarkada oparoa
eratu zuten, Euskadiko Ekonomia eta Gizarte
Arazoetarako Batzordearen oinarriak eta
egitura tinko sendotuz. Haien lan oparoaren
emaitza dira erakunde honek jadetsi dituen
doitasuna eta ospea, eta bai haren jarduketaesparruaren hedapen eta zabalkuntza ere. Bi
batzordeburuon lan naro eta positiborik gabe,
EEGABren jarduerak –2016ko Memoria
honetan jasotzen diren jarduerak bezalakoak–
ezin izango ziren gauzatu. Gure esker ona
adierazi nahi diegu lerro hauen bidez.

Francisco José Huidobro
Euskadiko Ekonomia eta Gizarte
Arazoetarako Presidentea
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Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen
Funtzionamenduaren Arautegiaren 16 b) artikuluan ezarri
denez, besteak beste Jardueren Urteko Memoria onesteko
eginkizuna du eratxikita osoko bilkurak.
Arautegian ezarritakoa betez, 2016ko ekitaldiari dagokion
Jardueren Memoria egin da eta, hortaz, hauxe

ZIHURTATZEN DUT
Lehenik, Euskadiko eta Ekonomia Gizarte Arazoetarako
Batzordearen osoko bilkurak, 2017eko otsailaren 24ko ohiko
batzarrean, hau erabaki zuela, besteak beste: :

“Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako
2016ko 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,
2017eko otsailaren 24ean.

Emilia Málaga Pérez
Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeko
Idazkari Nagusia
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I. KAPITULUA
ERAKUNDEAREN INFORMAZIOA
EKONOMIA ETA GIZARTE ARAZOETARAKO BATZORDEEN HISTORIOA

Egungo Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeen aurrekariak lehen mundu gerraren amaieraren ondoko
urteetan aurkitu behar ditugu. 1919an, Lanaren Nazioarteko Bureau delakoa sortu zen nazioarteko batzar gisa, eta
bertan hartzen zuten parte gobernuek, langileek eta enpresaburuek, lan-baldintzak hobetzeko nazioarteko legeria
elkarrekin egiteko.
Harrezkero, ituntzeko lehen tresnak agertu ziren Europan, egungo ekonomia eta gizarte batzordeen aurrekariak.
Lehen erakundea 1925ean sortu zen Frantzian, eta geroago antzeko beste batzuk agertu ziren Europako beste
herrialde batzuetan, bereziki II. Mundu Gerra bukatutakoan.
Europako Ekonomia Erkidegoak berak sortu zuen, bere organo nabarmenen artean, Ekonomia eta Gizarte Batzorde
bat. Izaera eta zereginei dagokienez, guztietan bateragarritasun azpimarragarria dago: kontsultarako organoak
dira, eta gizarte eta ekonomiako hainbat interesetako ordezkariek gobernuen politika ekonomikoan parte hartzea
ahalbidetzeko helburua dute. Aldi berean, interesen arteko elkarrizketa eta lankidetza ahalbidetzen dute.
Halaber, Batzordeak ez du jokabide pasiborik, baizik eta gobernuek eta parlamentuek kontuan izan behar dituzten
proposamenak edo ebazpenak planteatzeko euren ekimena dute. Aholkuak emateko organoa den aldetik,
autonomoa eta independentea da gobernutik eta parlamentutik, eta haren txostenak lotesleak ez badira ere,
aginduzkoa dira kasu askotan. Edozein kasutan, aintzat hartu beharreko iritzi kualifikatua ematen du.
EUSKADIKO 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.
4/1984 Legearen bidez sortu zen, eta haren arauek hainbat lege aldaketa izan dituzte. Egun, hauetan ezarritakoak
eraentzen du EGAB:
Ekonomia eta Gizarte
Arazoetarako Batzordeari
buruzko maiatzaren 17ko
8/2012 Legean, urriaren 29ko
433/2013 Dekretuan eta
2013ko azaroaren 22ko
osoko bilkuraren erabakiak
onetsitako bere
Funtzionamendu Arautegian
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Batzordeak nortasun juridiko propioa du, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioarena ez bezalakoa, eta
ahalmen eta independentzia osoa du legeak eratxiki dizkion eginkizunak betetzeko.
Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen egoitza Bilbon dago, eta bertan egiten dira bere
organoen bilkurak.

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 lotuta badaude eta Laneko Harremanen Batzordeari bere
lege arau-emailean dagozkion arloak alde batera utzita, betiere Eusko Jaurlaritzaren ustez garrantzi
berezikoak badira.



Informazioa ematea aginduz Eusko Jaurlaritzak politika ekonomiko eta sozialaren arloan dituen plan
orokorrei buruz.



Aurreko ataletan aipaturiko arloei buruzko proposamenak egitea Eusko Jaurlaritzari.



Bere ekimenaz edo Eusko Jaurlaritzak edo Legebiltzarrak eskatuta irizpenak, ebazpenak edo txostenak
egitea, aurreko a) eta b) ataletan aipaturiko arloei dagozkienak.



Eusko Jaurlaritzak Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren jarduera ekonomikoei buruz eginiko
plangintzan parte hartzea.



Urtero memoria bat egitea eta Eusko Jaurlaritzaren eta Eusko Legebiltzarraren irizpenpean jartzea, non
Euskal Autonomia Erkidegoko egoera ekonomikoari eta sozialari buruzko bere gogoetak azalduko diren.



Bere eginkizunak betetzeko behar duen informazioa eskatzea eta jasotzea administrazio orokorretik eta
Euskal Autonomia Erkidegoko edozein erakundetatik.

8

JARDUEREN
TXOSTENA 2016

Euskadiko Ekonomia eta Gizarte
Arazoetarako Batzordea

ERAKETA
Hogeita hamabi lagunek osatzen dute Batzordea. Hauexekin:


Zortzi kontseilari, sindikatuen erakunde eta konfederazio nagusien ordezkaritzan.



Zortzi pertsona, enpresa konfederazioen ordezkaritzan.



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



1.

Merkataritza, industria eta nabigazio kamerak.

2.

Aurrezki kutxak eta finantza erakundeak.

3.

Kooperatibak.

4.

Laneko sozietate anonimoak.

5.

Arrantza erakundeak.

6.

Nekazaritza erakundeak.

7.

Kontsumitzaileen erakundeak.

8.

Gizarte ekintzaren hirugarren sektoreko erakundeak.

Zortzi pertsona, Batzordearen zereginekin zerikusia duten arloetan adituak.

Batzordeak burutza du. Arestian izendatutako pertsonaren bat ez bada, kideen kopurua hogeita hamahirukoa
izango da. Lau urterako izendatzen dira.
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Osoko Bilkuraren Osaera
TITULARRAK

ORDEZKOAK
A TALDEA

Sindikatuen erakunde eta konfederazioen ordezkaritzan
CCOO

UGT

TITULARRAK

ORDEZKOAK

TITULARRAK

ORDEZKOA

Mari Cruz Vicente Peralta
Felisa Piedra Gao
Dolores García García
Arantza Martínez Tobalina
Santiago Martínez Pérez

Gregorio Martín Benito
Antxon Tomasena Alzuri
Eduardo García Elosúa
Jone Robledo Zapatero
Oskar Arenas Velasco

Maribel Ballesteros Martínez
Esperanza Morales Quicios
Raúl Arza Vélez

Jesús Mª García de Cos
Arantza Ruiz Huidobro
Carlos Trevilla Acebo

B TALDEA
Enpresa Konfederazioen ordezkaritzan
Pablo Martín Goitia
Aitor Otaola Díez de Alda
Manuel Guerrero Igea
Jaime Fernández Alcedo
Fco. Javier Sasigain Sáez de Buruaga
Gonzalo Salcedo Bilbao
Yoana Arambalza Zalbidea
Virginia Múgica Conde

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

C TALDEA
EAEko sektore, erakunde edo elkarte bakoitzaren izenean
Merkataritza Industria eta Nabigazioa
Aurrezki Kutxak eta Finantza Erakundeak
Juan Luis Martínez Ordorica

Izaskun Astondoa Sarria

Kooperatibak
Patxi Olabarria Furundarena

Fco. Javier Sanz Santaolalla

Javier Muñecas Herreras

Olatz Jaureguizar Ugarte

Nekazaritza Erakundeak
Miren Garmendia Ceberio

Gizarte Ekintzako Erakundeak
Mikel Larrea Azpeitia

RafaelAranguren Ilardia

Laneko Sozietate Anonimoak

Arrantza Erakundeak
Juan Pablo Rodriguez-Sahagún
Gonzalez

Pedro Martínez de Alegría Pinedo

Iñigo Bilbao Rekagorri

Yolanda Urarte Alonso

Gizarte Ekintzako Hirugarren Sektoreko Erakundeak
Ana Collia Posada

Mikel Ruiz Martínez

D TALDEA
Aditu izendaturiko pertsonak
Inmaculada Gallastegui Zulaica
Pedro Luis Ustarroz Moleres
Edurne Terradillos Ormaetxea
Guillermo Dorronsoro Artabe
Lander Beloki Mendizabal
Lore Bilbao Artetxe
Jon Barrutia Güenaga
Carmen Agoués Mendizabal
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ORGANO KOLEGIATUAK

OSOKO BILKURA

Batzorde Iraunkorra

Osoko bilkura, Presidentearen
zuzendaritzapean, erabakiak hartu eta bere
borondateaz agertzeko Batzordeak duen
organo gorena da. Kontseilariez gain,
presidenteak osatzen du. Gainera, idazkari
nagusia batu behar zaie. Osoko bilkurak
ondorengo aginpideak ditu :

Funtzionamenduari buruzko Arautegiak sortu ostean, Batzorde Iraunkorra
Batzordearen gobernu organo arrunta da. Batzordeburuak, Idazkariak eta
Batzordea osatzen duten talde bakoitzeko lau pertsonak osatzen dute.
Funtzioen artean honakoa nabarmen daiteke: Batzordearen osoko
bilkuraren erabakiak betetzen direla zaintzea.

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

Lan Batzordeak
Osoko bilkuraren eginkizuna da lan batzordeak sortzea eta horiei
aginpideak esleitzea.
Lan batzorde egonkorrak ondorengoak dira:

 Batzordeari esleituriko funtzioak betetzean
egokiak diren erabakiak hartzea.

 Gizarte Garapenerako Batzordea: buru Pedro Luis Ustarroz Moleres
da.

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

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

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

 Europako Gaietarako Batzordea: buru Felisa Piedra Gao da.

 Batzordearen aurrekontua onestea.
 Batzordearen langileak onestea
aurrekontuan sartzeko.
 Bateraezintasunak aztertzea eta Batzordeko
edozein kideren betebeharrak bete ez direla
adieraztea.

 Memoria Sozioekonomikorako Batzordea: buru Inmaculada
Gallastegui Zulaica da.
 Era berean, Batzordeak gaur egun “EAEko gazteriaren
enplegagarritasuna eta lan-merkatura sartzea Europako eskualdeko
ikuspuntu konparatzailetik ” azterlanari dagokion batzordea du.
Buru Jon Barrutia Güenaga da.

Pertsona bakarreko Organoak
Batzordeak pertsona bakarreko bi organo ditu, presidentetza eta
idazkaritza nagusia.
PRESIDENTETZA
Batzordearen ordezkaritza du, saioetarako deialdiak egin, buru izan eta
horiek moderatzeaz gain. Gaur egun kargu hori Francisco José Huidobro
Burgos jaunaren esku dago .
IDAZKARITZA NAGUSIA
Batzordearen zerbitzu administratiboak nahiz teknikoak zuzentzen ditu
eta ez da batzordekidetzat jotzen. Gaur egun kargua Emilia Málaga Pérez
andreak betetzen du.
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BATZORDEAREN ARAUBIDE EKONOMIKO-FINANTZARIOA ETA BITARTEKOAK
Autonomia ekonomiko finantzarioaren printzipioa betez, bere aurrekontua onetsi eta betearazten du Batzordeak,
eta Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan ezarritako zenbatekoarekin finantzatzen da.
Batzordeak zortzi langile ditu eta lege arautzailearekin bat, Lan Zuzenbidearen araberakoak dira,
Batzordeak, kontratatzeko orduan, sektore publikoaren kontratuen arloan indarreko legeria bete behar du, herri
administraziotzat jotzen den erakundea baita.
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II. KAPITULUA
JARDUEREI BURUZKO TXOSTENA
BATZORDEA ARAUTZEKO LEGEAK AURREZ IKUSITAKO ZEREGINAK GAUZATZEA

IRIZPENAK
EGITEA:

1/16 Irizpena, “2016-2019 aldirako EAEko Gizarte Zerbitzuen Plan
Estrategikoari” buruzkoa”

Euskadiko Ekonomia eta
Gizarte Arazoetarako
Batzordearen Legeak 3.
artikuluan xedatutakoarekin
bat, 2016. urtean Batzordeak
zazpi irizpen egin zituen, plan
estrategikoari buruzko bat eta
dekretu proiektuei buruzkoak
gainerako seiak.

Batzordea: Comisión de Desarrollo Social.
Sartu deneko eguna: 14 de diciembre de
2015.
Emaitza: Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako
Batzordearen iritziz, Eusko Jaurlaritzako
Enplegu eta Gizarte Politiketarako Sailak
aurkeztu ondoren, egokia da “2016-2019
aldirako EAEko Gizarte Zerbitzuen Plan
Estrategikoa” izapidetzea eta, ondorioz,
irizpena 2016ko urtarrilaren 20ko Osoko
Bilkuran onartu zen.

Gizarte Zerbitzuei buruzko Legeak (abenduaren 5eko 12/2008 Legea)
xedatutakoaren arabera, lau urtez behin egin behar da halako plana.
Ildo horri eutsiz, 2016-2019 aldirako EGABk aztertutako dokumentua
positiboki balioztatu da, nahiz eta “desiragarria den zehaztapenez ez
bukatu”, irizpenak zehaztutakoa kontuan hartuta. Halaber, horrek
azpimarratutakoarekin bat, zerbitzuen eta prestazio ekonomikoen
beharra estimatzeko orduan, 2017ko urtarrilaren 1ean oinarritzen da
eta "urritasun hori bereziki garrantzitsua da plangintza agirian".

Jarraipena: 2016-2019 aldirako EAEko
Gizarte Zerbitzuen Plan Estrategikoa Eusko
Jaurlaritzako Kontseiluak 2016ko azaroaren
3an onartu zuen eta Batzorde honek irizpena
ondoren egin zuen, 2016ko urtarrilaren 20ko
Osoko Bilkuraren saioan, alegia. Beraz,
Batzorde honen gauzatutako irizpena ez da
ohikoa izan.
2016ko martxoaren 3an Eusko Jaurlaritzako
Gizarte Zerbitzuetako zuzendariak Batzorde
honi gutuna bidali zion eta, lehenik eta behin,
irizpena egin izana eskertzen zion. Bigarrenez,
irakurri eta aztertu ostean, alderdi
desberdinak kontuan hartu dituzte, hala nola,
Europako Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako
Batzordearen 2015eko irailaren 17ko irizpenak
“gizarte prestazio sistema eraginkor eta
fidagarrietarako printzipioei” buruz
adierazitakoa. Oso interesgarritzat jotzen du.
Halaber, batetik, kostuak arrazionalizatu eta,
bestetik, sistemaren eraginkortasuna
hobetzeko, I+G+baren jarduerak bultzatzearen
esparruan unibertsitatearen funtsezko
partaidetza kontuan hartu.
Izan ere, Enplegu, Gizarte Politika eta
Etxebizitza Batzordean eztabaidatzeko Eusko
Legebiltzarrera bidalitako planean, bi alderdiak
honako ataletan erantsi dira: “1.1. Plana
egiteko esparrua” (Europako EGABren
irizpena) eta “2.5. Barnean GGES finkatzeko
erronka nagusiak” atalaren barruan 2.5.1 eta
2.5.2. (Unibertsitateak parte hartzearen
beharra).

Aztertzean, EGABk honakoa nabarmentzen du: “sistemak enplegua
sortzeko ahalmena duela”. Izan ere, gaitasun horren inguruan
hausnarketa egin eta, aldi berean, garatu beharko litzateke, plana
baztertuta. Halaber, Gizarte Zerbitzuei buruzko Legeak xedatutako
aurreikuspenari erreparatuz, aurten amaitzen da, “katalogoan eta
prestazioen nahiz zerbitzuen zorroan aurrez ikusitako zerbitzuen
unibertsaltasuna bermatzeko epeak bete gabe, gutxienez, alderdirik garrantzitsuenetan eta edukiari
dagokionean”.

Irizpenak gogorarazitakoaren arabera, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren konplexutasun batek EAEko
erakunde sarearekin zerikusia du. “Aginpideen banaketa eta, ondorioz, harmonizazioaren ondoriozko arazoa ez
du argi eta behar bezala ebazten eta plangintzan, finantza ekarpenean eta aztertutako planaren edukiak
garatzean ezinbestekoak dira”.
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Bere erantzunean, Batzordea harrituta dago plan estrategikoak bakarrik unibertsitatearen prestakuntza-zeregina
azpimarratzen duelako. Hala, plana inplementatzean unibertsitatearen lankidetzak “prestakuntzaren funtziotik
urrunago joan behar du eta gizarte zerbitzuen eremuan ikerketari dagokionez zeregin aipagarria izan behar du,
beraz, desiragarria litzateke lankidetza zehaztea eta eremu horretan ekintza zehatzak atxikitzea”.
Azkenik, Euskadiko EGABk gogorarazitakoarekin bat, Europako EGABk joan den irailean ekimen propioko irizpena
egin zuen “gizarte prestazio sistema eraginkor eta fidagarrietarako printzipioei” buruz. Aurrekoaren harira,
Euskadiko Plan Estrategikoak, txostenean deskribatutako printzipio gehienak jasotzen dituenak, irizpen hori
berariaz aipatzea komenigarria litzateke.

2/16 IRIZPENA, “prestakuntza-espezialitateen Euskadiko
Katalogoari, eta enplegurako prestakuntza zentroen eta
erakundeen Euskadiko Erregistroari buruzko dekretuaren
proiektuari” buruzkoa”

Jarraipena: A Txosten hau egiten ari den
datan araua onartzeke dago.

Batzordea: Sozial Garapenerako Batzordea
Sartu deneko eguna: 2016ko urtarrilaren 14a.
Emaitza: Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuak aurkeztu ostean, Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen
ustez, “enplegurako prestakuntza espezialitateen Euskadiko Katalogo eta prestakuntza erakundeen Euskadiko
Erregistroari buruzko dekretu proiektua” izapidetzea egokia da. Irizpena 2016ko urtarrilaren 29ko Osoko Bilkuran
onartu zen.
Proiektuak aipatutako bi tresnak sortzea du helburu –Katalogoa eta Erregistroa-, “enplegurako prestakuntzaren
kalitatea egiaztatzeko funtsezko tresna” modura hartzen direlako. Katalogoak prestakuntzarako ekintzek eta
planek oinarri hartuko dituzten espezialitateak identifikatzen eta zehazten ditu. Erregistroaren bidez, aldiz,
enplegurako prestakuntza eskaintzen duten prestakuntzako erakundeak egiaztatzen eta/edo inskribatzen dira.
Batzordeak dekretu proiektua positiboki balioztatzen du eta EAEn ondorioekin duela gutxi Estatuak arau multzoa
onartu duela gogorarazten du, aginpideak transferituak egon arren.
Bere ustez, “guztiz egokia da” kontsideratutako proiektua katalogoaren eta erregistroaren oinarrizko aspektuak
sortu eta arautzera mugatzea eta eduki espezifikoak geroago garatzea, “izan ere, horrela kudeaketa arinagoa eta
malguagoa izango da”. Hala ere, katalogoa eta erregistroa azkar arautu beharra dago Euskadiko EGABn aburuz,
eta “kasu bakoitzean eskuduna den administrazioari arau hau garatzeko eskatu zaizkion ebazpenak ahalik eta
azkarren eman ditzan eskatzea komeni dela” uste du. Ildo horretatik, 2013an emandako ebazpenean “tresna
horiek arautzeko zeramaten atzerapena handia zela" ohartarazi du Batzordeak eta, beraz, orain “atzerapena
handiagoa dela”.
Azkenik, Enplegurako Prestakuntzako Entitateen Euskal Erregistroak beste administrazio batzuek jardun jakin
batzuk gauzatzeko gaitzen duen prestakuntza emateko homologatu dituzten entitateak ere barne hartzeko eskatu
du Euskadiko EGABk. Horrela, txartel profesionalak emateko beharrezkoa den prestakuntza eskaintzen duten
entitate guztiak agertuko dira erregistro horretan.
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3/16 Irizpena, “Euskadin enplegurako lanbide heziketa arautzeko dekretu-proiektuari” buruzkoa
Batzordea: Sozial Garapenerako Batzordea.
Sartu deneko eguna: 2016ko martxoaren 22a.

Jarraipena: El 2016ko maiatzaren 31n Eusko

Emaitza: Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketarako Sailak
aurkeztu ondoren, Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen ustez
“Euskadin Enplegurako Lanbide Heziketa arautzeari buruzko Dekretu
Proiektua” izapidetzea egokia da. Hala, irizpena Osoko Bilkurak 2016ko
apirilaren 22an berretsi zuen.
Dekretuaren xedea Enplegurako Lanbide Heziketa (ELH) antolatzea da,
Enpleguaren Politika Aktiboen tresna osoena baita. Xede horrez, aurreko
esperientziak jasotzen ditu eta kudeaketa eredu berri bat sortzen du.
Azkenekoak sistema bakarrean integratzen du EAEko ELHaren jardueren
multzoa.

Jaurlaritzako Kontseiluak Euskadin
Enplegurako Lanbide Heziketa arautzeari
buruzko Dekretua onartu zuen. Aldez aurretik
Batzordeak 2016ko apirilaren 22ko saioan
irizpena eginda zuen. Aipatu araua ekainaren
7ko EHAAn argitaratu da.
Onartutako testuak oso aldaketa gutxi izan
ditu. Bere irizpenean, EGABk ekimena
positiboki balioztatzen du. Dena den,
artikuluak hobetzeko hainbat gogoeta orokor
eta berezi ugari egin ditu. EGABren
proposamenen erdia sartu dela ondoriozta
daiteke (Irizpenak 32 proposamen zehatz
bazituen % 28,1 hartu da kontuan).

Bere irizpenean, EGABk gogorarazten du enplegurako prestakuntzak Euskal
Autonomia Erkidegoan ibilbide luzea duela eta ahalegin inbertitzailea handia izan dela, bai pertsona langabetuak
prestatzeko, bai okupatuen gaitasunak hobetzeko. Xede horrez, jarduerak eta programak garatu dira eta horien artean
Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzua azpimarra daiteke.
Batzordeak arau batean ELHaren eredu berriaren oinarriak jasotzeko gobernuaren ahalegina eta egiteko orduan
garatu duen dinamika (“nahasitako eragileekin harremana estua izan da eta planteatutako iradokizun eta
ekarpenetara ireki da”) balioztatzen ditu. Horrez gain, produkzio sarearen behar zehatzei erantzuteko ekintzak
azpimarratzen ditu, hala nola Prestakuntza Espezialitateei buruzko Euskal Katalogoa, prestakuntza duala edo
txandakatua ala nazioartean sartzeko prozesuetan enpresei laguntza. Hala eta guztiz ere, Batzordeak EGABri
arduratzen dioten zenbait gai nabarmendu ditu. Horiek dekretuak “helburua ELHaren sistema modu eraginkorrean
antolatzea izanik, ez duela asmatzen” ondorioztatzera daramatzate.
Bere gogoetetan, EGABk lanaren eremuan ELHa arautzen duen estatuko legeak (irailaren 9ko 30/2015 Legea) egindako
aldaketak gogorarazten ditu. Horretan prestakuntza zuzenean kudeatu eta irakastearekiko gizarte-eragileek
protagonismoa galdu dute, baina irabazi prestakuntza eskaintza diseinatu, planifikatu, kontrolatu, jarraitu eta
ebaluatzeari dagokionez.
“Bestalde, -aipatzen du EGABk- Prestakuntza Iraunkorraren Lanbideen Arteko Hitzarmena, indarrean dagoena, ez dugu
ahaztu behar. Bertan xedatutakoaren arabera, Hobetuz da Euskadin pertsona langileen prestakuntzaren zuzendaritzaorganoa eta, azkenik, Lanbideren Administrazio Kontseilua eta bere Heziketa Batzordea daude. Laburbilduz,
aipatutako aurrekariekin, gure ustez Dekretuak ELHaren sistema eraginkortasunez antolatzen ez du asmatzen eta hori
da, hain zuzen ere, bere helburua”.
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4/16 IRIZPENA, “Gizarte larrialdietarako laguntzei buruzko Dekretua
aldatzen duen Dekretuaren ProiektuarI” dagokiona
Batzordea: Sozial Garapenerako Batzordea.
Sartu deneko eguna: 2016ko ekainaren 24a.
Emaitza: El Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen iritziz, Eusko
Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketarako Sailak aurkeztu ostean,
“Gizarte Larrialdiko Laguntzei buruzko Dekretua Aldatzeko Dekretu Proiektua”
izapidetzea egokia da eta, ondorioz, irizpena Kontseiluaren Osoko Bilkurak
2016ko uztailaren 15ean berretsi zuen.

Jarraipena: 2017ko urtarrilaren 17an Eusko
Jaurlaritzako Batzordeak Enplegu eta Gizarte
Politika Sailak proposatutako Gizarte
Larrialdietarako Laguntzen Dekretua aldatzen
duen Dekretua onetsi zuen, aurretik Batzorde
honek erabakitakoa, 2016ko uztailaren 15eko
osoko bilkuran. Arau hori 2017ko urtarrilaren
24ko EHAAn argitaratu zen.

Laburbilduz, esan daiteke onetsitako testuak
aldaketa oso gutxi izan dituela, eta aldaketa
horiek ez dutela aldatzen oinarrizko edukia.
Bere Irizpenean, CESek modu positiboan
ebaluatu zuen ekimena. Hala, bi gogoeta
orokor eta bi espezifiko eman zituen, bata
artikuluak hobetzeko (kontuan hartu dutena)
eta bestea etorkizuneko arau-garapenari
buruzko ohar bezala.

Gobernuaren proiektuak indarreko Gizarte Larrialdiko Laguntzak ez ditu
zalantzan jartzen, baina dekretua (urtarrilaren 18ko 4/2011 Dekretua) lege
esparrua administrazio kudeaketaren antolaketa hobeari moldatzeko
aldatzen du. Gobernuaren proposamenak Lege Biltzarraren eskean du bere
jatorria. Nolanahi ere, joan den martxoan aho batez onartu zuen pobreziaren
eta gizarte-baztertzearen arloetan estali gabe zeuden errealitate eta behar berriak kontuan hartzeko proposamena.

EGABren ustez, “Eusko Legebiltzarraren aginduarekiko berandu iristen da” berraztertzea. Aurrekoaren harira, 2015ean
lantzea eta 2016. urtean aplikatzea eskatu zuen; “dena den, proposatutako aldaketek indarreko araua hobetzen dute”,
beraz, testuaren balioztapen orokorra positiboa da Euskadiko kontsulta-organoarentzat.
Arau berriak sartzen dituen aldaketen artean, krisi ekonomikoaren ondorioz sortutako kasu berriak eransten ditu, hala
nola energia-pobrezia, aldaketa sortu zuen arrazoietariko bat baita. Halaber, baliabideak eta ondarea zehazteko dirusarrera konputagarri bezala Etxebizitzarako Prestazio Osagarriaren inguruan eskaintzen duen lege segurtasuna
azpimarratzen da, “gaiari buruz egindako balioztapena alde batera utzita”. Era berean, terminoak aldatu dira
(“desgaitasuna” minusbaliotasunaren” ordez), baita datuak babesteari buruzko ikuskaritzak eskatutakoak ere.
Aldi berean, EGABk laguntzak modulatu ahal izateko oinarrizko gizarte zerbitzuetako adituen protagonismo handiagoa
babesten du, “baliabideak falta direnean edota baztertuta dagoenean, prestazioak lortzeko baldintzak bete arren,
halabeharrez ez baitu adierazten laguntza hori egoera zehatzei erreparatzeko modurik egokiena izatea".
Laburbilduz, EGABren ustez, “egiaz gure Erkidegoan egiteke dagoen eztabaida landu behar da, hain zuzen ere, Gizarte
Larrialdiko Laguntzen eskubide subjektiboa eta aurrekontu urritasuna.
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5/16 IRIZPENA, “Euskal Autonomia ErkidegoAN Izatezko Bikoteen Erregistroaren araudian onartzen duen
Dedretu Proiektuari” buruzkoa.”
Batzordea: Sozial Garapenerako Batzordea.

Jarraipena: A Txosten hau egiten ari denean,
araua onartzeke dago .

Sartu deneko eguna: 2016ko ekainaren 21a.

Emaitza: Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen iritziz, Eusko
Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketarako Sailak aurkeztu ostean, “Euskal Autonomia Erkidegoan Izatezko
Bikoteen Erregistroa arautzeko Araudia onartzen duen Dekretu Proiektua” izapidetzea egokia da eta, ondorioz,
irizpena Osoko Bilkurak 2016ko uztailaren 15ean egindako saioan berretsi zuen.
Dekretuak izatezko bikoteen erregistroaren araudi berria garatu eta aurrekoa ordezten du. Aurrekoa, zehazki, Izatezko
Bikoteak arautzeko Legea (maiatzaren 7ko 2/2003 Legea) onartu eta urtebetera ezarri zen. Batzordearen ustez, testu
berriak aurrekoa hobetzen du. Izan ere, orduko hartan jaso ez ziren egoera batzuk aurreikusi ditu, besteak beste
genero-indarkeriaren biktimen tratamendu zehatza. Horren arabera, eta, Lege berriari jarraikiz, halako egoeraren
batean dauden pertsonek ez diote beste bikotekideari jakinarazi beharko harremana uzteko asmoa dutela. Halaber,
izatezko bikotea eratzeko, aldatzeko edo bertan behera uzteko bete beharreko baldintzen zehaztasunak areagotu dira,
eta, beraz, prozedura horiek segurtasun juridikoa irabazi dute. Horrez gain, seme-alaben gaineko aipamenak
desagertu dira arauditik, beren eskubide eta betebeharrak seme-alabatasunarekin lotuta baitaude, eta, ez, ordea,
izatezko bikotearekin.
Balorazio positibo honekin batera, irizpenak “deigarriak diren hainbat ohar” aipatu ditu. Esate baterako, hainbat
kudeaketa egiteko bertaratu beharra, edo prozesu eta egiaztapen batzuen zehaztasuna. Azken horren adibide gisa,
inskribatzeko eskabidea baino hilabetetik gorako aurrerapenaz igortzen den dokumentazioa baztertu egingo da.
Horren harira, EGABren ustez, inskribatzeko eskaria baino lehen gutxienez urtebetez erroldatuta egon beharra ez dago
justifikatuta, “are gehiago kontuan hartuta ez dagoela estatuko erregistro bat, EAEko erregistroan izena emanda ez
egotearen ordezko legez".
Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak euskal auzotasun zibila egiaztatu beharra ere aipatzen du,
gutxienez izatezko bikotea osatzen duten pertsona baten kasuan; gai honek Batzordearen “harridura eta kezka” piztu
ditu, “EAEn bizi diren eta euskal auzotasun zibila ez duten pertsonen eskubide zibilak mugatzea eragin baitezake”.

6/16 IRIZPENA, “Enplegurako Zentro Berezien Euskal Erregistroa sortu duen eta horren kalifikazioa eta
izen-ematea erregulatu dituen dekretu proiektuari” buruzkoa
Jarraipena: Txosten hau egiten ari denean,

Batzordea: Sozial Garapenerako Batzordea.

araua onartzeke dago.

Sartu deneko eguna: 2016ko ekainaren 27a.
Emaitza: Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen ustez, “Enplegurako Zentro Berezien Euskal Erregistroa
sortu eta kalifikazioa nahiz izen-ematea arautzen duen Dekretu Proiektua” izapidetzea egokia da eta, beraz, irizpena
2016ko uztailaren 15eko Batzordearen Osoko Bilkuran berretsi zen.
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Dekretu-proiektuaren aurrekaria legebiltzarreko ekimena da. 2015eko urrian, Eusko Legebiltzarrak, sindikatu eta
eragileen parte hartzearekin, administrazioari Enplegurako Zentro Bereziak eta horren kalifikazioa eta izen-ematerako
administrazio esparrua sortzeko eskatu zion.
Gogoratu beharra dago Enplegurako Zentro Berezien oinarrizko arautzea estatuko lege batean jasota dagoela:
“Pertsona Desgaituen Eskubideei eta Gizarteratzeari buruzko Lege Orokorra (1/2013 Legegintzako Errege Dekretua,
azaroaren 29koa)”. Horren arauak garatzeke daude oraindik. Hori dela eta, Euskadiko Ekonomia eta Gizarte
Arazoetarako Batzordeak ohartarazi du aztertutako erkidegoko araua behin-behinekoa dela. Izan ere, Lege
Orokorraren araudia garatzeak eragina izan bailezake beregan.
EGABren irizpenak aztertutako proiektua positiboki balioztatzen du, baina uste du testuak sakonago jorratu beharko
lituzkeela gai batzuk, besteak beste desgaitasuna duten pertsonek gero eta ohiko enplegu gehiago izatea sustatzea.
Xede hori aipatutako lege orokorrak ere aipatzen du, eta EGABk uste du EAEko dekretuak ere zehatz-mehatz jaso
beharko lukeela, hots, Enplegu Berezirako Zentroa kalifikazioa izateko oinarrizko betebeharren artean egon beharko
lukeela.
Bere analisian, Batzordeak Lanbideri eskatzen dio politika aktiboak eta enplegurako programa zehatzak garatzea,
kolektibo horren gizarteratzea errazteko. Era berean, ulertzen du zentro bereziak merkatuan lehiakortasun errealean
aritu behar direla merkatuan, “eta horretarako dagokion hitzarmen kolektiboa aplikatu beharko lukete”.

Jarraipena: 2016ko uztailaren 27an, Gobernu
Kontseiluak onetsi egin zuen krisian dauden
enpresak berregituratzeari eta horiei bultzada
berria emateari bideratutako laguntzak
ezartzen dituen 158/2014 Dekretua, uztailaren
29koa, indargabetzen duen Dekretua.
Hala eta guztiz ere, Euskadiko EGABek
emandako irizpenak ez du ondorio
arauemailerik izango; izan ere, egindako
gogoeta guztiak iraganean posible izango ziren
jarduketa-bideei buruzkoak dira, Dekretuan
aurreikusitako laguntzen araubidea Europar
Batzordearen baimenarekin babestuta
egoteari utzi baino lehen, baina ez dagoeneko
irizpenaren xede den dekretu proiektuaren
egiten ari den unean .

7/16 IRIZPENA, “krisian dauden enpresak berregituratzeari eta horiei
bultzada berria emateari bideratutako laguntzak ezartzen dituen
158/2014 Dekretua, uztailaren 29koa, indargabetzen duen dekretu
proiektuari” buruzkoa
Batzordea: 2016ko uztailaren 28a
Sartu deneko eguna: 28 de junio de 2016
Emaitza: Dekretu proiektuaren xedea krisian dauden enpresak berregituratzeari
eta horiei bultzada berria emateari bideratutako laguntzak ezartzen dituen
158/2014 Dekretua, uztailaren 29koa, indargabetzea da. 2014-2016ko
Industrializazio Planeko Bideratu Berria programan aurreikusi ziren enpresa horiek.

Euskadiko EGABek erabaki zuen halabeharrez indargabetu behar dela 158/2014
Dekretua, Europako Batzordeak 2015eko abenduaren 31n kendu baitio baimena
horrek ezartzen duen laguntzen araudiari. Era berean, laguntzen araubide horrek ezin dezake beste baimenik
eskuratu, ez baitago indarrean dauden komunitate-ildoei helduta, komunitate-ildo horiek ordezkatu dituztenei baizik.
Bestalde, barne mailako segurtasun juridikoa dela-eta, saihestu egin behar da enpresek indarrean dauden laguntzatzat
jotzea lehiakortasunari buruzko europar arauen arabera 2015eko abenduaren 31tik egingarriak ez diren laguntza
batzuk.
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Horiek horrela, Kontseiluak adierazi du Bideratu Berria Programaren etorkizunari buruzko hainbat galdera sortu direla,
bai eta berregituratzeko eta bultzada emateko neurriak hartu ahal izateko beharrezkoa den enpresen finantzalaguntzari buruz ere. Hori dela eta, ondorioztatu du egokia izango zatekeela 158/2014 Dekretuari zegozkion laguntzen
baimenaren iraungitze-datak bat egin izan balu 158/2014 Dekretua krisian dauden enpresa ez-finantzarioak salbatzeko
eta berregituratzeko estatuko laguntzei buruzko komunitate-ildo berriei (DOUE 2014/C249, 2014ko uztailaren 31koa)
egokitzeko datarekin, edo, hori oso zaila izatekotan, dekretu berri batekin ordezkatu izana 159/2014 Dekretua, krisian
dauden enpresak berregituratzeko eta horiei bultzada berria emateko laguntzak ezarriz horren bidez, komunitateildoekin bat eginez, eta, bi kasuetan, Europako Batzordearen Lehiakortasun Zuzendaritza Nagusiaren aurrean
izapidetuta, jakinarazpena egin eta baimena jasotzeko. Horrek 2016ko ekitaldiari zegokion deialdia egin ahal izateko
oinarria edukitzea ahalbidetuko zukeen, Bideratu Berria programaren helburuen ezarpen praktikoan sortutako
hutsune normatiboa eta ondoriozko laguntza publikoei buruzko ziurgabetasuna saihestuz.
Osoko Bilkurak irizpena aho batez onetsi zuen 2016ko uztailaren 15ean.
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AURREKO URTEETAKO KONTSULTA JARDUERAREN ERAGINA JARRAITZEA

2016. urtean aurreko ekitaldietan onartutako irizpenak jarraitu ziren, urtea hastean oraindik legedia onartu gabe
bazegoen.

LEGEUrtarrilak 25
PROIEKTUAK ETA
DEKRETUAK,
EUSKAL
GOBERNUAREN
KONTSEILUAN
ONARTUTAK

2016an

14/15 Irizpena, “dopinaren kontrako legeria dopinaren kontrako munduko kodera
egokitzeko Legearen Aurreproiektuari” jarraipena:
Eusko Jaurlaritzako Kontseiluak onartu zuen, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura
Sailaren proposamenez, Dopinaren kontrako Munduko Kodera dopinaren aurkako
legeria moldatzeko lege proiektua. Aldez aurretik Batzorde honek irizpena egina zuen
eta 2015eko irailaren 25eko Osoko Bilkuraren saioan onartuta zegoen.
Arauaren xedea 12/2012 indarreko Legea, ekainaren 21ekoa, dopinaren aurkako
borrokari buruzkoa, Dopinaren kontrako Munduko Kode berriari moldatzea zen. Era
berean, 12/2012 Euskal Autonomia Erkidegoko Legeak, ekainaren 21ekoak, kirolean
dopinaren aurkakoari buruzkoak, xedatutakoa kontuan hartuta, legea Estatuko
Administrazioa-Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa bi aldeen arteko
Lankidetza Batzordearen Hitzarmenari egokitu zaio eta Dopinaren kontrako Euskal
Agentzia Euskal Autonomia Erkidegoko dopinaren aurkako erakunde bezala onartzen
du.
Onartutako testuak oso aldaketa gutxi izan zituen eta edukiaren funtsa ez da aldatu.
Bere irizpenean, Euskadiko EGABk positiboko balioztatzen du ekimen legegilea, baina
lau gogoeta berezi egin ditu artikuluak hobetzeko. Dena den, Gobernuko Kontseiluak
onartutako testuan ez dira sartu.

Otsailak 2

6/13 Irizpena, “EAEko arreta goiztiarraren esku-hartze integralaren Dekretu
Proiektuari” jarraipena
Enplegu eta Gizarte Politiketarako Sailak proposatu ostean, 2016ko otsailaren 2an
Eusko Jaurlaritzako Kontseiluak EAEn arreta goiztiarrean esku hartze osoari buruzko
Dekretua onartu zuen. Aldez aurretik Batzordeak irizpena egina zuen eta 2013ko
azaroaren 22ko Osoko Bilkuraren saioan onartu zen.
Arauaren xedea Euskadiko Autonomia Erkidegoan osasun, hezkuntza eta gizarte
zerbitzuen eremuetatik arreta goiztiarraren esparruan burutzen diren esku-hartzeak
antolatu eta koordinatzeko oinarrizko arauak ezartzea da, zerikusi zuzena duten
osasun, hezkuntza eta gizarte zerbitzuen sistemen jarduketak era egokian
koordinatzeko eredu oso eta eraginkorra bermatu xedez.
Onartutako testuak oso aldaketa gutxi izan zituen eta edukiaren funtsa ez da aldatu.
Bere irizpenean, Euskadiko EGABk positiboki balioztatzen du ekimen legegilea. Dena
den, hobetzeko hamar proposamen zehatz (gogoeta bereziak) egin ditu eta bakarra
hartu da kontuan eta, gainera, zati batean.
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8/12 Irizpena, “Euskadiko Kultura Ondare eta Agiritegien Sistemaren Lege
Aurreproiektuari” jarraipena:
Eusko Jaurlaritzako Kontseiluak onartu zuen, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura
Sailaren proposamenez, Euskadiko Kultura Ondare eta Agiritegien Sistemari buruzko
Legearen Proiektua. Aldez aurretik Batzorde honek irizpena egina zuen eta 2012ko
maiatzaren 25eko Osoko Bilkuraren saioan onartuta zegoen.
Arau honen helburua Agiri eta Agiritegien Administrazio Sistemen kudeaketa bultzatu
eta normalizatzea da, baita dokumentazioaren kontserbazioa eta hedapena nahiz
herritarrek aske lortzen dutela bermatzea ere. Halaber, agiri publikoen titularren
eskubideak eta eginbeharrak zehazten ditu, Euskadiko Agiritegien Sistema egituratu,
antolatu eta kudeatzen du eta Euskadiko dokumentu-ondare publikoa eta pribatua
babestu, aberastu eta hedatzeko oinarriak ezartzen ditu.
Onartutako testuak aldaketa garrantzitsuak izan ditu, batez ere, artikuluak antolatzeari
dagokionean, kultur ondareari buruzko erregulazioa nabarmentzeko. Izan ere,
aurreproiektuan bigarren mailan gelditzen zen. Are gehiago, ez zen arauaren tituluan
azaltzen. Hala eta guztiz ere, edukiaren oinarria mantendu da.
Bere irizpenean, Euskadiko EGABk ekimen legegile honetan egindako lan profesionala
goresten zuen. Artikuluak hobetzeko bost proposamen zehatz burutu zituen.
Horietako bi balioztatzea bidezkoa ez da, onartutako idazkerak zuzendutako testuak
ezabatu baititu. Beste hiru proposamenei dagokienez, bi kontuan hartu dira eta bat ez.

Otsailak 9

17/2015 IRIZPENA, “Euskal Autonomia Erkidegoko Turismoari buruzko Lege
Aurreproiektuari” buruzkoa.
2016ko otsailaren 9an, Gobernu Kontseiluak Euskal Autonomia Erkidegoko Turismoari
buruzko Lege Aurreproiektua onetsi zuen. Euskadiko EGABek lege horren
aurreproiektuari buruzko bere irizpena eman zuen 2015eko irailaren 25eko osoko
bilkuran.
Arau horrek martxoaren Euskal Autonomia Erkidegoko Turismoaren Antolamenduari
buruzko 16ko 6/1994 Legea ordezkatzea du xede, Euskadiko turismo alorraren gaur
egungo egoerari hobeto egokitzen zaion araudi berriarekin. Bere Irizpenean,
Euskadiko EGABek adierazi zuen Turismo Lege Proiektu bat egiteko ekimena egokia,
beharrezkoa eta positiboa iruditzen zitzaiola, sektorea osorik arautuko zuena, azken
urteotan alorrean suertatutako errealitate berriak, baldintzak eta exijentziak kontuan
hartuz. Horrez gain, testua hobetzeko hainbat gogoeta orokor eta zehatz egin zituen.
Garapen Ekonomiko eta Lehiakortasun Sailak Euskadiko EGABi dokumentu bat bidali
zion irizpenean planteatutako gogoetei erantzuteko. Bertan, gogoetei buruzko iritzia
eman eta, kasuan kasu, gogoetak onartu edo ez onartzeko arrazoiak eman zituen.
Batzordeak planteatutako 20 gogoeta zehatzetatik Garapen Ekonomiko eta
Lehiakortasun Sailak 16 barne hartu zituen. Hau da, egindako gogoetek % 80ko
onespena izan zuten.
Onetsitako gogoeta batzuek testuaren argitasuna eta zehaztapena dute xede. Kasu
batzuetan, nahasgarriak izan daitezkeen idazketak saihestu dira eta, beste kasu
batzuetan, kontzeptu juridiko zehaztugabeak, ulertzeko arazoak eta gehiegizko
arbitrariotasuna erabiltzea saihestu da. Horiek bereziki garrantzitsuak dira jokabide
zehagarriaren tipifikazioari buruzkoak direnean.
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Horrez gain, Batzordeak proposatutako definizioa jaso du Lege Proiektuak, turismo
gidatzat jo behar denari buruzkoa hain zuzen ere, eta lehenengo aldiz arautuko da
euskal legerian. Halaber, bidaia-agentzia bat instalatzeko ezarri diren eskakizun guztien
zerrenda osatu du; erantzukizunpeko adierazpenean eskakizun horiek betetzen direla
aitortu behar da jarduera hasteko.
Horrez gain, Euskadiko EGAB pozik dago turismoaren euskal politikaren printzipio
zuzentzaileetan garapen iraunkorra sartu izanagatik, bai eta turismo jarduerak
burutzean ingurumena babesteko beharra eta ingurumenarekiko errespetua
txertatzeagatik ere. Horiek faltan botatzen zituela adierazi zuen Turismoaren
Antolamenduari buruzko 6/1994 Legearen aldaketa egiteko Lege Aurreproiektuari
buruzko 4/2008 Irizpenean.

Otsailak 23

2016an

11/15 Irizpena, ”EAEko kirol lanbidean sartu eta lanbide horietan aritzeko Legearen
Aurreproiektuari” jarraipena
2016ko otsailaren 23an Eusko Jaurlaritzako Kontseiluak onartu zuen, Hezkuntza,
Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren proposamenez, EAEn kirol ogibideetan sartu eta
horietan aritzeari buruzko Legearen Proiektua. Aldez aurretik Batzorde honek irizpena
egina zuen eta 2015eko uztailaren 14ko Osoko Bilkuraren saioan onartuta zegoen.
Arauak kirolaren ogibide zehatzetara iritsi eta horietan jarduteko oinarrizko alderdiak
agintzea du helburu. Ildo horri eutsiz, berariaz onartzen ditu ogibideak eta bakoitzari
dagokion jarduneko eremu funtzional orokorra atxikitzen dio. Horrez gain, ogibide
horietan aritzeko prestakuntza adierazten du.
Onartutako testuak oso aldaketa gutxi izan zituen eta edukiaren funtsa ez da aldatu.
Bere irizpenean, Euskadiko EGABk ekimen legegilea positiboki balioztatzen du eta
gogoeta berezi bakarra egin du, idazkera hobetzeko, baina ez da kontuan hartu.

Martxoak 22

18/2015 Irizpena, “desgaitasuna duten pertsonentzat aparkatzeko txartela arautzen
duen Dekretu Proiektuari” jarraipena
2016ko martxoaren 22an Eusko Jaurlaritzako Kontseiluak, Enplegu eta Gizarte
Politiketarako Sailak proposatu ostean, desgaitasuna duten pertsonek aparkatzeko
txartelari buruzko Dekretu Proiektua onartu zuen (50/2016 Dekretua, martxoaren
22koa, apirilaren 12ko EHAAn argitaratutakoa). Aldez aurretik Batzorde honek 2015eko
azaroaren 26ko Osoko Bilkuraren saioan irizpena egina zuen.
Arau honen helburua mugikortasun urriaren ondorioz desgaitasuna duten
pertsonentzat ibilgailuen aparkatzeko txartela arautzea da, Ibilgailua aparkalekuan
uzteko ezinduentzako txartela arautzen duen abenduaren 5eko 256/2000 Dekretuak
(arau hori ordeztu nahi du) xedatutakoa desgaituentzako aparkatzeko txartela emateko
eta erabiltzeko oinarrizko baldintzak arautzen dituen abenduaren 12ko 1056/2014
Errege Dekretuaren eskakizunetara egokituta eta hori hobetuta kasu zehatz batzuetan.
Laburbilduz, onartutako testuak aldaketa gutxi batzuk eta idazkeran hobekuntzak izan
dituela esan daiteke, baina ez dute edukia aldatzen.
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Bere irizpenean, EGABk ekimen legegilea positiboki balioztatzen du. Hala eta guztiz ere,
arauaren funtsari eta irismenari buruzko gogoeta orokorrak egin ditu, baita bestelako
bereziak ere, artikuluak hobetzeko. Proposamen zehatzak erdizka sartu dira (17
gomendioetatik 6 sartu dira, hau da, % 35).

Apirilak 5

16/2015 Irizpena, enpleguaren politika aktiboen arloko hainbat xedapen orokor
indargabetzeko Dekretuaren Aurreproiektuari buruzkoa ”
Enplegu eta Gizarte Politiketarako Sailak proposatu ostean, Eusko Jaurlaritzako
Kontseiluak 2016ko apirilaren 5ean Enplegu Politika Aktiboen eremuan hainbat
xedapen orokor indargabetzeko Dekretu Proiektua onartu zuen. Aldez aurretik
Batzordeak irizpena egina zuen eta 2015eko irailaren 25eko Osoko Bilkuraren saioan
onartu zen.

2016an

Arau honen helburua honako dekretuak indargabetzea da: 326/2003 Dekretua,
abenduaren 23koa, LANGAI Euskal Lan Zerbitzua izendapenaz, lan-agentziaren
eginkizunetan Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailak sustatzen dituen lanmerkatuko bitartekotza-ekintzen antolamendua eta garapena arautzen dituena;
328/2003 Dekretua, abenduaren 23koa, kultura-ekintzailea eta enpresak sortzeko
aukera babesten duena; 329/2003 Dekretua, abenduaren 23koa, lanerako laguntzak
arautzen dituena, eta 2008ko uztailaren 30eko Agindua, lan-merkatuaren azterketa
egiteko laguntzak arautzen dituena. Nolanahi ere, aipatu arauak beste testuinguru
batean egin ziren, baina egungo egoera eta beharrei erantzuteko ez dira baliozko
ereduak.
Onartutako testuak irizpenarekiko ez zuen aldaketarik izan.

Apirilak 12

20/15 IRIZPENA, “Euskal Autonomia Erkidegoko diru-laguntzen araubidearen Lege
Aurreproiektuari” buruzkoa
El Irizpen hau Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetako Kontseiluko Osoko Bilkurak
onetsi zuen 2015eko abenduaren 11n. Horren bidez aztertzen den Lege
Aurreproiektuaren helburua da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio
Publikoari kudeatzea eta ematea dagokion diru-laguntzen lege-araubide orokorraren
erregulazioa. Lege Proiektu gisa onetsi zen 2016ko apirilaren 12ko Gobernu
Kontseiluan.
Euskadiko EGABen irizpenak beharrezkotzat eta positibotzat jo zuen Euskal
Autonomia Erkidegoko sektore publikoan diru-laguntzen jarduera antola zedin
hainbeste denboraz luzatu zenari aurre egiteko ekimena. Horrez gai,
aurreproiektuaren edukian hobe zitezkeen alderdiei buruzko gogoeta orokor eta
zehatz batzuk egin zituen. Formulatutako 29 gogoeta zehatzetako zortzi Lege
Proiektuaren testuan barne hartu dira. Horien artean, zigor-araubidearen alderdi
batzuen berrausnartzea nabarmendu beharra dago; izan ere, Lege Proiektuan
murriztu egin dira Lege Aurreproiektuan zorroztasun gehiegiz kalifikatzen ziren egoera
batzuk. Hala, jasotako funtsen justifikazioa epez kanpo aurkeztea, arau-hauste oso
larritzat jotzen zena, orain arau-hauste arintzat jotzen da.
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Hona hemen Lege Proiektuaren testuan barne hartu diren beste gogoeta batzuk: alde
batetik, diru-laguntzaren justifikazioa luzatzeko aukera ematea, salbuespenez, behar
bezala motibatu diren arrazoi justifikatuengatik, aurrez ikusitako epean ezin badaiteke
justifikazioa gauzatu, eta, bestetik, diru-laguntza baten ebazpena berraztertzeko eta
jasotako zenbatekoak itzultzeko arrazoiak eta deialdien gutxieneko edukiak gehiago
zehaztea .

19/2015 Irizpena, Euskal Kultura Ondareari buruz Lege Aurreproiektuari buruzko”
jarraipena
Eusko Jaurlaritzako Kontseiluak onartu zuen, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura
Sailaren proposamenez, Euskadiko Kultura Ondareari buruzko Legearen Proiektua.
Aldez aurretik Batzorde honek irizpena egina zuen eta 2015eko azaroaren 26ko Osoko
Bilkuraren saioan onartuta zegoen.

2016an

Arauak Euskadiko kultur ondarearen lege-araubidea zehaztea du helburu, batetik,
babestu nahiz kontserbatzen dela eta balioa ematen zaiola bermatzeko eta, bestetik,
ezagutu, hedatu eta gozatzeko, bai egungo belaunaldiak, bai etorkizuneko
belaunaldiek ere. Horrekin guztiarekin 7/1990 Legea, uztailaren 3koa, Euskadiko
Kultur Ondareari buruzkoa, eguneratzen da. Hori gaur egun indarrean dago eta honek
ordezkatu nahi du.
Onartutako testuak ez du aldaketa aipagarririk izan, edukiaren funtsa aldatzeko.
Bere irizpenean, Euskadiko EGABk positiboki balioztatzen du ekimen legegilea. Dena
den, artikuluak hobetzeko 20 proposamen zehatz egin ditu eta 8 (% 40) hartu dira
kontuan.

Maiatzak 17

22/2015 irizpena, “Euskadin kokatutako osasun-zentro eta -zerbitzuetan laguntza
jasotzen duten pazienteen segurtasun-neurriei buruzko Dekretu Proiektuaren”
jarraipena
Osasun sailburuak proposatu ostean, Gobernuko Kontseiluak 2016ko maiatzaren 17an
Euskadiko osasun-zentro eta -zerbitzuetan laguntza jasotzen duten pazienteen
segurtasun neurriei buruzko Dekretu Proiektua onartu zuen. Aldez aurretik
Batzordeak irizpena egina zuen eta 2015eko abenduaren 23ko Osoko Bilkuraren
saioan onartu zen.
Dekretuaren xedea da, alde batetik, EAEn kokatuta dauden osasun-zentroetan eta zerbitzuetan laguntza jasotzen duten pertsonen segurtasun-plan bat eratzea, eta,
beste alde batetik, kalterik gabeko gertakariak jakinarazteko sistema bat abian jartzea.
Onartutako testuak oso aldaketa gutxi izan zituen eta edukiaren funtsa ez da aldatu.
Bere irizpenean, Euskadiko EGABk ekimen legegilea positiboki balioztatzen du eta
artikuluak hobetzeko gogoeta orokorrak nahiz hainbat berezi egin ditu. Batzordearen
proposamen asko kontuan hartu dela ondoriozta daiteke: irizpenean 7 proposamen
zehatz egin baziren % 57ri erreparatu zaio.
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21/2015 Irizpena, “Euskadiko Kooperatiben Lege Aurreproiektuari”, jarraipena
24an Eusko Jaurlaritzako Kontseiluak onartu zuen, Enplegu eta Gizarte Politiketarako
Sailaren proposamenez, Euskadiko Kooperatibei buruzko Legearen Proiektua. Aldez
aurretik Batzorde honek irizpena egina zuen eta 2015eko abenduaren 11ko Osoko
Bilkuraren saioan onartuta zegoen.
Arauaren helburua Euskadiko Kooperatibei buruzko ekainaren 24ko 4/1993 Legean
promulgatu zenetik egindako aldaketak testu arauemaile bakarrean bateratzea,
sozietate mota horren eraginkortasunari eta baliozkotasunari buruzko gai
garrantzitsuak argitzea, mota batzuen legezko konfigurazioa berrikustea eta
Administrazioak arlo kooperatiboan egin beharreko sustapena eta kontrola oraingo
ingurune juridiko, ekonomiko eta instituzionalera egokitzea da. Era berean, Lege horri
sozietateen zuzenbidearen gidalerro orokorrak gehitu nahi zaizkio, zenbait kasutan
autoerregulazioa gaitu eta doikuntza eta hobekuntza juridiko-tekniko batzuk egiten
diren aldi berean.
Laburbilduz, onartutako testuak oso aldaketa gutxi izan dituela esan daiteke. Bere
irizpenean, Euskadiko EGABk ekimen legegilea positiboki balioztatzen du eta artikuluak
hobetzeko zenbait gogoeta orokor nahiz berezi ugari egin ditu. Batzordearen
proposamenak erdizka kontuan hartu direla ondoriozta daiteke: irizpenean 41
proposamen zehatz egin baziren % 29,3ri erreparatu zaio.
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EAE-KO MEMORIA SOZIEKONOMIKO A2015

Euskadiko Autonomia Erkidegoaren egoera ekonomikoari eta sozialari
buruzko 2015eko Memoria aho batez onetsi zuen Euskadiko Ekonomia eta
Gizarte Arazoetarako Batzordearen osoko bilkurak 2016ko ekainaren 29an,
Batzordearen Arautegian ezarritako epeen barruan.
Dokumentuak laburpen osatu bat dakar, eta hainbat iturri ofizialetatik
jasotako aldagai sozioekonomiko nagusiak bildu ditu; halaber, azaldutako
datuetan oinarrituz aztertu, eztabaidatu eta iritzi bat lortu ondoren
batzordeko kideek egindako balorazioak eta oharrak ere batu ditu.
2015eko Memoria Sozioekonomikoaren txostenak hainbat atal ditu, eta
egoera ekonomikoa, lan merkatua, euskal herritarren bizi-kalitatea, hezkuntza
edota gizarte babesa bezalako gaiak aztertu ditu eta horien gaineko
hausnarketa jaso du.

Ziurgabetasuna nazioartean

Berreskurapenari eusten Euskadin

Nazioarteko egoera ekonomikoaren ezaugarri
nagusiak ziurgabetasun handia izatea (are
larriagoa une honetan Brexitaren ondorioz) eta
nazioarteko merkataritzaren desazelerazioa
dira, hazten ari diren merkatuek hazkunde
txikiagoa izan baitute.

2015ean Euskal Autonomia Erkidegoaren
jarduera ekonomikoa eurogunekoaren gainetik
hazi zen (% 2,8, % 1,6ren aldean), baina
Espainiako batez bestekoaren (% 3,2) azpitik.

2015ean Euroguneko egitura arloko erreforma
eta doikuntza lanek inbertsioa geldiarazi zuten,
nahiz eta ekonomia espainiarrak hedapenari
eutsi zion, kontsumo pribatuaren eta ekoizpen
inbertsioaren dinamismo handiagoarekin.
Aurten munduko BPGa % 3,1 hazi da, hau da,
2014. urtean baino hiru hamarren gutxiago
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Barne eskaria % 2,6 hazi zen, eta 2,7 puntuko
ekarpena egin zuen BPGren hazkundean;
KPIren % 2,8ko hazkundearekin batera, 2015.
urtean kanpo saldoari ekarpen txikia egin izana
frogatzen du (0,1 puntu). Sektore industrialaren
bilakaera ona eta ekipamendu ondasunetan
egindako inbertsioaren hobekuntza nabarmena
izan ziren ekitaldiaren ezaugarri nagusiak,
kontsumo pribatuaren mailari eutsi izanarekin
batera.
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Berrikuntza eta nazioartekotzea

I+G+b hobetu daiteke

Argi-ilunak lan merkatuan

La CAPV EAE “estatu mailako batez
besteko errenta, lan kostu eta
produktibitate maila baino maila
altuagoko lurralde bat da, eta
lehiakortasuna berrikuntza eta
nazioartekotzea bezalako faktoreetan
fokalizatu behar da”.

Esfortzuaren adierazlea hobe daiteke.
2014an Espainia mailan ezarritako
(% 2) eta Europa mailako helburutik
(% 3) urrundu zen (% 1,93). I+G
lanaren emaitzaren adierazleak
(patenteak, merkataritza markak,
etab.) ere nabarmen hobe daitezke.

Euskadiko Ekonomia eta Gizarte
Arazoetarako Batzordearen arabera,
euskal enpresak txikiak dira eta
helburu horiek lortzeko eragozpena
izan daiteke. Nolanahi ere, “alderdi
horri buruz hausnarketa egitea eta
jardutea komenigarritzat jo da,
berrikuntza eta nazioartekotze
prozesuak arriskuan jar baititzake”.

Egoera horren aurrean, Batzordeak
eskaera egin du “esku hartzen duten
eragile ekonomiko eta sozial guztiek
hausnarketa bateratua egin dezaten”,
inbertsio esfortzu handiagoa egin
arren (estatu mailakoa baino
handiagoa, baina erreferentziazko
herrialdeetako mailetatik urrun)
emaitza hobeak ez lortzea azalduko
duten arrazoiak zehazteko. Berriz ere,
Batzordeak lehen esan bezala
enpresen dimentsio falta aipatu du,
eta proposamena egin du “eskaintza
zientifiko-teknologikoa daukaten
politikak eta eskaria sustatzeko
politikak orekatu daitezen; hala,
merkatu balioa daukan ezagutzaren
transferentziari lehentasuna emango
zaio Berrikuntza Sistemaren
konfigurazioan eta berau
dinamizatzen duen zentro
teknologikoen sarean”.

2015ean zehar, adierazleek aurreko
urtean abiarazitako okupazio tasetako
datu positiboak finkatu zituzten, baina
hazkunde moderatuko ratioekin.
Ikuspuntu positiboa izan arren,
Batzordeak “argi-ilunak antzematen
ditu lan merkatuaren jokabidean”;
izan ere, enplegua sortu arren,
“enpleguak ez du dagokion
beharrezko kalitatea”, eta aldi
baterako kontratuen batez besteko
iraupena murriztuz doa. Horri iraupen
luzeko langabeziaren proportzio
handiagoa gehitu behar zaio; horren
ondorioz, langabezian denbora luzea
daramaten pertsonak etorkizunean
lan merkatutik kanpo gera daitezke.

Horrez gain, kolaborazio publikopribatua eta enpresen kooperaziorako
estrategiak ezinbestekotzat jo dira
euskal industriaren eduki
teknologikoa areagotzeko, “hobetzeko
potentzial nabarmena daukalako
Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza
2020 Planarekin beharrezko sinergiak
ezarriz gero, eta automatizazioa eta
digitalizazioa txertatzen badira”.
Enpleguaren eta salmenten zati
handiena maila teknologiko ertainbaxua daukaten sektoreetan biltzen
da.

IKTei dagokienez, Euskadiko Ekonomia
eta Gizarte Arazoetarako
Batzordearen iritziz, softwarean
inbertsio handiagoa egin behar da, lan
- eta produkzio-sareak industria 4.0
moduko ereduetarantz bilakatzeko.
Eremu honetatik irten gabe,
Batzordeak Europako enpresa
kideekin alderatu ondoren, euskal
enpresek merkataritza elektronikoa
gutxiago aprobetxatzeagatik aukerak
galtzen ari direla gogorarazi du.
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Halaber, Batzordeak adierazitakoaren
arabera, politika aktiboak egiaz lan
merkatuan eragiteko moduan
egituratu beharko lirateke.
Txosten Sozioekonomikoak, horrez
gain, 2015ean Euskadin negoziazio
kolektiboa geldituta egon dela jaso du;
izan ere, 2015ean indarrean zeuden
hitzarmenetatik % 12 baino ez ziren
sinatu, nahiz eta ekitaldia hasi zenean
hitzarmenetako % 57 luzatuta egon
eta ia % 20, berriz, indargabetuta.
Egoera horrek orain arte ezagutzen ez
ziren ondorio batzuk eragin ditu,
besteak beste, soldata igoerak edo lan
kostuen igoerak estatu mailako batez
bestekoaren azpitik.
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Populazioaren zahartzea

Pobrezia arriskuak behera egin
du, eta berdintasunik ezak gora

Babes soziala

El País Europan jaiotze tasa baxuena
duen eskualdeetako bat EAE da
(2015ean EAEko populazioa 272
pertsonatan hazi zen, bi urtez
jaitsierak izan ondoren); horrez gain,
migrazio fluxu txikia eta populazioa
zahartua du, eta, hortaz, pertsona
nagusien zaintza premiak areagotu
egin dira; lan hori batez ere
emakumeek hartzen dute, eta horrek
eragin kaltegarria dauka emakumeen
bizi-kalitatean, lanerako aukeretan eta
proiekzio profesionalean.

Gizarte bazterketa eta pobrezia
arriskuaren adierazleak puntu eta erdi
egin zuen behera eta % 15,3ko mailan
ezarri zen; ehuneko hori Suedia,
Herbehereak edo Finlandia bezalako
herrialdeetako mailekin konpara
daiteke, eta Espainiako (% 29,2) eta
Europar Batasuneko batez besteko
datua (% 24,4) baino txikiagoa da.

2015ean milioi erdi pertsona baino
gehiago (hasierako aurreikuspenen
arabera, 541.191 pertsona) Gizarte
Segurantzako sistemaren onuradunak
izan ziren Euskadin, aurreko urtean
baino % 1,2 gehiago. Euskal
populazioaren laurden bat (% 24,9)
Gizarte Segurantzaren prestazio
ekonomikoen estaldurapean dago.
EAEn pentsioen gastu osoak % 3,2
egin zuen gora, eta gastuaren eta
bilketaren arteko saldoa negatiboa
izan zen.

Euskadiko Ekonomia eta Gizarte
Arazoetarako Batzordeak nabarmendu
du 55 urtetik gorako pertsonen
komunitateak (batez ere, pertsona
zaintzaileek eta mendekotasunik ez
daukatenek osatutakoa) hazkunde
handia izango duela datozen urteetan;
komunitate horren ongizatea
bermatzeko erronka handiak sortuko
dira. Oro har, erronka demografikoak
“erantzun globalak, koordinatuak eta
zeharkakoak behar ditu, eta horri
dagozkion politika publikoak
bideratuko dituen EAE osorako eredu
orokorra diseinatu beharko da”.

Aitzitik, krisialdiaren ondorioz
berdintasunik ezak gora egin du
(“fenomeno globala da, eta oso
ondorio negatiboak izan ditzake
gizartearen kohesioan");
horrenbestez, erantzun integrala
eman behar da, Europako
Batzordearen arabera, “inbertsio bat
egin behar da pertsonengan eta
pertsonen prestakuntzan, kalitatezko
lanpostuak sortzen eta emakumeek
merkatuetan parte hartzea sustatzen,
berdintasun eta babes sozialari
dagokienez”.

Diru-sarrerak Bermatzeko Euskal
Sistemari dagokionez, DBE edo Dirusarrerak Bermatzeko Errentaren
pertsona jasotzaileen kopuruak % 1,5
egin zuen behera, 15 urtez etengabe
gorantz egin eta gero. DBEren
onuradunen profila oinarrizko
ikasketak dituzten 40 urtetik gorako
emakumeek osatzen dute. Atzerriko
herritarrak DBEren onuradun guztien
% 36,1 dira (2014an % 27,2).
2015ean, Diru-sarrerak Bermatzeko
Euskal Sistemak (Diru-sarrerak
Bermatzeko Errenta, Etxebizitzarako
Prestazio Osagarria eta Gizarte
Larrialdietarako Laguntzak) 525,2
milioi euro inguruko gastua eragin
zuen, aurreko urtean baino % 5,5
gehiago. DBEren oinarrizko
zenbatekoa 665,90 eurokoa da hileko;
estatuko batez bestekoa baino % 58,3
altuagoa da, eta autonomia erkidego
guztien artean zenbateko handiena
dauka.
Batzordearen iritziz, gizartebabeserako euskal sistemak krisiaren
ondoriozko beharrak behar bezala
estali ditu; “hala eta guztiz ere,
sistemak enplegurako bidean
ahalegina biziagotu beharko luke eta
hobe integratu beharko litzateke
enplegua lortzeko zailtasun
handiagoak dituzten pertsonentzako
politika aktiboekin”.
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EKIMEN PROPIOKO AZTERLANAK ETA TXOSTENAK
KIMEN PROPIOKO IKERKETA :
“Europar eskualdeetan ikuspegi alderatuarekin, EAEn gazteen enplegagarritasuna eta lan
merkatuan sartzea”

Euskadiko Ekonomia eta Gizarte
Arazoetarako Batzordearen
zeregin bat da, besteak beste,
ekimen propioko txostenak
egitea.
Testuinguru honetan, Batzordeak
2015eko azkeneko hiruhilekoan
honako azterlana lantzea erabaki
zuen: “Europar eskualdearen
ikuspegi alderatutik EAEko
gazteriaren enplegagarritasuna
eta lan-merkatuan sartzea”.
Garatzeko ad hoc lan batzordea
eratu zen.
Txosten hau onartu den datan
azterlana oraindik garatzen ari
da.

Europako pertsona gazteek lan-merkatura sartzeko zailtasun handiagoak dituztela
nabarmendu du krisialdi ekonomikoak, lehen baino modu gordinagoan.
EUROSTATen datuen arabera, EBn 2015. urtean % 20 ingurukoa zen gazteen langabeziatasa EB osoan (% 19,9 28ko EBn eta % 21,9 eurogunean), eta % 30etik gorakoak ziren
Italian, Portugalen eta Zipren, esaterako, eta % 40tik gorakoak Grezian (% 48,8) eta
Espainian (% 46,6). Beste muturrean zeuden Danimarka, Malta, Austria eta Holanda, % 11% 13 inguruko ratioekin, eta Alemania nabarmentzen zen gazteen langabezia-tasa
txikiagatik: % 8,3. Datu horiek erakusten dutenez, EB osatzen duten herrialdeen artean
alde handia badago ere, Europa hegoaldeko herrialdeetan arazoa askoz ere nabarmenagoa
da.
Langabezia-tasa altuak justifikatzeko arrazoi nagusien artean elkar konektatuak dauden
hiru eremutako faktoreak kontuan hartu behar ditugu: hezkuntza-prestakuntza,
herrialdearen egitura ekonomia eta lan merkatua. Ikuspegi pertsonal, sozio-pertsonal eta
testuinguru-egiturazkotik aurrez ikusten dira.
Era berean, kontuan hartu behar dira enpleguaren baldintzak eta inguruak, noiz sortzen
den eta lehenengo urteetan nola garatzen den.
Prospektibaren arabera, bilakaera demografikoak eta, bereziki, Europako herrialdeen
zahartzearen areagotzeak gazteentzako aukera gehiago sortuko ditu belaunaldien arteko
erreleboarekin batera, baina enplegurako behar diren prestakuntza eta profila
oraingoetatik desberdinak izango dira, inguru sozioekonomikoa (aldaketa teknologikoa…)
desberdina izango delako.
EAEn ere antzematen da egoera hori, baina, kasu honetan, estatuko gainerako autonomia
erkidegoetatik eta Europar Batasuneko herrialdeetatik bereizten duten berezitasunak ditu.
Azterlanaren helburua euskal gazteriaren oraingo eta etorkizuneko enplegagarritasunaren
eta lan-merkaturako sarbidearen analisia egitea da, Europa mailako ikuspegi
konparatzailetik.
Urtean zehar Lan Batzordea hainbatetan bildu da eta kanpoko nahiz barneko zenbait
gorabehera gainditzea lortu du. Halaber, azterlanari dagokionez, oinarrizko akordioetara
iritsi da. Azterlana berez konplexua da, enplegagarritasuna probabilitatearen arabera
antzematen baita. Horrenbestez, lan-merkatura sartzeko eta bertan mantentzeko
probabilitate modura ulertuko litzateke enplegagarritasuna, pertsonen gaitasunei,
enpresen eta enplegurako zerbitzu publikoen baldintzapenei eta gizartearen eta laneko
inguruaren baldintzei erantzunez, aldatuz doan inguru batean.
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Azterlanak edukia 5 kapitulutan egituratzen du:

1. Kapibulua

2. Kapitulua

3. Kapitulua

4. Kapitulua

5. Kapitulua

Azterlanaren sarrera
eta ikuspegi
orokorra. Edukia,
metodologia eta
aurkibidea.

Euskadiko pertsona
gazteen egoera,
demografiaren,
hezkuntzaren eta lanmerkatuaren arabera.

Enpleguaren
etorkizuneko
ezaugarriak: 4.0
testuinguruan
enpleguaren
bilakaeran joerak.

Analisi alderatua.

Laburpena,
ondorioak eta
gogoetak.

Txosten hau egiten ari den unean 1. kapitulua eta 2. kapitulu ia osoa landu dira. Bigarren horretan ikuspegi
demografikoa, zenbat pertsona gazte dagoen EAEn, zein izan da bilakaera eta gazteen nahiz, orokorrean, gainerako
biztanleen etorkizuna aztertzen dira. Horrez gain, bien arteko harremana garatzen da. Hezkuntza eta prestakuntzari
dagokionez, gazteen ikasketa mailaren bilakaerari buruzko panoramika adierazten da. Sarrera moduko panoramika
honen hirugarren eta azkeneko zatian, EAEko gazteen jarduerarekin harremana aztertzen da.

Orain arte ondorengo ondorioak atera dira:


Biztanle guztiak batera hartuta, gazteen garrantzia murriztu da; bien bitartean, 55 urtetik gorakoena hazi da,
lanerako adinean dagoen populazioarengan horrek dituen ondorioekin.



Etorkizunari begira proiekzioak eginez gero, migrazio-mugimendu aipagarriak izan ezik, EAEn lanerako adinean
dagoen populazio gaztea mugatua izango da.



Biztanle gazte guztien erdia baino pixka bat gutxiago emakumeak dira eta etorkizunari begira ere hala izango
da.



EAEko gazteen prestakuntza mailak gorantz egin du eta hezkuntza adierazleak horren lekuko dira.



Unibertsitate ikasketetan eta Batxilergoan matrikulatutako gazteen ehunekoa gutxitu da, lanbide heziketan
matrikulatuak haztearekin batera, nahiz eta oraindik gehiengoa lehenengo multzoan egon.



Goi-mailako unibertsitate ikasketetan emakumeak dira gehienak.



Osasunarekin eta gizarte zerbitzuekin zerikusia duten ogibide familiak Lanbide Heziketaren titulazioen artean
buru dira.



Ikasle kopurua kontuan hartuta, hainbat ingeniaritza, enpresen administrazio eta zuzendaritza nahiz Lehen eta
Haur Hezkuntza lehenengo 10 titulazioetan kokatzen dira.



Ogibide familien edo ezagutza arloen artean oraindik desberdintasun handiak daude sexuaren arabera.



Zientzia, Matematika eta Teknologiaren goi mailako hezkuntzan (unibertsitatea eta ez-unibertsitatea)
titulazioak gorantz doaz, dibergentziarik gabe.
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Zientzia, Matematika eta Teknologian gizonen kopurua murriztuz doa, ikasketa mailak gorantz egiten duen
heinean.



EAE buru da EB28ren rankingean, Zientzia, Matematika eta Teknologiaren goi-mailako hezkuntzan titulazioei
erreparatzen bazaie, baina gizonen kopurua nabarmenagoa da.



Enpleguan eta langabezian gazteen garrantzi erlatiboa azkarrago murriztu da, bilakaera demografikoa kontuan
hartzen badugu.



15-24 adin-tarteak jarduera-tasa txikia du, beste lurralde batzuetakoekin alderatuz gero.



Biztanle guztietan duenetik abiatuta, EAEn ikasketa-mailak 16-35 adin-tarteko biztanleen jarduera-tasan eragin
txikiagoa du.



Gazteen langabezia-tasa gainerako biztanleena baino altuagoa da, bereziki, lehenengo adin-tarteetan.



Kontratazioaren egonkortasuna, lanaldiaren iraupena eta kotizazio taldea biztanleen batez bestekoa baino
txikiagoak dira eta adinarekin gorantz egiten dute.



16 urtetik 29 urterako biztanle gazteen erdiak baino gehiagok aldi baterako kontratua du. Errealitate bera
antzematen da Europan.



EAEn denbora partzialean kontratazioen eragina nagusiago da pertsona gazteetan.



EAEn pertsona gazteen ordainsariak soldatapeko biztanleenak baino txikiagoak dira, bereziki, gaztaroaren
lehenengo etapatan..
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EUROPAR LANKIDETZAREN EREMUAN EGINDAKO EKIMEN PROPIOKO TXOSTENAK
Bai mugaz haraindiko eremuan, bai arlo zabalagoan, nazioez gaindi, beste ekonomia eta gizarte arazoetarako batzorde
batzuekin lankidetzan garatutako ekimen propioko txostenak sartuak daude.
Txosten hauek geografia edo erakunde maila egokian gaiak lantzen dituzte eta EAEn eragiten dute ala ondorioak
antzematen dira, baina, aldi berean, bere politika eta lurralde eremua gainditzen dute. Ildo horri eutsiz, gogoetak eta
gomendioak erabakitzen duten erakundeetara (bereziki, euroeskualdeetakora eta europarrera) bidera daitezke.

Akitaniarekin bi aldeen arteko lankidetzaren esparruan ekimen propioko txostena

Euskadiko EGABk 2001az gero Akitaniako CESER Ekonomia, Gizarte eta Ingurumen Arazoetarako Batzordearekin bi
aldeen arteko lankidetza-harremana du. Nolanahi ere, 2016ko urtarrilaren 1ean Akitania, Limousin eta PoitouCharentes eskualdeak elkartu ondoren, CESER Nouvelle Aquitaine bihurtu da.
Eskualdeko Batzordearekin erakunde eta lan harremana sortu da, kokapen geografiko erkideak eta mugaz
haraindikoak eragindako arazoak partekatzen baitituzte. Halaber, lurralde hurbiltasunean eta kultur lotura erkideetan
oinarrituta, berezko potentzialtasunak daude. Aurrekoei eutsiz, azkeneko bost urteetan Euroeskualdea egituratu da
eta bi eskualdeen arteko lankidetza-aukeratan sakondu eta eraginkor bihurtzen ditu.
Interes bateratua duten gaietan ekimen propioko lanak elkarri garatzeaz gain, Euskadi-Akitania Euroeskualdeko
estatutuek Euroeskualdeko Batzarrak bi EGABei kontsultatzea aurrez ikusten dute.
Gaur egun, 2014. urtean Euroeskualdeko eta Akitaniako Eskualdearen Batzordeko buruak, Alain Roussetek, eskatu
ostean, Euskadiko EGABk eta Nouvelle Aquitaineko CESER erakundeak berrikuntzaren eta teknologia transferitzearen
eremuan batera lanean dihardute.
Lanen helburua Euskadi-Akitania Euroeskualdeari buruzko Plan Estrategikoak ezagutza, berrikuntza eta
lehiakortasunera bideratutako ardatza garatzeko elementu zehatzak eskuratzea da. Hala, bi eskualdeetan teknologia
transferitzean esku hartzen duten berrikuntza sistemak eta erakundeak elkarri sakonago ezagutu nahi dizkiote.
Halaber, arreta berezia jarri nahi zaie bi eskualdeetan sinergia ahalmena eta osagarritasuna duten sektoreei. Azken
xedea arlo horietan Euskadiko eta Akitaniako erakundeen eta enpresen lankidetza bilatzeko proposamenak eta
gomendioak egitea da. Txostena 2017ko azaroan onartuko da.
Lan metodologia, nagusiki, lan bileratan entzute saio bateratuetan oinarritzen da. Horretarako, bi Batzordeetako
europar gai eta lankidetzarako batzordeak aritzen dira. Eskualde bakoitzean teknologia transferitzean eta berrikuntzan
parte hartzen duten erakundeak hobe ezagutu dituzte eta gobernamenduaren, antolaketaren nahiz
funtzionamenduaren ezagutzak zehaztu dituzte, fabrikazio aurreratuaren sektorearen egituran murgiltzearekin batera.
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Estrategia Atlantikoa behar bezala garatzeko baldintzei buruzko txostena
Lan hau fatxada atlantikoko eskualdeen Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeekin lankidetzan gauzatzen da.
Halaber, pareka daitezkeen erakundeak daude eta guztiak ekonomia eta gizarte eragileen Sare Transnazional
Atlantikoan sartzen dira.
Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordea eta bere kide atlantikoak 2011n onartutako Europako
Estrategia Atlantikoa arrakastatsu suertatzearen garrantziaz jakitun dira. Hori 2013. urtean onartutako ekintza planaren
bitartez inplementatzen ari da. Nolanahi ere, hori lortzeko arrazoi bikoitza dago. Batetik, Euskadiko itsas ekonomia
bultzatzeko garrantzitsua da. Izan ere, oso aktibo garrantzitsuak ditugu garatzeke eta balioa emateke. Bestetik, bakarrik
estrategia arrakastaz inplementatzen bada, aurrera egin ahal izango da Atlantikoan lankidetzaren maila altuagoetan eta
nahi handiagokoetan eta EBko eremu geografikoekin baldintza berdinetan etorkizunari aurre egingo zaio. Nolanahi ere,
geroz eta gehiago dira makroeskualdeetarako egiazko estrategiak onartuak dituztenak eta eskualdeen ahalmen
sozioekonomikoak garatzeko tresna bereziak direla kontuan hartu behar da.
Ildo horri eutsiz, Euskadiko EGABk eta STAren bazkide atlantikoek Estrategia Atlantikoa behar bezala gauzatzeko
baldintzen gainean lanean jardutea hautatu zuten. Hala, eskualde atlantikoetako itsas ekonomiako eragileen
esperientziak ezagutu zituzten eta Estrategia Atlantikoa inplementatzeko prozesuaren arkitektura eta tresnak aztertu
ere bai. Helburua europar erakundeei gomendioak egitea zen, lurralde atlantikoek eta eragileek jarduerak bultzatzeko
bitarteko eta tresna egokiak izan ditzaten eta, bide batez, Estrategia Atlantikoaren helburuak lor daitezen.
Lehenengo txostena Estrategia Atlantikoaren Ekintza Plana abiaraztean oinarritu da eta hori amaitutakoan, 2016. urtean
bigarren txostenaren lanei ekin zaie eta inplementazioaren fase aurreratuagoa kontuan hartu da. Helburua 2017ko
bigarren seihilekoan Estrategiaren Ekintza Plana ebaluatu eta berraztertzeko prozesuari ekarpena egitea da.
Aurrekoaren harira, 2017-2020 aldian Estrategiak hobe funtzionatzeko proposamen berriak planteatzen dira.
Analisi berri honen zati bat izango da lehenengo txosteneko proposamenen integrazio-maila aztertzea, baina 2016.
urtean eta 2017. urtearen hasieran Estrategiaren funtzionamendu dinamikan funtsatuko da. Beste estrategia batzuen
eremuan dauden formulak, bereziki, Baltikoko eskualdekoan, lan berrirako erreferentziazko abiapuntu garrantzitsuak
dira. Dena den, lehenengo txostenean bezala, metodologia-elementurik garrantzitsuena EGAB partaide bakoitzak bere
eskualdeko itsas ekonomiako eragileei kontsulta berria egitean datza. Horretarako, galdeketa erkidea gauzatuko da eta
emaitzak STAren lantaldearen lanetan irauliko dira, STAren EGAB guztiak ordezkatuak baitaude.
Txosten berrian kontsultak “gauzatutakoari” erreparatuko dio, nagusiki, eta burututako moduaren inguruko informazioa
jakin nahiko du. Halaber, eragileen aldetik Estrategia Atlantikoaren proiektuari buruzko ideiak jasoko dira eta beren
zereginean aurkitu dituzten zailtasunak edota babesak landu ere bai. Xedea lurralde atlantikoan eragozpenak eta
elementu eragileak identifikatzea da, hazkuntza urdinaren dinamizazio estrategia operatiboa izateko eragin praktikoa
badute.
Txostena 2017ko hirugarren hiruhilekoan amaituko da eta Batzorde partaideen eskualdeetako gobernuei aurkezteaz
gain, besteak beste, Europar Batzordeko DG MAREri eta EBko Estrategia Atlantikoaren taldeari entregatuko zaie,
txostenak planteatutako proposamenak eransteko zuzeneko gaitasuna baitute.
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KIDE ANITZEKO ORGANOEN BILERAK

OSOKO BILKURA

BATZORDE IRAUNKORRA

Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako
Batzordearen Osoko Bilkurak zazpi saio egin ditu
eta horietatik bi ohiz kanpokoak izan dira. Horietan
zazpi irizpen, 2015eko jarduerei buruzko txostena,
2015eko txosten sozioekonomikoa, 2015. urteko
kontuak eta 2017. urterako aurrekontua onartu
ziren .

2016. urtean Batzorde Iraunkorra zortzi aldiz bildu
zen. Besteak beste, hurrengo gaiak landu zituen:
2015eko jarduerei buruzko txostena, 2015eko
txosten sozioekonomikoa, 2015. urteko kontuak,
2017. urterako aurrekontua, 2015eko auditoriaren
txostena eta aurrekontuaren gauzatze-kontrola
hiru hilez behin.

Sozial

Urtarillak 13

Garapenerako

Saioak gai bakarra landu zuen: EAEko Gizarte Zerbitzuen Plan Estrategikoari buruzko
irizpen proiektua eztabaidatu zen, Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte
Zerbitzuetarako Sailak irizpena egitea eskatu ostean.
Gizarte Zerbitzuen 12/2008 Legean (GZL) aurreikusitakoarekin bat etorriz, planaren
ikuspegia Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistema (aurrerantzean GZES) erantzukizun
publikoko sistema unibertsal gisa finkatzea da, planaren zerbitzu eta prestazio
ekonomikoak jasotzea bermatzea posible izan dadin eskubide subjektibo gisa.
Aurreproiektuari egindako zuzenketak aztertu eta eztabaidatu ondoren, Batzordeak aho
batez irizpen proiektua formulatu zuen eta Batzordearen Osoko Bilkurak aztertu zuen,
urtarrilaren 20an aho batez onartzeko.

Batzordea joan
den urtean bost
aldiz bildu zen.

Urtarillak 25

Saioa enplegurako prestakuntza espezialitateen euskal katalogoari eta prestakuntza
erakundeen euskal erregistroari buruzko dekretu proiektuaren irizpen aurreproiektua
eztabaidatzean oinarritu zen. Izan ere, Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte
Politiketarako Sailak eskatu zuen egitea.
Arauaren helburua enplegurako prestakuntza espezialitateen euskal katalogoa eta
prestakuntza erakundeen euskal erregistroa sortzea da. Aurreproiektuari egindako
zuzenketak aztertu eta eztabaidatu ondoren, Batzordeak aho batez irizpen proiektua
formulatu zuen eta Batzordearen Osoko Bilkurak aztertu zuen, urtarrilaren 29an aho
batez onartzeko.

Apirilak 6 eta 7

Egindako saioetan Euskadin enplegurako Lanbide Heziketa arautzen duen dekretu
proiektuari buruzko irizpen proiektua eztabaidatu zen. Izan ere, irizpena egitea eskatu
zuen Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketarako Sailak.
Lehenengo artikuluan xedatutakoarekin bat, Dekretuaren helburua honakoa da: “Euskal
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Autonomia Erkidegoan enplegurako lanbide heziketa antolatzea eta, horren haritik,
helburuak eta printzipioak, plangintzaren, programazioaren, kudeaketaren eta
irakastearen fase desberdinak, egiturazko elementuak eta ekimen ezberdinak zehaztea,
baita prestakuntza-jardueraren ebaluazio, jarraipen eta kontrolari buruzko alderdiak
definitzea ere”. Aurreproiektuari egindako zuzenketak aztertu eta eztabaidatu ondoren,
Batzordeak aho batez irizpen proiektua formulatu zuen eta Batzordearen Osoko
Bilkurak aztertu zuen, apirilaren 22an aho batez onartzeko.

Garapenerako
Batzordea joan
den urtean bost
aldiz bildu zen.
Uztailak 7

Egindako saioan, lehenik eta behin, gizarte larrialdietarako laguntzei buruzko dekretua
aldatzeko dekretu proiektuari buruzko irizpen aurreproiektua eztabaidatu zen.
Dekretuaren helburua 4/2011 Dekretua, urtarrilaren 18koa, Gizarte Larrialdietarako
Laguntzei (GLL) buruzkoa, aldatzea da. Lege esparrua administrazio kudeaketa hobe
antolatzera eta Eusko Legebiltzarraren eskeetara moldatu nahi da. Hala, GLLak osoosorik eta berriz arautzeko dekretu berria egituratzea ez da beharrezkotzat jo. Xede
horrez, hamaika arau eta eskaerari buruzko eranskina aldatu dira, xedapen gehigarri
berria sartzeaz gain.
Ondoren, Euskal Autonomia Erkidegoko Izatezko Bikoteen Erregistroaren Araudia
onartzen duen proiektu dekretuari buruzko irizpen aurreproiektua eztabaidatu zen.
Dekretuaren helburua Euskal Autonomia Erkidegoko Izatezko Bikoteen Erregistroa
arautzeko Araudi berria onartzea da, ekainaren 22ko 124/2004 Dekretuak onartutakoa
ordezteko; izan ere, onartu zenetik igaro den denbora dela-eta, aurrekoan jasota ez
zeuden zenbait egoera daudela ikusi da. Egoera horiek Izatezko Bikoteen Erregistroan
eskaerak aurkezteko aukera zailtzen zuten eta, batzuetan, bertan sartzea galarazten
zuten. Halaber, inskripzioak egiteko izapideak antolatu eta indartzeko premia ikusi da.
Aurreproiektuari egindako zuzenketak aztertu eta eztabaidatu ondoren, Batzordeak aho
batez bi irizpen proiektu formulatu zituen eta Batzordearen Osoko Bilkurak aztertu
zituen, uztailaren 15ean aho batez onartzeko.

Uztailak 11

Saioan enplegurako zentro berezien euskal erregistroa sortu eta kalifikazioa nahiz
inskribapena arautzeko dekretu proiektuari buruzko irizpenaren aurreproiektua
eztabaidatu zen. Irizpena egitea Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketarako
Sailak eskatu zuen.
Dekretuaren xedea Enplegurako Zentro Berezien Euskal Erregistroa sortzea da, bai eta
beren egoitza sozial eta fiskala Euskal Autonomia Erkidegoan daukaten enplegurako
zentro berezien kalifikazioa bertan inskribatzeko prozedura erregulatzea ere, EAEn
errotutako lantokietarako. Aurreproiektuari egindako zuzenketak aztertu eta
eztabaidatu ondoren, Batzordeak aho batez irizpen proiektua formulatu zuen eta
Batzordearen Osoko Bilkurak aztertu zuen, uztailaren 15ean aho batez onartzeko.
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EKONOMI GARAPENERAKO BATZORDEA

Ekonomi

Uztailak 11

Garapenerako
Batzordea urtean
bakarrik behin
bildu da
2016an

Saioan irizpenei buruzko jarraipen txostenak landu ziren, egitea Ekonomia
Garapenerako Batzordeari baitzegozkion. Hala, honakoak aztertu zituzten: portu eta
itsas garraioari buruzko legearen aurreproiektua, ingurumena babestera bideratutako
inbertsioetarako enpresen diru-laguntzak arautzeari buruzko dekretu proiektua, Euskal
Autonomia Erkidegoko sektore publikoan gardentasun, herritarren partaidetza eta
gobernu onari buruzko legearen aurreproiektua eta Euskal Autonomia Erkidegoko
sektore publikoan antolaketa eta funtzionamenduari buruzko legearen aurreproiektua.
Horrez gain, 158/2014 Dekretua, uztailaren 29koa, krisian dauden enpresak
berregituratu eta bultzada berria emateko laguntzak xedatzen dituena, indargabetzeko
dekretu proiektuari buruzko irizpen aurreproiektua eztabaidatu eta onartu zen.
Aurrekoaren harira, irizpen proiektua egin zen Osoko Bilkuran lantzeko.

MEMORIA SOCIOEKONOMIKORAKO BATZORDEA

Memoria

Otsailak 17

Socioekonomi-

Saioaren helburua hurrengo kapituluei buruzko aldaketak eztabaidatu eta onartzea da:
Ingurune naturala, bizi baldintzak, jarduera legegilea eta 55 urtetik gorakoen taldea.

koaren Batzordea
2016an 10 aldiz

Martxoak 16

Saioan Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza, Demografia eta Osasuna nahiz Osasun
Sistema kapituluei buruzko aldaketak eztabaidatu eta onartu ziren

bildu zen
Apirilak 15

Saioan, batetik, kideei MSE-2015 jendaurrean aurkezteko gaiak eta hizlariak proposatzea
eskatu zitzaien. Hausnarketarako epea finkatu zen eta gaiaren inguruan erabaki adostua
hurrengo bileran hartzea gelditu zen.
Bestetik, Azpiegitura Produktiboak eta Lan-merkatua kapituluei buruzko aldaketak
eztabaidatu eta onartu ziren. Azpiegitura Produktiboak kapituluan aldaketak egin
ondoren, onartu zen. Lan-merkatua kapituluaren kasuan, berriz, beste bilera batean
eztabaidatu eta onartzea erabaki zen.

Apirilak 22

Maiatzak 11

Ekainak 6

Egindako saioan, Batzordeak gaiak eta hizlariak adostu zituen, 2015eko MSE jendaurrean
aurkezteari begira.

Bileran Lan Merkatua kapitulua onartu zen eta Ekonomia Abagunea, Prezioak, Kostuak
eta Errentak eta Heziketa nahiz Kultura kapituluei buruzko aldaketak eztabaidatu eta
onartu ziren.

Saioaren helburua hurrengo kapituluei buruzko aldaketak eztabaidatu eta onartzea izan
zen: Sektore Produktiboak, Etxebizitza eta Gizarte Babesa.
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Memoria

Ekainak 17

Egindako saioan, Batzordeak ondorengo kapituluei buruzko aldaketak eztabaidatu eta
onartu zituen: Sektore Publikoa, Ekonomia Testuingurua eta Kanpoaldea, zati nomikoari
dagokion Laburpena eta Gogoetak.

Ekainak 28

Bildu zen 2015eko Txosten Sozioekonomikoaren aurkezpena prestatzeko.

Sozioekonomikoaren
Batzordea,
2016an 10 aldiz

Urriak 21

bildu zen
Abenduak 1

2016ko Memoria Sozioekonomikoa egiteko lanak martxan jartzea. Batzordeak lanaren
aurkibidea eta egutegia adostu ditu, ondoren Kontseiluko kide guztiei jakinaraziko
zaiena .
Bilera monografikoa “Osasuna eta osasun-sistema” kapitulua berrikusteko. Egitura berri
eta edukiak adostu dira.

EUROPAR GAIETARAKO BATZORDEA

Europar

Urtarrilak 22

Gaietarako
Batzordea
2016an 18 aldiz
bildu zen

Saioa Euskadiko itsas ekonomiako ordezkariei ireki zitzaien, Europako Estrategia
Atlantikoa abiarazteko faseari buruz Batzordean gauzatutako lana aurkeztu eta
eztabaidatzeko. Halaber, estrategiaren inguruan Batzordeak hasi behar dituen lan
berriak aztertu ziren, horietan ere beren lankidetza eskatuko baita

Otsailak 15

Saioan Euskadiko itsas ekonomiaren sektoreetako eragileekin bilerak izan ziren,
kontsultaren galderei erantzuteko. Nolanahi ere, Estrategia Atlantikoa inplementatzeko
orduan, eragozpen eta eragileei buruzko informazioa lortu nahi zen, txostena egiteko
oinarria baitira. Oraingoan Euskadiko Itsas Eztabaida-guneak aurkeztu zituen bere
jarduerak eta esperientzia Estrategia Atlantikoaren esparruan.

Martxoak 7

Saioaren aztergaien zerrenda bi gaik bete zuten. Batetik, 2016ko urtarrilaren 1ean
Akitaniako CESER Poitou-Charentes eta Limousinekin elkartu ondoren, Euskadiko EGAB
eta Akitaniako CESER erakundeen artean lankidetza egoera landu zen. Bestetik,
Estrategia Atlantikoari buruzko Euskadiko Itsas Eztabaida-gunearen agerraldia aztertu
zen eta Estrategia Atlantikoari buruz Batzordearen eta STAren lanetarako datu
aipagarriak identifikatu ziren.
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Apirilak 6

Euskal Autonomia Erkidegoko kostaldeko turismoari buruzko Basquetour eta bere
esperientzia Estrategia Atlantikoan aurkeztu ziren. STAren lantaldeak izango zuen
hurrengo bileraren berri eman zen eta Euskadiko EGABren ordezkaritza erabaki ere
bai. Halaber, Akitaniako CESER erakundearekin hurrengo bilera jakinarazi zen.

Apirilak 22

Komisioa aritu zen apirilaren 25 eta 26 egunak ospatzera Akitania-Limousin-PoitouCharentesa CESER-arekiko aldebiko bilera prestatzen eta, komisioa burutzen dituen
lanetarako gogoan gorde elementuak eta RTA-ren Lantaldea barruan hau ateraz,
Basquetour-en aurreko bilerarenaurkezpeneko balantzea egiten.

Apirilak
25 eta 26

Batzordea Bordelera joan zen, Nouvelle Aquitaineko CESER erakunderekin batera,
entzunaldietan hurrengo gaiei buruz ezagutzeko: etorkizuneko industriarako lanbide
heziketa, enpresan robotika sartzea eta fabrikazio aurreratuaren eremuan enpresen
teknologia gardentasunaren eta berrikuntzaren ikuspegia. Halaber, Euskadi-Akitania
Euroeskualdearen gaurkotasunari arreta eskaini zitzaion.

Maiatzak 9

Batzordeak Akitania-Limousin-Poitou-Charenteseko CESER erakundearekin apirilaren
25ean eta 26an egindako lankidetza bilera landu zen. Era berean, STAren lantaldean
Euskadiko EGABren ordezkariek maiatzaren 3ko bileraren berri eman zioten
Batzordeari eta, gainera, entzunaldietan izandako eduki aipagarrienak eta hartutako
erabakiak jakinarazi zituzten

Gaietarako
Batzordea
2016an 18
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aldiz bildu zen

Maiatzak 16

Saioa Bilboko Portuko Agintaritzaren egoitzan burutu zen eta Bilboko Portuaren
errealitatea nahiz erronkak aztertu ziren, baita Estrategia Atlantikoaren esparruan
gauzatutako jarduerak eta eremu horretan egindako proiektuak ere.
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Ekainak 10

Batzordeak Uniport Bilbaoko zuzendari nagusiaren bisita jaso zuen eta Bilboko Portu
Erkidegoaren funtzionamenduari buruzko informazioa, baita Estrategia Atlantikoan
parte hartu ondoren bere esperientzia ere ezagutu ziren Batzordearen lanetarako.

Uztailak 1

Saioak Aquitaine-Limousin-Poitou-Charenteseko CESER erakundearekin batera
uztailaren 7an eta 8an burutu behar zen bilera prestatu zuen. Halaber, Bilboko
Portuko Agintaritzako eta Uniport Bilbaoko ordezkarien hitzaldiak aztertu ziren. Izan
ere, Estrategia Atlantikoari buruz Batzordeak garatu behar dituen lanetarako
informazioak landu ziren. Azkenik, POCTEFAren Jarraipen Batzordearen eta Arku
Atlantikoaren Batzordearen informazio azpimarragarria jakinarazi zitzaion
Batzordeari .

Uztailak 7 eta 8

Batzordea, Nouvelle Aquitaineko CESER erakundearekin batera, Bilbon bildu zen
Fabrikazio Aurreratuaren Euskal Estrategiari buruz entzuteko. Izan ere, zabaltzea eta
Estrategiari lotutako pilotaje talde publiko-pribatuaren ekimenak, baita fabrikazio
aurreratuan Euskadiko gaitasun zientifiko-teknologikoak ere tratatu ziren. Gestamp
enpresa eta Boroako AICn I+Garen zentroa bisitatu ziren.

Gaietarako
Batzordea
2016an 18 aldiz
bildu zen

Irailak 19

Egindako saioan Akitania-Limousin-Poitou-Charenteseko CESER erakundearekin
uztailaren 7an eta 8an burutu zen lankidetza bilera aztertu zen eta Estrategia
Atlantikoaren eremuan bilakaera berriak landu ziren. Ildo horri eutsiz, gaiaren
barnean zeuden Gune Atlantikoa Lurralde Lankidetza Programaren Jarraipen
Batzordeari zegozkion emaitzak, EBko Estrategia Atlantikoa taldearen erabakiak eta
irailaren 21ean STAren Orientazio Batzordean garatu beharreko gaiak. Halaber,
Batzordeak, Estrategia Atlantikoaren Ekintza Planari atxikita, laguntza taldearen
Espainiako ordezkariaren bisita hartu zuen. Horrek Euskadin jarduerak aurkeztu
zituen.

Urriak 18

Saioa azaroan Nouvelle Aquitaineko CESER erakundearekin egin beharreko bilera
prestatzera bideratu zen. Horrez gain, STAren Orientazio Batzordean hartutako
erabakiak aztertu ziren eta irailean EBko Estrategia Atlantikoa Taldearen eta
Atlantikoko Stakeholders Plataformaren bileretan izandako emaitzak ezagutu ziren.
Halaber, ITI Azul ekimenaren berri eman zen. Azkenik, Batzordeak, Estrategia
Atlantikoaren Ekintza Planari atxikita, laguntza taldearen Espainiako ordezkariak
aurreko bileran egindako aurkezpena landu zuen eta Batzordearen lanetarako datu
aipagarrienak identifikatu zituen.
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Urriak 24

Batzordeak Euskadiko itsas ekonomiako eragileekin Estrategia Atlantikoari buruzko
kontsultak jarraitu zituen eta bileran AZTI-Tecnaliako ordezkariek parte hartu zuten.
Itsas ikerketaren arloan beren jarduerak aurkeztu zituzten, baita Estrategia
Atlantikoan beren esperientzia ere.

Azaroak
14 eta 15

Batzordea Limogesen egon zen, Nouvelle Aquitaineko CESER erakundearekin batera,
goi teknologietako eta zeramikako Elopsys lehiakortasun poloei buruzko hitzaldiak
entzuteko. Txostenak aurkeztu ziren eta teknologia transferitzeko zentroak nahiz bi
poloetako enpresak bisitatu ziren.

Gaietarako
Batzordea
2016an 18 aldiz
bildu zen
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Azaroak 18

Azaroaren 14an eta 15ean Nouvelle Aquitaineko CESER erakundearekin izandako
lankidetza bilera aztertu zen, AZTI-Tecnaliako ordezkariek egindako aurkezpenetik
Estrategia Atlantikoari buruzko lanetarako beharrezkoa den informazioa landu zen eta
azaroaren 10eko STAren Batzorde Betearazlearen emaitzak nahiz azaroaren 24an egin
beharreko STAren lantaldearen bilera ere kontuan hartu ziren.

Azaroak 22

Batzordeak Eusko Jaurlaritzako Arrantza Zuzendaritzaren ordezkariak hartu zituen eta
Europako Itsas nahiz Arrantza Funtsaren (EIAF) funtzionamendua nahiz hornidura
jakinarazi zituzten, horren bitartez Estrategia Atlantikoaren barruan finantza
daitezkeen euskal proiektuak adierazteaz gain.

Abenduak 2

Saioan Europako Itsas eta Arrantza Funtsari buruzko aurkezpenaren edukiak aztertu
ziren. Era berean, STAren lantaldean Euskadiko EGABren ordezkariek Batzordeari
azaroaren 24an izandako bileraren garapena eta erabakiak jakinarazi zizkioten.
Estrategia Atlantikoaren arloan Batzordearen lanetarako EBko Estrategia Atlantikoa
taldearen erabaki aipagarriak ere azaldu ziren.
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Ekimen Propioko EKIMEN PROPIOKO AZTERLANETARAKO BATZORDEAREN JARDUERA: “EAEko GAZTEEN
Batzordeak 14
aldiz bildu zen
2016an

ENPLEGAGARRITASUNA ETA LAN-MERKATURA SARTZEA EUROPAKO ESKUALDEKO
IKUSPUNTU KONPARATZAILETIK ”
Otsailak 5

Otsailak 10, 19
eta 25

Maiatzak
4 eta 30
6 ekainak
7 irailak
Irailak 16

Saioak batzordekide bakoitzak gazteen enplegagarritasunari buruz bere “diskurtsoa"
azaltzea izan zuen helburu. Halaber, azterlanaz esperotakoa adierazi zuten.

Saioetan 1. kapitulua (azterlanaren aurkibidea eta edukia) biziki eztabaidatu zen,
azterlanaz kide bakoitzak esperotako edukiari eta metodologiari buruz adostu arte.

Maiatz, ekain eta irailean (bilerak, maiatzaren 4 eta 30ean, ekainaren 6an eta irailaren
7an) batzordeburuak kideei deialdia luzatu zien, gorabeheren eta jardueren berri
emateko.

Saioa, izandako gorabehera desberdinak ikusirik, azterlanaren inguruan alderdi
tekniko, ekonomiko eta juridikoei buruz bateratze lana egiteko erabili zen. Hala,
etorkizunari begira, erabakiak hartu ziren.
Legearen ikuspegitik bidea adostu ondoren, Batzordea 2. kapituluarekin barnean
lanean hastea erabaki zen eta, aldi berean, lehiaketa berrirako aurkibidea berraztertu,
adostu eta onartzeari ekin zitzaion. Gauza bera egin zen lizitazioaren
aurrekontuarekin eta kontratua esleitzeko prozedurarekin.

Urriak 5

Bileran 2. kapituluari buruzko aldaketak eztabaidatu eta onartu ziren eta horren
"kontakizuna”, hau da, kapituluaren laburpen betearazlea sartzearen beharra
planteatu zen.
Aldaketei erreparatuz, argi gelditu zen 2. kapituluko hainbat puntu eta epigrafe berriz
egin behar zirela. Ildo horri eutsiz, IKASTEKO BESTELAKO MODUAK epigrafea
deuseztatzea eta LANAREN EREMUAN ENPLEGURAKO LANBIDE HEZIKETAREN
SISTEMA izenburupean beste puntu bat eratzea erabaki zen.

Urriak 25

Bileran laburpen betearazlea eztabaidatu eta onartu zen eta zenbait aldaketa egin
ziren. "Lanaren eremuan enplegurako Lanbide Heziketa Sistema" epigrafearekin
zerikusia zuten lehenengo zalantzak/gaiak aurkeztu eta ebatzi ziren.

41

Euskadiko Ekonomia eta Gizarte
Arazoetarako Batzordea

Ekimen Propioko

Azaroak 7

JARDUEREN
TXOSTENA 2016
Saioan arestian aipatutako epigrafearen inguruan bateratze-lan berria gauzatu zen
eta hurrengoa erabaki ere bai:
 Gazteek lortutako profesionaltasunaren ziurtagirien azterketak 2.2. EAEko
gazteria hezkuntza/prestakuntzaren ikuspegitik epigrafearen barruan sartu
behar zen.

Batzordeak 14
aldiz bildu zen

 Prestakuntza dual txandakatua ere 2.2. epigrafean sartu behar zen, zehazki,
Lanbide Heziketan tituludun diren pertsonen eboluzioari dagokion zatian. Izan
ere, bertan prestakuntza dualari buruzko datuak aztertu behar ziren.

2016an

 Lanaren eremuan enplegurako Lanbide Heziketa Sistemari buruzko
epigrafearen eskemak eskatutako prestakuntzaren analisia erantsi behar zuen.
 Praktikak eta bekak ez ziren lan eremuan enplegurako Lanbide Heziketa
Sistemaren barruan sartu behar. Epigrafe horrek berez nahikoa garrantzi zuen
puntu berria eratzeko edo “EAEko gazteen lan ibilbidea” 2.3.3. epigrafearen
barruko puntua izateko.

Azaroak 21
Abenduak 13

saioetan ekimen propioko azterlanerako agiri berriak eztabaidatu eta onartu ziren eta
lizitazioaren zenbatekoa adostu zen.
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EKITALDI PUBLIKOAK ETA JARDUNALDIAK
2015EKO MSE JENDAURREAN AURKEZTEA:
“Bizi luzeago duten pertsonak, belaunaldi gehiago dituzten gizarteak” MAHAI-INGURUA”

Uztailaren 12an, EAEko 2015. urteari dagokion txosten
sozioekonomikoaren aurkezpena zela-eta, Euskadiko
EGABk ekitaldi bat antolatu zuen eta Txosten
Sozioekonomikorako Batzordearen buruak, Inmaculada
Gallastegui andreak, aurkezpena egiteaz gain, mahaiingurua izan zen hurrengo partaideekin: Fernando
Fantova jauna, moderatzaile lanetan; Pura Diaz Veiga
andrea eta Juan Antonio Fernández Cordón jauna.
Mende honetan gizarteak aurre egin behar dion erronka
garrantzitsuenetarikoaren inguruan solasean jardun
zuten: “Bizitza gehiago daukaten pertsonak, belaunaldi
gehiago dauzkaten gizarteak”.
Azken hamarkadetan gure bizitzak izugarri luzatu izanak
ekarriko dituen aukera eta erronkei buruzko elkarrizketa
izan zen; horren ondorioz norbanakoen bizitzak aberastu
egingo dira (hainbat zentzutan), eta dibidendu
demografikoetan ere ondorioak izan ditu (LANEren
hitzetan), bertan bizi eta belaunaldi gehiagorekin
harremanetan egon ahal izateko gizarte anitzagoen
testuinguruan.

Elkarrizketan adierazi bezala, askotan lorpen horiek
gizarteko beste fenomeno batzuekin batera gertatu eta
horiekin elkarrekintzan aritzen dira, nahiz eta beste
fenomeno horiek ez diren horren desiragarriak,
esaterako jaiotze tasak behera egitea, gazteak
emantzipatzeko prozesuak luzatzea eta kalitatea galtzea,
generoaren araberako berdintasunik ez izatea, edo
mendekotasun funtzionaleko egoerak areagotzea;
testuinguru horretan, ziurrenik, bizi iraunkortasunerako
belaunaldien arteko hitzarmen soziala berridaztea inoiz
baino garrantzitsuagoa izango da.
Azaldutako ideiei esker, jendeak zalantzan jarri zuen
gaiei buruzko zenbait pentsamendu-eskema eta,
ondoren, hizlariekin izandako eztabaidaren arabera,
jarduera eremu desberdinetan berrikuntza eta
eraldaketa bultzatzen duten zenbait ideiak eragina izan
zuen.
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Estrategia Atlantikoa behar bezala garatzeko baldintzei:
“Buruzko Txostenaren Aurkezpen jardunaldia”

Urtarrilaren 22an Euskadiko EGABk Euskadiko itsas ekonomiako eragileekin topaketa bat egin zuen, Estrategia
Atlantikoan aurrez ikusitako lehentasunezko eremuetan nahasiak daudela kontuan hartuta. Estrategia Atlantikoa
behar bezala garatzeko baldintzei buruzko txostena aurkeztu zuen, fatxada atlantikoan bere kideekin lankidetzan
gauzatu ondoren.
Ekitaldian sektore desberdinetako ordezkariak bildu ziren: ontzigintza, itsas energiak, portuak eta itsas garraioa,
itsas ingurunearen ikerketa, arrantza eta akuikultura edo kostaldeko turismoa eta itsas ondarearekin zerikusia
duena. Hala, honako erakundeak eta entitateak elkartu ziren: Euskadiko Itsas Eztabaida-gunea, Bilboko Portuko
Agintaritza, Uniport Bilbao, Tecnalia, Azti, Energiaren Euskal Erakundea, Bilboko Itsas Museoa, Basquetour, Eusko
Jaurlaritzan Europar Gaietarako Zuzendaritza eta Bruselan Euskadiko Ordezkaritza, hauek ere Estrategia Atlantikoa
bultzatzen nahasiak baitaude.
Jardunaldian partaideek txostenaren diagnostikoari buruzko iritzia eman zuten eta bere ondorio nahiz
proposamenen alde azaldu ziren. Ildo horri eutsiz, gobernamenduaren maila guztietan (europar erakundeetatik
hasita tokiko erakundeetara, Estatu eta Eskualdeetatik pasata) sendotuta, konpromisoa eta burutza politikoa
beharrezkoak direla aldarrikatu zuten. Ahalegin kolektiboa eta publiko-pribatu hitzartua egin behar da,
estrategiaren helburuak lortzeko. Gainera, horrekin itsas ekonomia atlantikoaren jarduerak garatzean itsas
ekonomiako eragileak eragin, babestu eta lagundu behar dira. Abiapuntu horretatik, Estrategia Atlantikoa
inplementatzen duenean, bultzada eta irismena handiagoak dira eta gune atlantikoaren itsas ekonomia modu
esangarrian eragiteko gai izango da.
Eusko Jaurlaritzako ordezkariek Estrategia Atlantikoa bultzatu eta hobekuntza-proposamen konstruktiboak egiteko
orduan Euskadiko EGABren inplikazioa eskertu zuten. Gainera, ahaleginarekin jarraitzearen alde azaldu ziren.
Aurrekoaren harira, Espazio Atlantikoan dagoen dinamismoa frogatu zuten eta kide izan daitezkeen Europar
Batasuneko beste gune batzuetan dauden lankidetza-formula sendoetarantz aurrera egiten ari dela aipatu ere bai.
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III. KAPITULUA
JARDUERA INSTITUZIONALA
KONTSULTA JARDUERAREKIN ETA ORDEZKARITZA EKITALDIAREKIN ERLAZIONATUTAKO JARDUERA INSTITUZIONALA

Urtarrilak 20

EGKren agerraldia EGABren Osoko Bilkuran: Gazteentzako Enplegu Plana
Itsaso Andueza, EGKren (Euskadiko Gazteriaren
Kontseilua) burua, eta Ania Garcia de
Madinabeitia Euskadiko EGABren Osoko
Bilkuran izan ziren gazteentzako enplegua
hobe dadin beren proposamenak azaltzeko.
“Gazteentzako enplegu planetarako errezeta
gazteak” aurkeztu zituzten. Guztira 17
proposamen gazteen ezegonkortasunari aurre
egiteko. Helburua kalitatezko enplegua eta lan
eskubideak bultzatzea da”. Aipatu agiria EGK
erakundeak gizarte eragileekin ondorengo
topaketak egiteko abiapuntutzat hartu zuen.
Mahaiburua Emilia Málaga Euskadiko EGABren
idazkari nagusia izan zen.

Urtarrilak 24

Europako Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen buruak esku hartzea
Francisco José Huidobrok, Euskadiko EGABren presidenteak, Madrilen Espainiako Ekonomia eta Gizarte
Arazoetarako Batzordearen Osoko Bilkurak egindako ohiko saioan parte hartu zuen. Bertan Greziako George
Dassis, Europako Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen burua, izan zen. Topaketa Erkidegoetako
EGABen buruen solasaldi bihurtu zen eta honakoa eztabaidatu zuten: nola ekonomia eta gizarte
arazoetarako batzordeak gai konplexuen inguruan (hala nola errefuxiatuen krisia) ikuspegi erkideetara irits
daitezkeen eta nazioarteko legezkotasuna errespetatuz elkartasunezko baloreetan oinarritutako
konponbideak bila ditzaketen.
EGAB desberdinetako buruek Europako demokrazia eta gizarte baloreen arabera irizpenak bideratzearen
garrantzia azpimarratu zuten eta eremu ezberdinetan (europarra, estatukoa eta eskualdekoa) gizarte
elkarrizketari esker akordioetara nola irits daitekeen planteatu zuten, nahiz eta gobernuko egoeratan horiek
lortzea zaila izan.

Otsailak 25

Lan Sailaren agerraldia EGABren Osoko Bilkuran: Euskadin Enplegurako Lanbide Heziketa
José Andrés Blasco, Enplegu eta Lanerako sailburuordea; Adolfo Alustiza, Lanbideren zuzendari nagusia, eta
Juan Ibarretxe, Lanbiden Enplegurako Prestakuntza eta Diru-sarrerak Bermatzeko zuzendaria, Batzordearen
Osoko Bilkuraren saioan izan ziren, Gobernua egiten ari zen dekretuaren ildo nagusiak azaltzeko. Helburua
Enplegurako Lanbide Heziketa (ELH) orokorrean antolatzea da. Kudeaketa eredu berria sortzeko testuak
sistema bakarrean EAEko ELHaren jardueren multzoa batzen du.
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Euskadiko EGABren Jarduera Txostena
Eusko Legebiltzarrean aurkeztea
Euskadiko EGABren ordezkaritza
Gasteizen Legebiltzarraren egoitzan egon
zen, Osoko Bilkurak 2015. urterako
erakundearen jarduera txostena onartu
eta hurrengo egunean. EGABren
aholkugintza-lana aztertu zuten Bakartxo
Tejeria Legegintzako buruaren aurrean.
Honako kideak izan ziren: Francisco José
Huidobro, preidentea; Emilia Málaga,
idazkari nagusia; Cruz Vicente Peralta,
Batzordeko kidea; Patxi Olabarria
Furundarena, Batzordeko kidea, eta
Edurne Terradillos Ormaetxea, Batzordeko kidea.

Otsailak 26

Confebaskekin topaketa
Euskadiko EGABren presidentea, Francisco José Huidobro, Roberto Larrañaga Confebaskeko presidentearekin
elkartu zen .

Martxoak 18

Erakunde agurra
Erakundearen hamaiketakoa antolatu eta horretan parte hartu zen Euskadiko EGABren aurreko
batzordeburua, Juan Mari Otaegui, agurtzeko. Bertan Laneko Harremanen Batzordeko (LHB) kideak izan
ziren.

Martxoak 18

Euroeskualdeari dagokion Batzarraren Burutza eskuz aldatzea
Euroeskualdearen Batzarrari dagokion Burutza eskuz aldatzeko, Iñigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako
Lehendakariak antolatutako harreran parte hartu zen. Akitania/Euskaditik Alain Rousset Akitania Limousin
Poitou-Charentes Eskualde Batzordeko buruari pasa zitzaion.
Harrera Arkauteko Nekazaritza eta Elikadura Campusean egin zen eta Batzordearen aldetik honakoak agertu
ziren: Felisa Piedra, Euskadiko EGABn Europar Gaietarako Batzordearen burua, eta Arantza Lopez de Munain,
Europar Gaietan arduraduna.

Apirilak 13

2020 Enplegurako Euskal Estrategia
2020 Enplegurako Euskal Estrategia egiten ari den honetan, Eusko Jaurlaritzak antolatutako jardunaldian
parte hartu zen. Lan jardunaldia (World kafea) 2020 Enplegurako Euskal Estrategia egiteko izan zen eta
Euskadiko EGABren buruak esku hartu zuen. Lana herrialdeko gizarte eragileekin adostu ostean sortu zen eta
hurrengo urteetan Euskadin enplegu politikak bideratu behar dituzten gidalerroak finkatzea zuen helburu.
2020 Enplegurako Euskal Estrategia 2020rako Europako Estrategiarekin lerrokatuta dago, hazi eta enplegua
eratzeko Europar Batasunak garatu behar dituen lehentasunezko jarduera ildoak eta helburuak xedatzen
baititu.
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Empresa topaketa
EGAB ordezkatzen Francisco José Huidobro presidentea bertaratu zen Euskalduna Jauregira, Confebaskek
antolatutako enpresa topaketara hurrengo izenburupean: “Etorkizuneko lan harremanen eredua”.
Aurkezpenean Roberto Larrañaga Confebaskeko buruak, Eduardo Arechaga zuzendari nagusiak eta ADEGI,
CEBEK nahiz SEAko buruek esku hartu zuten .

Apirilak 21

Portuko Agintaritzarekin
Portuko Agintaritzak antolatutako hurrengo jardunaldian erakundeak parte hartzea: “Distantzia laburreko
itsas garraioak kargagailuen igorpenen balantzea hobetzeari egindako ekarpena”. Jardunaldia amaitzeko
Brittany Ferriesen Cap Finistére itsasontzia bisitatu zen. EGABren aldetik Francisco José Huidobro
presidentea izan zen.

Apirilak 22

EGABn agerraldia: Lurraldea Antolatzeko Jarraibideak (LAJ)
Euskadiko EGABn honakoak agertu ziren: Izaskun Iriarte, Administrazio eta Lurralde Plangintzarako
sailburuordea; Fernando Uriondo Ispizua, Lurralde Plangintza eta Hirigintza zuzendaria; eta Jesus Mª
Erkizia, Lurralde Antolamenduko arduraduna. Arrazoia: Lurraldea Antolatzeko Jarraibideen (LAJ)
berraztertze prozesua aurkeztea.

Apirilak 25

Juan de los Toyos fundazioa
Emilia Málaga, EGABren idazkari nagusia, Juan de los Toyos fundazioak antolatutako jardunaldian izan zen.
Buru Raul Arza Euskadiko UGT sindikatuko idazkari nagusia da. Jardunaldian pentsio publikoen egoera eta
etorkizuna eztabaidatu zen eta arloan adituek parte hartu zuten. Horrez gain, alderdi politikoetako
ordezkariek eztabaidatu zuten.

Apirilak 29

Bilboko Merkataritza Ganbera
Euskadiko EGABren batzordeburua “eraldatze digitala eta berrikuntza” jardunaldira joan zen, Bilboko
Merkataritza Ganberak antolatu ostean. CINO enpresako Jaime del Barrio Pisonek azaldutakoaren arabera,
eraldatzeko eta berritzeko ez dira aurrekontu handiak behar, enpresaren arintasuna eta borondatea baizik.
Eraldaketa digitala eta berrikuntza enpresaren “core eremu” bezala erantsi behar direla defendatu zuen.
Are gehiago, adiskide onenak dira mantendu, eboluzionatu eta hazkuntza aukerak sortzeko.
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Forum Europa: Arantza Tapia
Euskadiko EGABko presidenteak Forum Europa – Euskadi Epaimahaia izenekoan esku hartu zuen Ercilla
hotelean. Hartan Arantza Tapia, Eusko Jaurlaritzako Garapen Ekonomiko eta Lehiakortasunerako sailburua,
eta Bakartxo Tejeria, Eusko Legebiltzarreko burua, izan ziren. Azkenekoak aurkezle lanetan jardun zuen.

Maiatzak 5

Euskadiko UGTren kongresua
Euskadiko EGABren presidentea eta idazkari nagusia Euskadiko UGTren 12. kongresua irekitzeko ekitaldira
bertaratu ziren Portugaleteko Nautika Eskolara. Ekitaldian hurrengoek parte hartu zuten: Portugaleteko
alkateak, Mikel Torresek; Euskadiko CCOOko idazkari nagusiak, Unai Sordok; Kantabriako UGTko idazkari
nagusiak, Mª Jesús Cedrúnek; Aragoiko UGTko idazkari nagusiak, Daniel Alastueyk; SMC-UGTko idazkari
nagusiak, Miguel Ángel Cillerosek; FSP-UGTko idazkari nagusiak, Julio Lacuerdak; eta UGTko erakundearen
idazkariak, Rafael Esparterok. Ekitaldian Nicolás Redondori, UGTko idazkari nagusi ohiari, omendu zitzaion .

Maitatzak 6

ASLEren Batzar Nagusia
ASLEk egun horretan Batzar Nagusia egin zuen eta ixteko ekitaldi publikoa antolatu zuen Euskalduna
Jauregian “Nola eragiten die egoera ekonomikoak ETEei?” hitzaldiarekin.
Euskadiko EGABri ordezkatuz, Francisco José Huidobro presidentea azaldu zen

Maiatzak 11

CEBEKen Batzar Nagusia
Batzar Nagusia zela-eta, CEBEKek “hazi eta enplegua sortzeko baldintzak” enpresa topaketa antolatu zuen.
Hizlariak:
Azucena Castro, OWLn zuzendari nagusia; Jordi Sevilla, PSOEko Programa Ekonomikoaren arduraduna; eta
Juan Carlos Martínez Lázaro, IE Business Schoolen Ingurune Ekonomikoaren irakaslea. Ekitaldiak amaitzeko,
CEBEKen Zuzendaritza Batzordeak urteko bazkaria antolatu zuen eta Euskadiko EGABren presidenteak
gonbita jaso ostean, bertan izan zen.

Maiatzak 13

Agerraldia Eusko Legebiltzarrean
Eusko Legebiltzarreko Garapen Ekonomiko eta
Lehiakortasunaren Batzordeko buruak erakunde eta
gizarte eragile desberdinei deialdia luzatu zien,
Gobernuak egin ondoren, Turismoaren Legeari buruzko
iritziak eta irizpenak eskatzeko. Ondorengo erakundeak
agertu ziren: Merkataritza, Industria eta Nabigazio
Ganberetako ordezkariak Euskadiko Turismo Mahaian,
Gipuzkoako Kultura, Turismo, Gazteria eta Kiroletako foru
diputatua, Adigitaleko ordezkariak eta Francisco José
Huidobro, Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako presidentea ordezkatuz.
Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako presidenteak, 2015eko urrian, Euskadiko Turismoaren Lege
Aurreproiektuari buruzko adostutako irizpena azaldu zuen. Hortaz, ekimena “positibo, apropos eta
beharrezkotzat” jo zuen, aurreproiektua EGABri “arautzaileegia” iruditu arren.
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Merkataritza Ganbera
Euskadiko EGABko presidentea honako jardunaldian izan zen: “Mondragón taldetik etorkizunera begirada”.
Bilboko Merkataritza Ganberak antolatu zuen. Javier Sotil, Mondragón taldeko buruak, bere enpresen
kudeaketan eta zuzendarien lanean eragingo duten joerak eta baloreak azaldu zituen.

Maiatzak 25

ADEGI
ADEGIk jardunaldi bat antolatu zuen enpresaren eguna oroitzeko: “Enpresaren aniztasuna kudeatzea”
Eureka! Zientzia Museoan (Kutxaespazioa).
Hiru emakume hizlarik esku hartu zuen: Myrtha Casanovak, Aniztasuna Kudeatzeko Europar Erakundearen
fundatzaile eta buruak, baita Artistas Diversos GKEren fundatzaileak ere; Maria Jesús Prieto-Laffarguek,
Ingeniaritzaren Munduko Erakundeko buruak, Telefónica Sistemas SAko kudeatzaileak Unión Fenosa
Inversores Burutzan adjuntuak; Nekane Balluerkak, UPV/EHUko Psikologia Fakultatean Portaera Zientzien
Metodologian katedradunak. EGABri ordezkatu presidentea, Francisco Huidobro, izan zen.

Ekainak
6 eta 7

EGABko batzordeburuen eta idazkari nagusien urteko topaketa
Espainiako EGABk Espainia Europar Batasunera elkartu zela hogeita hamargarren urteurrena ospatzeko
jardunaldia antolatu zuen eta bertan Erkidegoetako EGABen batzordeburuen eta idazkari nagusien urteko
topaketa gauzatu zen. Hitzaldia Joaquín Almunia europar komisarioak eman zuen eta mahai-inguruan
Emilio Lamo de
Espinosa eta Xavier
Vidal-Folch izan ziren.
EGABren urteko
topaketa ekainaren 7an
burutu zen eta EGABen
jarduera eta zereginari
buruzko esperientziak
trukatu ziren.

Ekainak 10

SEAren Batzar Nagusia
Euskadiko EGABren presidentea SEAk antolatutako hitzaldi eta ekitaldietara joan zen. Horiek Gasteizko
Vital Eraikinean egin zen Batzar Nagusiaren ingurukoak izan ziren.
Izenburua: “Ekonomiaren erronka eta zalantzen aurrean enpresa sarerako etorkizuneko erronkak eta
gakoak”. Partaideak: Antonio Garamendi, CEPYMEko burua eta CEOEko lehendakariordea, eta Juan Pablo
Lázaro, CEIMeko burua eta CEOEko lehendakariordea. Ixteko orduan, buru agertu ziren Pascal Gómez,
SEAko burua, eta Iñigo Urkullu Lehendakaria.
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Izaskun Bilbao eurodiputatuarekin topaketa
Francisco José Huidobrok, Euskadiko EGABren presidenteak, Europar Parlamentuan erakunde topaketa izan
zuen Izaskun Bilbao eurodiputatuarekin, EGABk gauzatutako jarduera europarra jakinarazteko.

Ekainak 14

Europar Parlamentuan esku hartzea
Europar Parlamentuak Euskadiko EGABko buruari eta STAko presidenteordeari, Francisco José Huidobrori,
gonbita luzatu zitzaion “Seas in Motion. Activating the Atlantic Action Plan” izenburupean Bruselan egindako
ekitaldian hizlari bezala parte hartzeko. Ekitaldia aurreko ekainaren 14an egin zen eta Europako
Parlamentuaren Itsas eta Kosta Gaietako Intertaldeak antolatu zuen, Europar Estrategia Atlantikoak
zuzentzen duen EB Estrategia Atlantikorako Taldearen laguntzaz. Ekitaldiaren helburua aipatutako
Estrategiari bereziki erreparatzea izan zen, Intertaldearen lan barnean, baita ezartzea eta garapena
haztatzea ere. Horretarako, orain arte egindako lorpenen balioa nabarmendu zen eta dinamismo berria
behar lezaketen alderdiak sustatzeko ekarpenak eztabaidatu ziren.
Intertaldeko presidentea den Gesine Meissner eurodiputatu alemaniarraren zuzendaritzapean, ekitaldiak bi
mahai-inguru izan zituen. Lehenengoa Estrategia Atlantikoaren garapen, ezartze eta aurre egiten dien
aukera eta erronkei buruzkoa izan zen. Bigarrena Estrategiaren nazioarteko dimentsioan ardaztuta zegoen,
Galway akordioaren lankidetza transatlantikorako ikerketa kontuen bitartez.
Euskadiko EGABko presidente eta STAko presidenteordeak lehenengo mahai-inguruan parte hartu zuen.
Honako mahai-ingurua Ramón Jauregui europarlamentariak moderatu zuen. Horrez gain, parte hartu zuten
DG MARE eta EBko Estrategia Atlantikoko Taldeko ordezkariek (instituzio haietatik egindako Estrategia
Atlantikoaren jatorri eta sustatzeko ekimenak aurkeztu zituzten), CPMRko Arku Atlantikoko Batzordeak
(prozesu honen inguruko eskualde atlantikoen ikuspuntua azaldu zuen) eta Espainiako Ogasun Ministerioak
(Espainian martxan jarritako LII urdina aurkeztu zuen, Estrategia Atlantikoaren ikusgaitasunaren jardunbide
onaren eredu gisa).
Francisco Huidobrok, STAko presidenteorde gisa, sareak egindako Estrategia Atlantikoaren ezartzearen
analisia ekarri zuen eztabaidara. Euskadiko Batzordea haren hizlaria da eta lekuko errealitatean oinarrituta
dago. Era berean, haztatuta
dago fatxada atlantikoko
itsas-ekonomiaren
operatzaileen bitartez,
zehazki Estrategia
Atlantikoarekiko honakoak
haztatzeko: dituzten kezka,
behar eta itxaropenak;
euren ideiek egite zehatzei
dagokienez noraino egin
duten aurrera ala zeuden
lekuan geratu diren; eta
prozesu honetan topatutako
oztopo eta eragileak.
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VII. Novia Salcedo saria
Euskadiko EGABren presidentea, gazteen integrazio profesionalari bideratuta, VII. Novia Salcedo sarira
bertaratu zen Bilboko Arriaga antzokira.
Sarituak: Victoria Camps (Ad Honorem), Jordi Albareda (Pertsonen kategoria), Emtesport (Enpresaren
kategoria) eta Paraguaya fundazioa (Herri Administrazio/Erakunde/GKEen kategoria).
Arratsaldean, Emilia Málaga idazkari nagusia ondorengo eztabaidan izan zen: “Etika eta giza
bizikidetasuna”. Fundazioak Bizkaia Aretoan antolatu zuen.

Uztailak 5

Extremadurako EGABren erakunde bisita
Extremadurako EGABko burua, María Mercedes Vaquera, eta idazkari nagusia, Luis Antonio Castañares,
Bilbora hurbildu ziren eta zehatz-mehatz azaldu zuten zergatik aurkeztu berri zuten Europako Ekonomia eta
Gizarte Eragileen Nazioz Gaindiko Sareari atxikitzeko eskaera ofiziala. Euskadiko Ekonomia eta Gizarte
Arazoetarako Batzordeak gaur egun sare horretako presidenteordetza dauka.

Uztailak 6

EAE-ko Memoria Sozioekonomikoa Lehendakariari
aurkeztea
Batzordearen Osoko Bilkurak onartu ostean, EGABk
egindako memoria sozioekonomikoaren edukia
ofizialki Eusko Jaurlaritzako Lehendakariari, Iñigo
Urkulluri, aurkeztu zitzaion. EGABren aldetik
presidentea eta idazkari nagusia, Francisco José
Huidobro eta Emilia Málaga, joan ziren, baita
Memoriaren Batzordeko presidentea, Inmaculada
Gallastegui, eta koordinatzailea, Leire Ozerin ere,
Cruz Vicente, Pablo Martín, Pedro Martinez de
Alegría eta Pedro Luis Ustarroz batzordekideekin
batera.
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Santanderreko udako ikastaroak
Euskadiko EGABren buruak Santanderreko UIMPn (Menéndez Pelayo Nazioarteko Unibertsitatea) parte hartu
zuen, hain zuzen ere, “Espainian egoera sozioekonomikoa eta lan egoera. Krisia eta desberdintasuna:
berreskuratze iraunkorrerako ikuspegiak" ikastaroan.

Uztailak 8

EAE-ko Memoria Sozioekonomikoa
Legebiltzarreko buruari aurkeztea
Bakartxo Tejeria Eusko Legebiltzarreko buruari
MSEaren edukiak aurkeztu eta ofizialki
entregatzeko egintza

Uztailak 15

LHBarekin lanean jarduteko bazkaria
Laneko Harremanen Batzordearen burua, Tomás Arrieta, LHBko idazkari nagusia, Borja de La Sota, eta
Euskadiko EGABren burua, Francisco Huidobro, izan ziren.

Irailak 14

Mondragón Unibertsitateko ikasturtea irekitzea
Mondragón Unibertsitatearen ikasturtea irekitzeko ekitaldi ofizialean parte hartu zuen. Gastronomia
Zientzien Fakultatean (Basque Culinary Center) egin zen. Irekitze-hitzaldia Elena Urdaneta Artola
Gastronomia Fakultateko I+Garen zuzendariak burutu zuen eta Mondragón Unibertsitateko errektoreak,
Vicente Atxak, nahiz Iñigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako Lehendakariak esku hartu zuten.

Irailak 15

Deustuko Unibertsitatean ikasturtea irekitzea
Deustuk joan den irailaren 15ean 2016-2017 ikasturte berria inauguratu zuen. Izan ere, aurten
Unibertsitatearen 130. urteurrena ospatzen da. Ekitaldi akademikoari Paraninfoan ekin zitzaion, kapera
gotikoan Bilboko apezpikuaren, Mario Icetaren, mezaren ondoren. Ekitaldiak hasteko, idazkari nagusiak 20152016 ikasturteko txostena irakurri zuen eta, ondoren, “lanaren zuzenbidea XXI. mendean. Lan errealitate
berriekiko hausnarketa ireki eta kritikoa” irekitze-hitzaldia izan zen Mariola Serrano Zuzenbide Fakultateko
irakaslearen eskutik. Zeremoniak Cristina Uriarte Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura sailburuaren
hitzekin jarraitu zuen eta, gero, Deustuko Unibertsitateak Fundación Vizcaína Aguirre omendu zuen. Azkenik,
José María Guibert errektorearen diskurtsoarekin amaitu zen .
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Europako Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako
Batzordea
Euskadiko EGABk Europako Ekonomia eta Gizarte
Arazoetarako Batzordearen Osoko Bilkuran parte hartu
zuen. Ildo horri jarraiki, Europar Batzordeko buruaren,
Jean-Claude Junckerren, agerraldia izan zen nagusi.
Batasunaren egoerari buruzko bere ikuspegia azaldu
zuen eta Batzordeko taldeekin eztabaidatu ere bai.
Europako Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako
Batzordea (EEGAB) eta Europar Estrategia
Atlantikoaren arloan eskualde atlantikoen Ekonomia
eta Gizarte Arazoetarako Batzordeei dagokien Sare
Transnazional Atlantikoa (STA) lankidetzan dihardute.
Aurrekoaren harira, irailaren 21ean Bruselan STAren
Batzar Nagusia egin zen. Horiei esker, Euskadiko
EGABren presidenteak, Francisco José Huidobrok,
EEGABk irailaren 22an egindako Osoko Bilkuraren
saioan parte hartzeko aukera izan zuzen. Bertan
hainbat irizpen onartzeaz gain, Europar Batasunaren
egoera eztabaidatu zen eta Jean-Claude Junckerrek,
Batzordeko buruak, parte hartu zuen.

Urriak 5

SEAren topaketa
Francisco Huidobro, EGABko presidentea, "3ren arteko elkarrizketak” SEAren jardunaldira joan zen. Arabako
Teknologia Parkean antolatu zen.
Topaketan honako enpresaburuek parte hartu zuten: Jesús Guibelalde, IMAT enpresakoa; Mª Lourdes
Moreno, Bolueta Engineering Group enpresakoa eta Jesús Guerra, Naipes Heraclio Fournier konpainiakoa.

Urriak 13

Europa Jauregian ekitaldi publikoa
XXI.eko Ekintzaileak, CaixaBankek Gasteizko Europa Jauregian antolatutakoak, erakunde ordezkariak elkartu
zituen, besteak beste, Lehendakaria, Arabako Ahaldun Nagusia edo Confebask eta SEAko buruak. Halaber,
Euskadiko EGAB ordezkatzen presidentea izan zen.

Urriak 24

Urte judiziala irekitzea
EGABko presidentea Bilboko Justizia Jauregian izan zen, EAEn urte judizial berria inauguratzeko. Protokolozko
ekitaldi nagusia, buru Juan Luis Ibarra, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko presidentea,
izan zuena.

Urriak 28

Forum Europa, Asier Atutxa
Euskadiko EGAB Asier Atutxak, Bilboko Portuko Agintaritzaren buruak, eskainitako “Forum Europa. Euskadi
Tribuna” hitzaldira joan zen Ercilla hotelera.
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Arrantza zuzendariaren agerraldia
Eusko Jaurlaritzako Arrantza zuzendariak,
Leandro Azcuek, Euskadiko Ekonomia eta Gizarte
Arazoetarako Batzordean parte hartu zuen,
Europako Itsas eta Arrantza Funtsaren (EIAF)
programa operatiboaren artikuluak eta
gauzatzea eta Europar Estrategia Atlantikoaren
proiektuak esparru honetan aurkezteko.

Azaroak 22

2016ko Korta sariak entregatzea. Lehendakaritza
EGABko presidentea Lehendakaritzara joan zen aurtengo edizioko sariak banatzera. Jesús Bilbao, Matilde
Elexpuru, María Luisa Galardi eta Jesús Martínez Bujanda izan ziren saridunak. Arantxa Tapia, Garapen
Ekonomiko eta Lehiakortasunerako sailburua, izan zen ekitaldiaren buru.
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EUROPAR GAIEN EREMUAN ERAKUNDE JARDUERA
Mugaz Haraindiko Lankidetza

Otsailak 29

Akitania-Poitou-Charentes-Limousineko CESER erakundeko buru berriarekin bilera
Akitania, Limousin eta Poitu Charenteseko eskualdea eratu ondoren, Ekonomia, Gizarte eta
Ingurumen Arazoetarako Batzorde berriarekin topaketa egin zen Bordelen. Euskadiko
ordezkaritza Francisco José Huidobrok, Euskadiko EGABko buruak, Felisa Piedrak, Europar
Gaietarako Batzordeko buruak, eta Arantza López de Munainek, Batzordean europar gaien
arduradunak, osatu zuten. Jean-Pierre Limousin presidentearekin elkartu ziren, kargurako
urtarrilaren amaieran izendatu ostean. Lehenengo erakunde topaketa izan zen eta gerora begira,
lan agenda zehazteko erabili zen.

Maiatzak
11 eta 12

POCTEFAren Jarraipen Batzordea eta Programazio Batzordea
Euskadiko EGABk Jacan Frantzia-Espainia-Andorra Lurralde Lankidetza Programaren (POCTEFA)
Jarraipen Batzordeari eta Programazio Batzordeari zegozkion bileratan parte hartu zuen, kontsultaorgano bezala kidea den neurrian. Saioetan 2014-2020 aldirako programaren lehenengo
deialdirako proiektuak onartu eta hurrengorako prestatzen hasi ziren. Euskadin onartutako
proiektuak kontuan hartuta, banatutako 71.2 milioitik 10,9 milioi euroko finantzazio europarra
izango da.

Lankidetza Atlantikoko Gunean

Sare Transnazional Atlantikoa, STA
Euskadiko EGAB Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeen eta pareko erakundeen lankidetza sarean (STA)
sartuta dago, Gune Atlantikoaren eskualdeetakoa baita. Ildo horri eutsiz, atxikipen atlantikoa izanik, interes bateratua
duten gaiak aztertzen eta ikertzen lankidetzan dihardu eta gomendioak dagokion erakundeetara (hala nola europar
erakundeetara) iritsarazten ditu.
Sarearen barruan ere daude Andaluziako, Galiziako, Kanarietako, Extremadurako, Gaztela eta Leongo, Akitaniako,
Poitou-Charentes, Pays-de-la-Loire, Bretainiako, Behe Normandiako, Limousineko eta Erdialdeko Eskualdeko Ekonomia
eta Gizarte Batzordeak, Galesko Foro Ekonomikoak, Instituto de Soldadura e Qualidade erakundea, ISQ, Portugalgo
Oceano Foroa. Bestalde, Irish Sea Maritime Forumak ere lanetan parte hartzen du.
2015-2017 agintaldian, Euskadiko EGAB STAren Batzorde betearazlean dago eta hurrengoek osatzen dute:
presidentea, Michel HORTOLAN, CESER Nouvelle Aquitaineko presidentea; presidenteordeak, Corina PORRO, Galiziako
EGABko presidentea, Francisco José HUIDOBRO, Euskadiko EGABko presidentea, Jean HAMON, Bretainiako CESER
izenekoaren presidentea eta Francisco BEIRAO, Portugalgo Oceano Forokoa.

56

Euskadiko Ekonomia eta Gizarte
Arazoetarako Batzordea

Urtarrilak 20

JARDUEREN
TXOSTENA 2016

2007-2013 eta 2014-2020 aldietarako Gune Atlantikoa Lurralde Lankidetza Programa
Euskadiko EGABk 2007-2013 eta 2014-2020 aldietarako Gune Atlantikoa Lurralde Lankidetza
Programaren Jarraipen Batzordeari zegozkion bileretan parte hartu zuen. Porton urtarrilaren 20an eta
Dublinen irailaren 7an eta 8an egin ziren. Porton 2007-2013 programa ixtea eta 2014-2020 aldirako
lehenengo deialdia nahiz batzorde berria abian jartzea landu ziren. Dublinen lehenengo deialdiaren
lehen faseko proiektuei zegozkien erabakiak hartu ziren. Euskadiko EGAB bertan kontsulta-erakundea
izan zen, ekonomia eta gizarte eragileen sare atlantikoak ordezkatuz.

Maiatzak 3

Grupo de Trabajo de la RTA
RTAren lantaldearen bilera, Eskualde Baltikoko Makroeskualdeko Estrategiaren analisiari buruzkoa.

Maiatzak 31

STAren Batzorde Betearazlea
STAren Batzorde Betearazleak Extremadurako EGABk eta Gaztela eta Leongo EGABk STAra atxikitzeko
eskaerak aztertu zituen eta sareari zegokion osoko bilkuraren bilera irailaren 21erako prestatu zuen.
Hala, aztergaien zerrenda eta kanpoko partaidetzak definituak gelditu ziren.

Ekainak
2 eta 3
Azaroak 3

Arku Atlantikoko Batzordearen Batzar Nagusia
Era berean, Euskadiko EGABek Arku Atlantikoko Batzordearen Batzar Nagusietan parte hartu zuen
Iruñean ekainaren 2an eta 3an eta Ponta Delgadan azaroaren 3an. Horietan Estrategia
Atlantikoarekiko Arku Atlantikoko Batzordearen aldarrikapenak azpimarratu ziren. Halaber,
Kooperazio Transatlantikorako Task Force izenekoa sortu zen eta Eusko Jaurlaritza buru izan zen.
Halaber, lantalde batzuen bileretan parte hartu zuen:

Irailak
7 eta 8

Irailak 21



Grupo Garraio lantaldea: otsailaren 9an, Bruselan, gai nagusi modura Connecting Europe Facility
izenekoaren garraiorako europar funtsen banaketa landu zen. Igarobide moten arabera banaketa
orekatuagoa behar dela ondorioztatu zen.



Itsas energia berriztagarrien lantaldea: abenduaren 1ean Bruselan egin zen atlantikoan europar
proiektua bultzatzeko eta eskualde atlantiko ezberdinetan abian dauden proiektuak ezagutzeko.



Estrategia Atlantikoaren Taldea: urtarrilaren 14an, otsailaren 9an, ekainaren 30ean eta azaroaren 28an
bildu zen Bruselan eskualdearen ikuspegitik Estrategia Atlantikoaren eboluzioa aztertzeko

2007-2013 eta 2014-2020 aldietarako Gune Atlantikoa Lurralde Lankidetza Programa
Euskadiko EGABek ekonomia- eta gizarte-eragileen sare atlantikoen ordezkari gisa parte hartu du 2014
-2020 aldiko Lurralde Lankidetzarako Programa Jarraitzeko Batzordearen bileran. Bertan, lehenengo
deialdiaren lehenengo fasearen proiektuei buruzko erabakiak hartu ziren.

STAren Orientazio Batzordea
STAren osoko bilkurak Extremadurako EGAB eta Gaztela eta Leongo EGAB STAn sartzea onartu zuen.
Sarea nortasun juridikoz hornitzeko lege irudia onartzeari buruz eztabaidatu zen eta STAren
Lantaldean Estrategia Atlantikoari buruzko lanen aurrerapen egoera landu zen. IEPKren Arku
Atlantikoa Batzordeko eta EBko Estrategia Atlantikoaren Taldeko ordezkarien entzunaldiak izan ziren.
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Atlantikoko Stakeholders Plataforman parte hartzea
Euskadiko EGABk, Sare Transnazional Atlantikoko bazkideekin batera, Atlantikoko Stakeholdersen
Plataformaren bileratan esku hartu zuen irailaren 27an Dublinen. Horietan Estrategia
Atlantikoaren Ekintza Plana inplementatzean garapenaren ikuspuntuak aurkeztu zituzten. Gainera,
osoko bilkuraren saioetan izan zen eta Ingurumen nahiz Itsas Gaietarako komisarioak, Karmenu
Vellak, Europar Parlamentuko kideek eta estatu atlantikoetako gobernukoek ere parte hartu
zuten.

Azaroak
3 eta 4

Azaroak 10

Europako itsas eskualde periferikoen eta Atlantikoko Arkuaren Batzordearen hitzaldia
Euskadiko EGABk Europako Itsas Eskualde Periferikoen Konferentziaren Batzar Nagusian esku
hartu zuen Ponta Delgadan, Azoreetan, azaroaren 3an eta 4an. 2020. urtearen ondorengo kohesio
politika, itsas politika eta garraio politika, horien guztien negoziaketak prestatzea suertatu zen gai
nagusi bezala. Lobbyaren mezu nagusiak ondorengoak dira: kohesio politika sendoa, Juncker
planarekin hobe koordinatua, eskualdeetako eta tokietako erakundeek zeregina sendotuta, itsasoa
oinarrizko inbertsio gunetzat jotzen duena eta lurralde lankidetzaren garrantzia mantendu edo
sendotzen duena.

STAren Batzorde Betearazlea
STAren Batzorde Betearazleak Atlantikoko Stakeholders Plataformaren Konferentzian STAren
partaidetza aztertu zuen. Halaber, STAren Antolaketa Gutunaren zenbait puntu eguneratzearen
beharrari buruzko hausnarketa egin zuen eta hurrengo STAren Orientazio Batzordea prestatzeari
ekin zion.

Azaroak 24

RTAren lantaldea
RTA-ren, Lantaldearen bilera, itsas ekonomiako agenteei estrategiaren inplementaziorako 2016an
zehar garatutako ekimen atlantikoetara eta kontsultaren leku egoerara ekinda.

Euskadiko

Europar Batasuneko Atlantic Strategy Group taldean

EGABek

Estrategia Atlantikoaren Ekintza Plana inplementatu eta jarraitzean, bultzatu eta zuzentzeko
erakundea da. Europako Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen (EEGAB) eta STAren
artean Estrategia Atlantikoaren arloan dagoen kooperazioaren babesean, taldearen prestakuntza
teknikoari dagokionean erakundearen ordezkaritza Euskadiko EGABn STAren koordinatzaileak
gauzatzen du eta politikoan Michael Smyth, EEGABko presidenteordea, laguntzen du.

lantaldearen 9
bileretan parte
hartu du 2016
urtean zehar

Taldeak hurrengo datetan egin dituen bileratan parte hartu da: urtarrilaren 25a, otsailaren 26a,
apirilaren 5a, ekainaren 9a, uztailaren 20a, irailaren 14a, irailaren 26a, urriaren 20a eta azaroaren
29a, Bruselan eta Dublinen. Horietan Estrategia jarraitzeko eta bultzatzeko ekimen ezberdinak
aztertu dira .
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Lankidetza Europako beste Ekonomia eta Gizarte Batzorde batzuekin

Europako Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearekiko lankidetza
Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Batzordea, Ekonomia eta Diru Batasunean eta Atlantikoko Estrategiarekin zerikusia
duten gaietarako Ekonomia eta Gizarte Kohesioan aritzen den ECO Batzordearekin lankidetzan aritzen da. Irailaren
22an Euskadiko EGABren ordezkaritzak EEGABren osoko bilkuran eta Jean-Claude Juncker presidentearekin EBren
egoeraren eztabaidan parte hartu zuen. 2016. urtean Europar Batasunaren Atlantic Strategy Group taldearen bileretan
parte hartzen jarraitu du, Europako Ekonomia eta Gizarte Batzordeko ordezkari gisa.
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IV . KAPITULUA
BITARTEKO MATERIALAK ETA GIZA BALIABIDEAK KUDEATZEA
2016 KO AURREKONTUA
Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak 1.473.670,38 €-ko gastu-aurrekontua aurkeztu zuen
2016rako, eta zenbateko horren 1.346.845,1 € EAEko Aurrekontu Orokorren kargura izan ziren, 108.425,28 € aurreko
ekitaldietako gerakinen kargura eta 18.400,00 € finantza-sarreren kargura .
El Gastuen eta sarreren ohiko aurrekontua, 2016rako, kapitulu handi hauetan banakatu zen:

AURREKONTUA

GAUZATUTAKOA

GRADUA

1.473.670,38

1.283.615,23

87,1%

I. kapitulua.-Langileen Gastuak

705.575,03

698.993,66

99,07%

II. kapitulua.- Jardunbidearen
gastuak

738.495,37

562.229,31

76,13%

29.599,98

22.392,26

1.473.670,38

1.283.615,23

GASTUAK

VI. kapitulua.- Inbertsioak

SARRERAK
IV. kapitulua.- Transf. eta Dirulag. Gastu arrunta
Eusko Jaurlaritza
V. kapitulua.- Ondare sarrerak
Aurreko ekitaldietako gerakinak

75,65%
87,1%

1.346.845,1

1.346.846,0

100,0%

1.346.845,1

1.346.846,0

100,0%

18.400,0

54.134,41

294,21%

108.425,28

-117.365,1827

Aurrekontuaren likidazioko datuak 2016ko ekitaldiaren behin-behineko likidazioari dagozkio, eta argitaraturiko
egunean, urteko auditoria egiteko zain daude.
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Gastuen likidazioaren bilakaera historikoaren xehetasuna eta haren bilakaera, kapituluka :

Euskadiko EGABren aurrekontuaren gauzatze-mailari
buruzko e boluzioa

3.000.000,00
2.500.000,00
2.000.000,00

EGABren gastuen gauzatze-mailari buruzko eboluzioa
kapituluen arabera
1.000.000,00
800.000,00

I La ngileak

600.000,00

II Ondasunak eta
zerbitzuak

1.500.000,00

III F inantzariaoak

400.000,00
IV Transf. Eta dirulag Gastu Arrunta
VI Inbertsioak

1.000.000,00

200.000,00
500.000,00

0,00

0,00

2006

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Euroak

Euroak

Urteak

2008

2010

2012

2014

2016

Urteak

BATZORDEAREN ZERBITZURAKO LANGILEAK

Euskadiko EGABren zerbitzura diharduten langileak, presidenteaz eta idazkari nagusiaz gain, zortzi pertsona dira eta
lan-arlo desberdinetan banatuak daude :
•

3 azterketa eta proiektuen arduradun.

•

1 administrazio eta zerbitzuen arduradun.

•

1 zuzendari-idazkari.

•

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

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

Aldizkari elektronikoa
Euskadiko EGABren informazio
aldizkaria Batzordearen jarduera
hedatzeko tresna da eta erakunde
honen jarduera ahalik eta jende
gehienari iritsarazteko bitarteko
garrantzitsua da. Argitalpenak
ekonomia eta gizarte informazio
garrantzitsua eta gaurkotasunari
buruzkoa du, bai abagunearen
ikuspegitik, baita egituraren
ikuspuntutik ere.
2016. urtean zazpi aldizkari egin
dira.

Ikusizko agiritegia
Batzordeak eginiko
ekitaldi eta bilera
garrantzitsuenen argazki
digitalen agiritegia du
EGABk.

Ekonomia eta gizarte informazio aipagarriaren artean honakoak
adieraz daitezke: lan merkatuko, hezkuntzako eta gizarte
babesteko adierazleak; industria ekoizpenaren indizeak eta
merkataritzari, prezioei, kostuei eta produktibitateari buruzkoak;
I+G+b; proiekzio ekonomikoak…
Posta elektronikoz eta web orriaren bitartez hedatuko da.
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ARGITALPENAK

2016. urtean zehar argitalpen hauek txertatu ditugu gure web-orrian PDF eta EBOOK formatuan:



2015eko jardueren memoria



2015eko EAEko memoria sozioekonomikoa



Irizpenak:
1/16 Irizpena, “2016-2019 aldirako EAEko Gizarte Zerbitzuen Plan Estrategikoari” buruzkoa.
2/16 Irizpena, “prestakuntza-espezialitateen Euskadiko Katalogoari, eta enplegurako prestakuntza zentroen eta
erakundeen Euskadiko Erregistroari buruzko dekretuaren proiektuari” buruzkoa.
3/16 Irizpena, “Euskadin enplegurako lanbide heziketa arautzeko dekretu-proiektuari” buruzkoa.
4/16 Irizpena, “gizarte larrialdietarako laguntzei buruzko dekretua aldatzen duen dekretuaren proiektuari”
buruzkoa.
5/16 Irizpena, “EAEn izatezko bikoteen erregistroaren arautegia onartzeko dekretuaren proiektuari” buruzkoa.
6/16 Irizpena, “Enplegu Zentro Berezien EAEko Erregistroa sortu eta haien kalifikazioa eta inskripzioa arautzen
dituen dekretuaren proiektuari” buruzkoa.
7/16 Irizpena, “krisian dauden enpresak berregituratzeari eta horiei bultzada berria emateari bideratutako
laguntzak ezartzen dituen 158/2014 Dekretua, uztailaren 29koa, indargabetzen duen dekretu proiektuari”
buruzkoa .

63

Euskadiko Ekonomia eta Gizarte
Arazoetarako Batzordea

JARDUEREN
TXOSTENA 2016

ERANSKINA.
Euskadiko EGABren araudia



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).
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