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Lana erruz eta berrikuntza
2019koa ezohiko ekitaldia izan da Euskadiko
Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako
Batzordearentzat. Batzordearen ohiko jarduera
gauzatzeaz gain, batzordeko kideak eta
zuzendaritzakoak berritu dira, honako erronka
honi loturik: berrikuntza-prozesuak ezin zuen
eraginik izan irizpenak emateko eginkizunetan
eta memoria sozioekonomikoaren prestaketan.
Izan ere, eginkizun horiek epe jakin bati lotuta
daude eta ezin dira atzeratu erakundearen
barne-jardueraren zioz.
Eginkizunen zorroztasuna gorabehera, emaitza
oso ona izan da. Batzorde berria ekainean hasi
zen lanean, eta batetik besterako trantsizioa
ezin hobeto egin zen; beraz, irizpenak emateko
jarduerak eta memoria sozioekonomikoaren
prestakuntzak ez zuten inolako kalterik pairatu.
Esan barik doa hori guztia eraz gauzatu dela joan
diren nahiz hasi berri diren batzordekideek
hartutako ardura eta egindako ahaleginagatik;
izan ere, lehenengoei dagokienez, batzordea
une horretan egiten ari zen lanak oso bideratuta
utzi zituzten, eta bigarrenei dagokienez, ordez,
erakunde honekiko konpromiso betea erakutsi
zuten. Azkenak erakunde honetako kide dira
dagoeneko eta, hasiera-hasieratik, lan-karga
handia hartu zutenez, Euskadiko Ekonomia eta
Gizarte Arazoetarako Batzordeak garaiz eta
behar bezala erantzun zien erakundearen ardura
guztiei.
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Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako
Batzordean, sakoneko aldaketa izan da. Kideen
heren bat baino gehiago berritu da, eta osaera
berriak emakumeen eta gizonen arteko oreka
lortzeko helburua izan du: 14 emakumek eta 18
gizonek osatzen dute batzordea. Batzordeburu
berria emakumea izateaz gain, uztailean
emakume bat hautatu zuten idazkari nagusiaren
kargua betetzeko eta, horrela, hilabete batzuk
lehenago hasitako berritze-prozesua amaitu zen.
Irizpen ugari eman ditugu ekitaldian. 2019an,
hamasei irizpen eman ditugu guztira, eta
irizpena emandako gaien izaera ere askotarikoa
izan da. Hori horrela, EGABek honako hauei
buruzko irizpenak eman ditu: familia eta lana
bateragarri egiteko laguntzei buruzkoa; lege
berriei edo lehendik zeuden beste lege batzuei
buruzkoak, hala nola mugikortasun iraunkorrari,
gazteriari edo emakumeen eta gizonen
berdintasunari buruzkoak; desgaitasuna duten
pertsonen enplegagarritasunari edo
nekazaritzako sasoikako langileen ostatuari
buruzkoak; edo ingurumen-administrazioarekin,
natura-ondarearen kontserbazioarekin edo
lurzoruaren kutsaduraren prebentzioarekin eta
zuzenketarekin lotutakoei buruzkoak. Beste alde
batetik, emandako iraizpenen jarraipena egin du
batzordeak, irizpenon onarpen-maila neurtu eta
horien inpaktuaren irismena ebaluatzeko.
Azkenen berri ere aurki daiteke agiri honetan.
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Memoria Sozioekonomikoaren prestatze-lanak
berrikuntza esanguratsua ekarri zuen. 2019ko
uztailaren 16an egindako Osoko bilkuran onartu
zen eta, lehenengo aldiz, memorian zeharkako gai
bati buruzko kapitulu berariazko bat jorratzea
erabaki zen: emakumeen egoera Euskal Autonomia
Erkidegoko inguruabar sozioekonomikoan.
Kapitulu hori dela bide, 2018an gizarte-eztabaiaren
erdigunean kokatu zen emakumeen eta gizonen
arteko berdintasunaren auziari lotutako
sentsibilizazio-ekintza bultzatu nahi izan zuen
EGABek. Gainera, memoria sozioekonomikoa
prestatzeko lanak batzordearen berritzea
bukatzearekin batera amaitu behar izan ziren, eta
horrek aparteko ahalegina eskatu zigun, baina
ondo egindako lanak dakarren gogobetetzea izan
zen ahaleginaren emaitza.

Euskadiko Ekonomia eta Gizarte
Arazoetarako Batzordea

Azkenik, ezin dut aipatu gabe utzi Akitania Berriko
CESER erakundearekin eta Nazioz gaindiko Sare
Atlantikoa osatzen duten CES eta CESER
erakundeekiko lankidetzaren kariaz garatu ditugun
jarduerak, bai eta zenbait pertsona eta
erakunderen partetik jaso dugun baiezko
erantzuna, goian aipaturiko lankidetzei lotutako
hainbat ekitalditan parte hartzera gonbidatu
ditugunean. Batzordearen izenean, eskerrik asko
prestutasunagatik eta guzti-guztioi zerbait gehiago
ikasteko modua emateagatik.

Beste alderdi batzuen eragina zailagoa da jasotzea
jardueren memorian, baina, nolanahi ere, EGABen
jardueraren atal ere badira. Zeinahi berrikuntzak
badakar gero gogoz jardun beharra erakunde
berria aurkezteko, eta gogozko jardun horretatik
batera lan egiteko konpromisoak eta aukerak
sortzen dira, betiere Batzordearen eginkizuna zein
den ahaztu gabe. Bidenabar, abagune hau baliatu
nahi dut agintari eta erakundeei eskerrak emateko,
guztiek eskaini diguten harrera beroagatik; zinez
espero dut, haiek bisitatu gaituztenean, hein
bereko harrera jaso izana.

Emilia M. Málaga Pérez
Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen Presidentea
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ZIHURTAGIRIA
Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen
Funtzionamenduaren Arautegiaren 16 b) artikuluan ezarri
denez, besteak beste Jardueren Urteko Memoria onesteko
eginkizuna du eratxikita osoko bilkurak.
Arautegian ezarritakoa betez, 2019ko ekitaldiari dagokion
Jardueren Memoria egin da eta, hortaz, hauxe

ZIHURTATZEN DUT
Lehenik, Euskadiko eta Ekonomia Gizarte Arazoetarako
Batzordearen osoko bilkurak, 2020eko otsailaren 26ko ohiko
batzarrean, hau erabaki zuela, besteak beste:

“Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako 2019ko
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,
2020eko otsailaren 26an.

Lorea Soldevilla Palazuelos
Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen
Idazkari Nagusia
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Euskadiko Ekonomia eta Gizarte
Arazoetarako Batzordea

I. KAPITULUA
ERAKUNDEAREN INFORMAZIOA
EKONOMIA ETA GIZARTE ARAZOETARAKO BATZORDEEN HISTORIA
Egungo Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeen aurrekariak Lehen Mundu Gerraren amaieraren ondoko
urteetan ditugu. 1919an, Lanaren Nazioarteko Bureau delakoa sortu zen nazioarteko batzar gisa, eta bertan,
gobernuek, langileek eta enpresaburuek, parte hartzen zuten, lan-baldintzak hobetzeko nazioarteko legeria elkarrekin
lantzeko xedez.
Harrezkero, ituntzeko lehen tresnak agertu ziren Europan, hau da, egungo ekonomia eta gizarte arazoetarako
batzordeen aurrekariak. Lehen erakundea 1925ean sortu zen Frantzian, eta geroago antzeko beste batzuk agertu ziren
Europako beste herrialde batzuetan, bereziki, Bigarren Mundu Gerra bukatutakoan.
Europako Ekonomia Erkidegoak berak sortu zuen, bere organo nabarmenen artean, Ekonomia eta Gizarte Batzordea.
Funtsezko antzekotasunak daude horietan guztietan, beren izaerari eta eginkizunei dagokienez: organo aholkuemaileak dira, gobernuen politika ekonomikoan, gizarte- eta ekonomia-esparruetako ordezkarien parte hartzea
ahalbidetzen dutenak eta, aldi berean, haien arteko elkarrizketa eta lankidetza bideratzen dutenak.
Halaber, Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak ez du jokabide pasiborik, ezpada, berezko ekimena direnak
direlako gobernu eta parlamentuek kontuan izan beharko lituzketen proposamenak edo ebazpenak mahairatzeko
orduan. Aholkuak emateko organoa den aldetik, autonomoa eta lokabea da gobernutik eta parlamentutik, eta haren
txostenak lotesleak ez badira ere, aginduzkoak dira kasu askotan. Nolanahi ere, aintzat hartu beharreko iritzi
kualifikatua ematen du batzordeak.
EGAB.
SORRERA ETA IZAERA
Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordea Eusko Jaurlaritzaren eta Legebiltzarraren erakunde aholkuemailea da, eta ekonomia eta gizarte ordezkariek Euskadiko 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
Legea, urriaren 29ko 433/2013
Dekretua eta 2013ko azaroaren
22ko Osoko bilkuraren erabakiak
onetsitako Funtzionamendu
Arautegia.
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EGINKIZUNAK
EGABek nortasun juridiko propioa du, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioarena ez bezalakoa, eta ahalmen eta
beregaintasun osoa du legeak eratxiki dizkion eginkizunak betetzeko.

Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen egoitza Bilbon dago, eta bertan egiten dira batzordearen
organoen bilkurak.
•

Politika ekonomikoarekin eta sozialarekin loturiko lege proiektuei buruzko aginduzko informazioa ematea,
Laneko Harremanen Batzordeari atxikitako arloak alde batera utzita, hura arautzen duen legearen arabera.
Aurretiazko txosten horretatik daude salbuetsita Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorren lege
proiektuak, baita berau aldatzeko edo osatzeko legegintzako arauak ere. Hala ere, Eusko Jaurlaritzak
edukiaren berri eman behar dio EGABi

•

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, gai horien inguruko txostenak eska diezazkioke batzordeari .

•

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.

•

Nahitaezko txostenak ematea Eusko Jaurlaritzak politika ekonomiko eta sozialaren arloan dituen plan
orokorrei buruz.

•

Aurreko ataletan aipaturiko arloei buruzko proposamenak egitea Eusko Jaurlaritzari.

•

Bere ekimenez edo Eusko Jaurlaritzak nahiz Legebiltzarrak eskatuta, irizpenak, ebazpenak edo txostenak
egitea, lehen bi ataletan aipaturiko arloei dagozkienak.

•

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

•

Urtero-urtero memoria bat egitea eta Eusko Jaurlaritzari eta Eusko Legebiltzarrari helaraztea. Memoria
horretan, Euskal Autonomia Erkidegoko egoera ekonomikoari eta sozialari buruzko iritziak azaldu behar dira

•

Bere eginkizunak betetzeko behar duen informazioa eskatzea eta jasotzea administrazio orokorretik eta
Euskal Autonomia Erkidegoko edozein erakundetatik.
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OSAERA
Hogeita hamabi lagunek osatzen dute EGAB. Honako hauek, hain zuzen:
•

Zortzi lagun daude sindikatu-erakunde eta -konfederazio nagusien ordezkaritzan.

•

Zortzi lagun daude enpresa-konfederazioen ordezkaritzan.

•

Lagun bana dago Euskal Autonomia Erkidegoko ondoko sektore, erakunde, entitate edo elkarteen
ordezkaritzan:

•



Merkataritza, industria eta itsasketa ganberak.



Aurrezki kutxak eta finantza erakundeak.



Kooperatibak.



Lanbide-sozietate anonimoak.



Arrantza erakundeak.



Nekazaritza erakundeak.



Kontsumitzaileen erakundeak.



Gizarte ekintzaren hirugarren sektoreko erakundeak.

Zortzi lagun daude EGABen eginkizunei lotutako arloetan adituak.

Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak burutza du. Arestian adierazitako pertsonaren bat burua ez
bada, kideen kopurua hogeita hamahirukoa izango da. Batzordekideak lau urterako izendatzen dira
EGAB-EN BERRITZEA
2013ko abenduaren 18an, EGABren 2014-2018 agintaldia amaitzear zegoenez, EGABen ohizko eraberritze-prozedura
argitaratu zen EHAAn , Batzordeari buruzko Araudiaren 6.2. artikuluak xedatutakoari jarraiki.
Aipaturiko prozedurak aurrera jarraitu zuen eta EGAB osatzen duten erakundeen ordezkariak eta izendatu ziren. Aldi
hori Lehendakariaren Dekretuz (azaroaren 10eko 16/2019 Dekretua), 2014ko azaroaren 18ko EHAAn, EGAB osatzen
duten pertsonen izendapena argitaratu zenean amaitu zen. Horretarako, aldez aurretik lehen zeuden kideek karguak
utzi zituzten.
Berritzea osatze aldera, 2019ko ekainaren 14an egin zen Batzorde berrituaren lehen Osoko bilkura, eta bertan, Emilia
M. Málaga Pérez andrea buru gisa izendatzea onartu zen, hark hasiera eman zioneko agintaldiaren
barruan. Lehendakariak berak formalizatu zuen izendapen hori ekainaren 24ko 20/2019 Dekretuaren bidez (ekainaren
28ko EHAA), Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen maiatzaren 17ko 8/2012 Legearen 6.1
artikuluak dioenarekin bat etorriz.

I. KAPITULUA
ERAKUNDEAREN INFORMAZIOA

8

Kontseilua 2019ko maiatzean berritu zen arte, osaera hau izan du:
PRESIDENTEA: Francisco José Huidobro Burgos

IDAZKARI NAGUSIA: Emilia M. Málaga Pérez

TITULARRAK

ORDEZKOAK
A TALDEA

Sindikatuen erakunde eta konfederazioen ordezkaritzan
CCOO

UGT

TITULARRAK

ORDEZKOAK

TITULARRAK

ORDEZKOAK

Garbiñe Espejo Jairo
Felisa Piedra Gao
Oskar Arenas Velasco
Arantza Martínez Tobalina
Santiago Martínez Pérez

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

Maribel Ballesteros Martínez
Raúl Arza Vélez
Esperanza Morales Quicios

Jesús Mª García de Cos
Arantza Ruiz Huidobro
Carlos Trevilla Acebo

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

Silvia Ara Quincoces
Juan Ugarte Aguirrezabal
José Miguel Ayerza Mendiburu
Luis Bernaola Iturbe
Ana Boto Sánchez
Ana García Polanco
Fernando Raposo Bande
Eduardo Arechaga Cilleruelo

C TALDEA
EAEko sektore, erakunde edo elkarte bakoitzaren izenean
Merkataritza, Industria eta Nabigazioa
Aurrezki Kutxak eta Finantza Erakundeak
Juan Luis Martínez Ordorica
(Hasta el 17/06/2018)

Izaskun Astondoa Sarria

Pedro Martínez de Alegría Pinedo

Kooperatibak
Patxi Olabarria Furundarena

Laneko Sozietate Anonimoak

Francisco Javier Sanz Santaolalla

Javier Muñecas Herreras

Arrantza Erakundeak
Miren Garmendia Ceberio

Rafael Aranguren Ilardia

Olatz Jaureguizar Ugarte

Nekazaritza Erakundeak

Juan Pablo Rodríguez-Sahagún

Iñigo Bilbao Rekagorri

Yolanda Urarte Alonso

González

Gizarte Ekintzako Erakundeak
Mikel Larrea Azpeitia

Gizarte Ekintzako Hirugarren Sektoreko Erakundeak

Ana Collia Posada

Mikel Ruiz Martínez

Gonzalo Rodríguez Aguirregoitia

D TALDEA
Aditu Izendaturiko pertsonak
Inmaculada Gallastegui Zulaica
Pedro Luis Ustarroz Moleres
Edurne Terradillos Ormaetxea
Guillermo Dorronsoro Artabe
Lander Beloki Mendizabal
Lore Bilbao Artetxe
Jon Barrutia Güenaga
Carmen Agoués Mendizabal
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Kontseilua berritu ondoren (EHAA, 2019/05/20), osaera
PRESIDENTEA: Emilia M. Málaga Pérez

IDAZKARI NAGUSIA: Lorea Soldevilla Palazuelos

TITULARRAK

ORDEZKOAK
A TALDEA

Sindikatuen erakunde eta konfederazioen ordezkaritzan
CCOO

UGT

TITULARRAK

ORDEZKOAK

TITULARRAK

ORDEZKOAK

Garbiñe Espejo Jairo
Oskar Arenas Velasco
Jone Robledo Zapatero
Santiago Martínez Pérez
Estibaliz Montero Mendoza

Arantza Martínez Tobalina
Alfonso Ríos Velada
Francisco Juan Osuna Matamoros
Jorge Hurtado Abrisqueta
Gregorio Martín Benito

Maribel Ballesteros Martínez
Raúl Arza Vélez
Esperanza Morales Quicios

Jesús Mª García de Cos
Xuria Arza Vélez
Carlos Trevilla Acebo

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

Eduardo Arechaga Cilleruelo
Fernando Raposo Bande
Silvia Ara Quincoces
Ana García Polanco
Ana Boto Sánchez
José Miguel Ayerza Mendiburu
Julián Ruiz Gutierrez
Juan Ugarte Aguirrezabal

C TALDEA
EAEko sektore, erakunde edo elkarte bakoitzaren izenean
Merkataritza, Industria eta Nabigazioa
Aurrezki Kutxak eta Finantza Erakundeak
Jesús María Corres Santos

Eduardo Mozo de Rosales Fano

Pedro Martínez de Alegría Pinedo

Kooperatibak
Patxi Olabarria Furundarena

Laneko Sozietate Anonimoak

Francisco Javier Sanz Santaolalla

Olatz Jaureguizar Ugarte

Arrantza Erakundeak
Aurelio Bilbao Barandica

Luis Francisco Marín Andrés

Jon Ariño Gallego

Garikoitz Nazabal Etxabe

Iñigo Bilbao Rekagorri

Gizarte Ekintzako Hirugarren Sektoreko Erakundeak
Gonzalo Rodríguez Aguirregoitia

D TALDEA
Aditu Izendaturiko pertsonak
Joseba Madariaga Ibarra
Begoña Pedrosa Lobato
Aitor Alzola Martínez de Antoñana
Arantza Estefanía Larrañaga
Fernando Fantova Azcoaga
Jon Barrutia Güenaga
Itziar Alkorta Idiakez
Osane Oruetxebarria Fernández de la Peña
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Javier Muñecas Herreras

Nekazaritza Erakundeak

Gizarte Ekintzako Erakundeak
Ana Alzaga Menaza

Rafael Aranguren Ilardia
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Iñigo Vidaurrazaga Vidal

ORGANO KOLEGIATUAK

OSOKO BILKURA

Batzorde Iraunkorra

Buruak zuzentzen duen Osoko bilkura dugu
Batzordearen erabakiak hartu eta bere nahiak
agertzeko organo gorena. Presidenteak,
batzordekideek eta idazkari nagusiak osatzen
dute Batzordearen Osoko bilkura. Osoko
bilkurak ondoko eskumenak dauzka:

Jardunbideari buruzko arautegiak sortu duela, Batzorde Iraunkorra
EGABeko buruak, idazkari nagusiak eta Batzordea osatzen duten talde
bakoitzeko lau kidek ere osa dezakete. Bere eginkizunen artean,
aipatzekoa da Batzordearen Osoko bilkuraren erabakiak betetzen direla
zaintzea.

− Presidentearen bete behar duen pertsona
proposatzea lehendakariari eta, Osoko
bilkuraren arlo horretako erabakirik egon
ezean, kargua bete behar duen pertsonari
buruzko kontsulta jasotzea lehendakariaren
eskutik.

Lan Batzordeak

− Batzordeari esleituriko eginkizunak
betetzean, erabaki egokiak hartzea.

− Gizarte Garapenerako Lan-batzordea, Pedro Luis Ustarroz Moleres
buru izan duena Batzordea berritu arte. Berritu ondoren, hau da,
maiatzaren 20tik aurrera, Fernando Fantova Azcoaga da lan-batzorde
horretako burua.

− Jardunbideari buruzko barne arautegia
prestatu eta onartzea, bai eta Batzordearen
jardunbide-arautegia gara dadin
beharrezkoak diren artezpideak eta
jarraibideak onartzea ere.
− Lan-batzordeak sortzea eta desegitea, haien
eskumenak eta jardunbide-arautegia
zehaztea .
− Batzordearen aurrekontua onestea.
− Batzordearen langileria onestea,
aurrekontuan sartzeko.
− Bateraezintasunak aztertzea eta Batzordeko
edozein kideren betebeharrak bete ez direla
adieraztea.

Osoko bilkuraren eginkizuna da lan-batzordeak sortzea eta horiei
aginpideak esleitzea.
Lan-batzordeak ondokoak dira:

− Ekonomiaren Garapenerako Lan-batzordea, Pedro Martínez de Alegría
Pinedo buru izan dueña Batzordea berritu arte. Berritu ondoren, hau
da, maiatzaren 20tik aurrera, Arantza Estefanía Larrañaga da lanbatzorde horretako burua.
− Memoria Sozioekonomikoa prestatzeko Lan-batzordea, Jon Barrutia
Güenaga buru izan dueña eta, Batzordea berritu ostean, buru izaten
sgeituko duena.
− Europako Gaien Lan-batzordea, Felisa Piedra Gao buru izan duena
Batzordea berritu arte.

Pertsona bakarreko organoak
Batzordeak pertsona bakarreko bi organo ditu, burutza eta idazkaritza
nagusia.

BURUTZA
Batzordearen ordezkaritza du eta horren jarduerak artezten ditu; gainera,
bilkuren deiak egin, horietan buru jardun eta moderatu egiten ditu. Gaur
egun, Emilia M. Málaga Pérez andrea da presidentea.
IDAZKARITZA OROKORRA
Administrazio-zerbitzuak eta zerbitzu teknikoak zuzentzen ditu,
Batzordearen funtsen gordailuzaina da eta dokumentazioa zaintzen
du. Gaur egun, Lorea Soldevilla Palazuelos da idazkari nagusia.
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BATZORDEAREN EKONOMIA- ETA FINANTZA-ARAUBIDEA ETA BALIABIDEAK

Autonomia ekonomiko-finantzarioaren printzipioa betez, bere aurrekontua onetsi eta betearazten du
Batzordeak. Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan ezarritako zenbatekoaren bidez finantzatzen da
aurrekontua.
Batzordeak zortzi langile ditu eta, erakundearen lege arautzailearekin bat etorriz, Lan Zuzenbidearen arabera lanharremanaren bidez lotzen zaizkio Batzordeari.
Kontratatzerakoan, Batzordeak sektore publikoaren kontratuen arloan indarrean dagoen legeria bete behar du, herri
administraziotzat jotzen den erakundea baita. .
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II. KAPITULUA
JARDUEREI BURUZKO TXOSTENA
EGABEN LEGEAN EZARRITAKO EGINKIZUNAK GAUZATZEA

IRIZPENAK EMATEA
Euskadiko Ekonomia eta
Gizarte Arazoetarako
Batzordeari buruzko Legearen
3. artikuluak
xedatutakoarekin bat, 2019.
urtean, Batzordeak hamasei
irizpen eman zituen: bat
EAEko emakumeen eta
gizonen berdintasunerako VII.
planari buruz, bi lege
aurreproiektuen inguruan eta
gainerako hamahiruak
dekretu-proiektuen inguruan.

1/19 Irizpena jarraitzea:

IRIZPENA 1/19, “bizitzan zehar ikaskuntza2019ko uztailaren 23an, Gobernu Kontseiluak,
jarduerak egiteko laguntzak arautzen dituen Hezkuntzako sailburuak proposatuta, bizialdi
osoko ikaskuntzari lotutako jarduerak egiteko
dekretu-proiektuari” buruzkoa
Batzordea: Gizarte Garapenerako Batzordea
Sarrera-data: 2018ko abenduaren 4a

laguntzak arautzen dituen dekretua onartu
zuen. 2019ko abuztuaren 9an argitaratu zen
EHAAn.

Laburbilduz, esan dezakegu onartutako
testuak zenbait aldaketa izan zituela jasotako
ohar eta alegazioen ondorioz. EGABen
proposamenak maila onargarrian aintzat
hartu dira; izan ere, proiektuari berari –ez
arauzko garapenari– buruzko bi gogoeta
berariazkoetatik, bat jaso da.

Emaitza: EGABen ustez, egokia zen “Bizialdian
zehar egiten den ikaskuntzaren inguruko
jarduerak gauzatzeko laguntzak arautzen dituen
Dekretu Proiektuari” buruzko tramitazioa,
kontsulta-organo honek egin dituen oharrak
kontuan hartuta. Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza
Sailak bidali zuen proiektua, eta irizpena 2019ko urtarrilaren 7an onartu zen Osoko
bilkuran.

Bizialdian zehar egiten den ikaskuntzari lotutako jarduerak gauzatzeko laguntzak arautzea du helburu proiektuak.
2012. urtean, halako laguntza-motak arautu zirenetik (azaroaren 27ko 248/2012 Dekretua), lege-aldaketak izan dira
eta, ondorioz, diruz lagun daitezkeen jardueren ezaugarriak eta baldintzak berriz zehaztu behar izan dira, “Bizialdi
Osoko Ikaskuntzari buruzko Legeak” (urriaren 10eko 1/2013 Legea) xedatzen dituen helburuekin eta Europak
hezkuntza nahiz prestakuntzaren arloan egindako gomendioekin bat etortzeko.
EGABek gogorarazi nahi du bizialdian zeharreko euskal ikaskuntza-sistemak honako helburu hauek dituela: herritarrei
berdintasunezko baldintzetan sarbide unibertsala bermatzea eta enplegagarritasuna optimizatzeko lanbide-gaitasunak
hobetzea, bai eta ikaskuntza iraunkorraren inguruan, kultura sendoa sustatzea ere.
Eusko Jaurlaritzak bidalitako testua aztertu ostean, Batzordeak dekretu-proiektua aldeztu du, baina zenbait ohar egin
ditu. Besteak beste, laguntzak adjudikatzeko eskaerak aurkeztean, ebaluazio-irizpideekin zerikusia duten oharrak dira.
Batzordearen iritziz, “helburuen egokitasuna eta proposatutako jardueraren kalitatea ziurtatzeko irizpideak ere
txertatu beharko lirateke”.

13

II. KAPITULUA
JARDUEREI BURUZKO TXOSTENA

JARDUEREN
TXOSTENA 2019

Euskadiko Ekonomia eta Gizarte
Arazoetarako Batzordea

2/19 IRIZPENA, “arreta goiztiarraren arloko lanbide-kualifikazioa egiaztatzeko balio duten tituluen,
ikasketen eta lanbide-gaitasunen katalogoa zehazteko dekretu-proiektuari” buruzkoa
Sarrera-data: 2019ko urtarrilaren 24a
Batzordea: Gizarte Garapenerako Batzordea.

2/19 Irizpena jarraitzea:

Emaitza: EGABek egokitzat jo zuen “Arreta goiztiarraren arloko lanbidekualifikazioa egiaztatzeko balio duten tituluen, ikasketen eta lanbidegaitasunen katalogoa zehazteko dekretu-proiektuaren” izapidetzea. Eusko
Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiken Sailak bidali zuen proiektua, eta
irizpena 2019ko otsailaren 15ean onartu zen Osoko bilkuran.

2019ko uztailaren 16an, Eusko Jaurlaritzako
Kontseiluak, Enplegu eta Gizarte Politiken
Sailak proposatuta, arreta goiztiarraren arloko
lanbide-kualifikazioa egiaztatzea ahalbidetzen
duten tituluen, ikasketen eta lanbidegaitasunen katalogoa ezartzen duen dekretua
onartu zuen. Aurretik, otsailaren 15eko Osoko
bilkuran, Kontseilu honek irizpena eman zuen.

Arreta Goiztiarreko Erakunde arteko Kontseiluak 2017ko urrian onartutako
irizpideak garatzen ditu dekretuak. EGABek proiektua aldeztu du, arreta
goiztiarraren arau-esparruaren segurtasun juridikoa indartzen laguntzen
duelako, esku-hartze integraleko eta diziplina anitzeko alderdi batetik eratu
baita, hiru sistema publiko aintzat hartuta: hezkuntza, osasuna eta gizartezerbitzuak.

Laburbilduz, onartutako testuak aldaketa gutxi
izan dituela esan daiteke, eta aldaketok
edukiaren funtsa ez dutela aldatzen.
Irizpenean, Euskadiko Ekonomia eta Gizarte
Arazoetarako Batzordeak on iritzi zion
ekimenari, eta dekretuaren artikuluak
hobetzeko proposamen zehatz batzuk egin
zituen. Proposamen horiek guztiak, bat izan
ezik, kontuan hartu dira.

Gainera, bereziki balioesten ditu haur-garapeneko eta arreta goiztiarreko
zentro guztiei (publikoak eta pribatuak) beren funtzionamendua baimentzeko
(foru-eskumena) edo Gizarte Zerbitzuen Euskal Sisteman txertatzeko homologazioa lortze aldera eskatzen zaizkien
langile-eskakizunak.

Aldi berean, EGABek aintzat hartzen du arreta goiztiarreko esperientzia espezializatua egiaztatzeak arauak ezarritako
prestakuntza espezializatua ordezkatu ahal izatea. Hala eta guztiz ere, EGABen ustez, esperientzia hori nork eta zer
baldintzatan egiaztatuko duen zehaztea garrantzitsua da –edo, bestela, araudi aplikagarriaren aipua egin beharko
litzateke− segurtasun handiagoz hornitzeko eta dekretua hobeto ulertzeko.

IRIZPENA 3/19, “Euskadiko Ondare Naturala kontserbatzeko lege-aurreproiektuari” buruzkoa
Batzordea: Ekonomiaren Garapenerako Batzordea.
Sarrera-data: 2019ko urtarrilaren 14a
Emaitza: EGABek egokitzat jo zuen “Euskadiko Natura Ondarea Kontserbatzeko legearen aurreproiektua” izapidetzea,
betiere organo aholku-emaile honek egindako oharrak kontuan hartuta. Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde
Plangintza eta Etxebizitza Sailak bidali zuen proiektua, eta irizpena 2019ko otsailaren 22an onartu zen Osoko bilkuran.
Legearen xedea da Euskadiko natura-ondarea babestea, kontserbatzea, kudeatzea, modu jasangarrian erabiltzea,
leheneratzea eta hobetzea.
Ia 25 urte igaro dira Euskal Herriko Natura Babesteko Legea (ekainaren 30eko 16/1994 Legea) aldarrikatu zenetik; lege
hori aurrendaria izan zen une hartan. Aldi horretan, legea lau aldiz aldatu da, azken aldian, aldaketok arauzko testu
bakarrean bateratzeko helburuz (1/2014 Legegintzako Dekretua, apirilaren 15ekoa). Hala ere, azken bosturteko
honetan, Europar Batasunak legegintzako corpus zabala bultzatu du, eta corpus hori estatuko oinarrizko araudira
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ekarri da. Horregatik, EGABek legegintzako ekimen hori aintzatesten du,
“egungo arazoei erantzun nahi dielako eta, gainera, oreka hobezina
lortzen saiatzen delako natura-ondarearen kontserbazioaren eta euskal
lehen sektorearen garapenaren eta beste jarduera ekonomiko batzuen
artean”.

3/19 Irizpena jarraitzea:
2019ko uztailaren 27an, Eusko Jaurlaritzako
Kontseiluak, Ingurumen, Lurralde Plangintza
eta Etxebizitza sailburuak proposatuta,
Euskadiko Natura Ondarea Kontserbatzeko
Legearen proiektua onartu zuen.

Euskal organo aholku-emaileak gogorarazi du lege-aurreproiektu baten
Laburbilduz, onartutako testuak zenbait
memoria ekonomikoak, besteak beste, gastuak eta diru-sarrerak aldaketa izan zituen, jasotako ohar eta
zenbatetsi behar dituela. Alde horretatik, EGABen ustez, aztertutako alegazioen ondorioz. Gainera, idazkeraren
moldea aldatu zen. EGABen proposamenak
aurreproiektuaren memoria ekonomikoak kostuak zenbatesten ditu, baina
maila onargarrian aintzat hartu dira; izan ere,
“zerga-kontzeptuen eta izaera fiskaleko neurri generikoen aipamena proiektuari berari –ez arauzko garapenari–
besterik ez du egiten” diru-sarreren arloan; hortaz, horien simulazioak eta buruzko hamazazpi gogoeta berariazkoetatik,
zazpi jaso dira.
kalkuluak egin beharko liratekeela uste du, bai eta beste administrazio
batzuentzat
(foru-administrazioentzat,
toki-erakundeentzat…)
adierazitako gastuak kalkulatu ere. Ildo beretik, ebaluazio ekonomikoaren zehaztasun handiagoa eskatzen du
nekazaritza- edo abeltzaintza-jarduerak egiten dituzten pertsonengan (fisikoak eta juridikoak) eta natura-ondarearen
euskarri diren ekonomia- eta jolas-jardueren onura sozioekonomikoetan (besteak beste, turismoan) duen eraginari
buruz.
Azkenik, irizpenak proposatzen du, naturagune babestuen artean, itsas eremu babestuak kontuan hartzea eta legean
artikulu berri bat gehitzea, horien izaera eta babes berezia zehazteko.

IRIZPENA 4/19, “Euskadiko Ingurumen-Administrazioaren Lege-aurreproiektuari” buruzkoa
Batzordea: Ekonomiaren Garapenerako Batzordea.
Sarrera-data: 2019ko urtarrilaren 8a.
Emaitza: EGABek egokitzat jotzen du Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak bidalitako “Euskadiko
Ingurumen Administrazioaren Legearen aurreproiektua” izapidetzea, eta Osoko bilkurak 2019ko otsailaren 22an
onartu zuen irizpena.
Aurreproiektuaren xedea da ingurumenaren arloko arau berria aldarrikatzea, Euskal Autonomia Erkidegoko
Ingurumena Babesteko lehengo Lege Orokorra ordezteko. Horretarako, Euskadiko ingurumen-administrazioaren arauesparrua eguneratu behar da, hogei urteko indarraldian sortutako ingurumen-arloko lege-corpus garrantzitsua eta
gizarteak ingurumenaren arloan eskatzen dituen premia berriak aintzat hartzeko. Era berean, ekainaren 23ko Urari
buruzko 1/2006 Legea aldatuko da, hamar urtean baino denbora luzeagoan indarrean egon ondoren, edukia egungo
lege-esparrura egokitzeko.
Batzordearen ustez, ingurumenaren arloko arau berria idazteko ekimena oso egokia da, egun indarrean dagoen
Ingurumenaren Babesari buruzko Lege Orokorra ordezkatzeko. Hala, euskal ingurumen-politika berritu, Europar
Batasunak sustatzen duen iraunkortasunaren hiru ikuspegietatik behar bezala bateratu, lege berriak garatu eta
eskarmentuaren nahiz administrazioaren ikuspegitik jardun eta kudeatzeko teknika onak kontuan hartuko dira. Horrez
gain, Euskadin garatzen den etorkizuneko ingurumen-politika arteztuko du, sortzen ari diren erronka eta behar berriei
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aurre egiteko xedez.

4/19 Irizpena jarraitzea:

Hogei urte hauetan, Ingurumena Babesteko Lege Orokorra Euskadiko
ingurumen-politikaren mugarria izan da, eta lorpen garrantzitsuak ondu
ditu gure ingurumen-ondarea leheneratu eta babesteari dagokienez. Dena
den, mugak izan ditu eta aldatzeko beharra antzeman da, bereziki, europar
araudian funtsatuta. Izan ere, Europa iraunkorrera iritsi behar da ikuspegi
hirukoitzetik (ingurumena, ekonomia eta gizartea).

Euskadiko Ingurumen Administrazioaren
Legearen proiektua 2019ko uztailaren 23an
onartu zen.
Laburbilduz, esan beharra dago onartu den
testuak hainbat aldaketa izan dituela, baina ez
direla esanguratsuak izan eta, funtsean, honako
Batzorde honen irizpenean proposatutako
testua onetsi dela.

Halaber, arau berriari esker, arauketa ingurumenarekiko gizartearen eske Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako
berrietara eta euskal errealitate sozioekonomikoaren erronka orokor Batzordearen irizpenak proposatutako iritzi eta
aldaketa-proposamenei dagokienez, ikus daiteke
handietara egokituko da, besteak beste, klima-aldaketari aurre egitea, horietako asko Gobernu Kontseiluak onartutako
bioaniztasunaren galera moteltzea, baliabide natural mugatuak lege-proiektuan jaso direla.
arrazionaltasunez erabiltzea edo Nazio Batuen garapen iraunkorraren
helburuak lortzea. Era berean, arau berriari esker, administrazioan esku
hartzeko teknika berrienak txertatuko dira gure lege-antolamenduan, arauen prozedurak sinplifikatu eta arintzeko,
baita ingurumena babesteari gagozkiola, erantzukizun publiko-pribatua partekatzeko ere. Ildo horri eutsiz,
ingurumena eta pertsonen osasuna babesteko interes orokorra zaindu eta herritarren nahiei erreparatuz,
administrazio onaren jardunbide egokiak (hala nola herritarren partaidetza, informazioa edo kudeaketaren
gardentasuna) bultzatuko dira.
Beste alde batetik, EGABen iritziz, aurreproiektua ondo eraikita dago eta, oro har, Batzordeak aldezten du, zenbait
alderdi bereziri buruzko iritziei kalterik egin gabe; horien guztien gaineko oharrak egin dira.
Horren haritik, Batzordea bat dator erosketa publiko berdea tresna egokia izan daitekeela ingurumen-helburuak
lortzeko. Aurreproiektuak EMAS sistemara atxikitzea proposatzen du kontratazio publikoko prozeduretan. Horri
dagokionez, Batzordeak uste du garrantzitsua dela adieraztea EMAS sistemak berebiziko aitortza duela bere eskakizun
-maila handiagatik, baina ez da ahaztu behar nazioarteko aintzatespena duten beste ziurtapen-sistema batzuk ere
badaudela, hala nola ISO sistema, eta azkenak hedapen handiagoa duela euskal enpresetan.Bi inguruabar horiek
bateratze aldera, Batzordeak proposatzen du bi sistema horiek prozeduran bertan balioestea, zeinek dakarren
eskakizun-mailaren arabera.
Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak agerian utzi nahi du kontraesana dagoela zioen azalpenaren
eta artikuluen artean, ingurumen-lankidetzako erakundeen jarduerei dagokienez. Bestalde, aurreproiektuaren atal
batzuetan eta beste batzuetan ageri den egiaztapen-, baliozkotze-, kontrol- eta ikuskapen-jarduketak gauzatzeari
dagokionez erabilitako terminologia-heterogeneotasuna konpontzeko eskatzen du, argi eta garbi ezarriz, alde batetik,
erakunde horiek eta, bestetik, administrazio publikoek beren langileen bidez esku hartzeko esparrua. Ingurumenikuskapenaren eremuan, oso ondo mugatu behar dira ahalmen publikoaren erabilera dakarten eginkizunak, bai eta
ahalmen publikoa erabiltzerik ez dakarten “bestelako egoerak” ere, azkenen arabera, ingurumen-lankidetzarako
erakundeak zeregin horietatik bazter geratzen baitira eta, zuzenean, administrazio publikoen zerbitzura aritzen diren
langileek gauzatu behar baitituzte. Azkenik, ingurumen-lankidetzarako erakundeek eta administrazio publikoetako
langileek egindako jarduerak gainjartzen ez direla bermatu beharko da.
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5/19 IRIZPENA, “Euskadiko turismoko enpresa eta jardueren erregistroaren dekretu-proiektuari”
buruzkoa
Batzordea: Ekonomiaren Garapenerako Batzordea.
Sarrera-data: 2019ko martxoaren 15a.

Emaitza: EGABek egokitzat jo zuen “Euskadiko turismoko enpresa eta jardueren erregistroaren dekretu-proiektua”
izapidetzea. Eusko Jaurlaritzako Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailak bidali zuen proiektua, eta irizpena 2019ko
apirilaren 5ean onartu zen Osoko bilkuran.
5/19 Irizpena jarraitzea:

Arau honen xedea da Euskadiko turismoko enpresa eta jardueren erregistroa
oso-osorik arautzea , turismoaren arloan indarrean dagoen Legearen
(uztailaren 28ko 13/2016 Legea) edukiari egokitzeko. Besteak beste,
erregistroaren konfigurazioa turismo-establezimendu eta -enpresen
tipologiaren arabera egokitzen du, eta horien artean, eragin handiagoa
dutenez, erabilera turistikoko etxebizitzak eta etxebizitzetako logelak
nabarmentzekoak dira. Turismo-gidariarena egiten duten pertsonak
inskribatzea ere proposatzen du proiektuak. Jarduera horren gaineko
gaikuntza beharrezkoa da kultura-ondareari atxikitako elementu katalogatuen
barruan egiten denean.

Orokorrean, EGABek erabat aldezten du turismo-araudia (oinarrizko legea eta
arauzko garapenak) eguneratu dadin eta sektorearen aldaketa eta
berrikuntzen arabera egokitu dadin, gure herrialdean gero eta garrantzi
handiagoa baitu, bai ikuspegi ekonomikotik, baita gizarte-eraginaren
ikuspuntutik ere.

Turismo, Merkataritza eta Kontsumo
Sailaren proposamenez, 2019ko uztailaren
16an, Eusko Jaurlaritzako Kontseiluak
Euskadiko turismoko enpresa eta jardueren
erregistroen dekretua onartu zuen. Aldez
aurretik, Batzorde honek dekretuaren
inguruko irizpena eman zuen, 2019ko
apirilaren 5eko Osoko bilkuran.
Laburbilduz, onartutako testuak aldaketa gutxi
izan dituela esan daiteke, eta aldaketok

edukiaren funtsa ez dutela aldatzen.
Irizpenean, Euskadiko Ekonomia eta Gizarte
Arazoetarako Batzordeak on iritzi zion
ekimenari, eta dekretuaren artikuluak
hobetzeko hiru proposamen zehatz baino ez
zituen egin. Proposamen horietatik, bat
hartu zen kontuan.

Balorazio orokor horrekin batera, irizpenak zenbait ohar espezifiko erantsi ditu, hala nola Erregistroa Turismo Sailaren
barruan arlo hori kudeatzen duen arloari atxikitzeko gomendioa edo, halakorik izanez gero, establezimenduaren edo
higiezinaren webgunea dagokion inskripzioan sartzeko gomendioa. Halaber, beste xedapen gehigarri bat eranstea
gomendatzen du, proiektua indarrean jartzen denean hasita dauden turismo-enpresen eta -jardueren inskripzioa hasi
zenean, artean indarrean zegoen araudiaren arabera izapidetu eta ebatz dadin.

6/19 IRIZPENA, “EAEn desgaitasuna duten pertsonen enplegagarritasunerako programak eta zerbitzuak
nahiz enplegu zentro berezien Euskal Erregistroa arautzeko dekretu-proiektuari” buruzkoa
Batzordea: Gizarte Garapenerako Batzordea.
Sarrera-data: 2019ko apirilaren 16a.
Emaitza: EGABek egokitzat jo zuen “Euskal Autonomia Erkidegoan desgaitasuna duten pertsonen
enplegagarritasunerako programak eta zerbitzuak nahiz enplegu zentro berezien Euskal Erregistroa arautzeko
dekretuaren proiektua” izapidetzea. Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiken Sailak prestatu zuen proiektua,
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eta irizpena 2019ko maiatzaren 17an onartu zen Osoko bilkuran.
Lanbidek desgaitasuna duten pertsonak lan-jarduera egonkor eta kalitatezkoan sartzeko eskaintzen dituen laguntzak
eta zerbitzuak arautzen ditu proiektuak, eta enplegu-zentro berezien Euskal Erregistroa sortzen du. Euskadiko
Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak on irizten dio proiektuari, 6/19 Iripena jarraitzea:
“laneratzeko zailtasun larriak dituen gizatalde bati zuzendutako enpleguEusko Jaurlaritzaren Kontseiluak onartu zuen
politika aktiboen berrantolaketa eta hobekuntza” dakarrelako. Hala ere, 2019ko urriaren 29an, Enplegu eta Gizarte
Politikako Sailaren proposamenez, Euskal
gogoeta egiteko eta araua berrikusteko zenbait ohar egiten ditu.
Besteak beste, Batzordeak nabarmentzen du arauak laguntza eskasa ematen
diela desgaitasuna duten pertsonei enplegu arrunta lortzeko, kolektibo horri
zuzendutako enplegu-politika aktiboetan, oro har, gertatzen ari den bezala.
EGABen irizpenak adierazten duenez, azken urteotan, enplegu-programek
enplegu babestua eta enplegu-zentro berezien jarduera babesteko ahalegina
egin dute, ia modu esklusiboan, lan-merkatu arruntean sartzearen kaltetan.
Ildo horretan, gogorarazi du Eusko Legebiltzarrak aho batez eskatu ziola
Eusko Jaurlaritzari neurriak har zitzala desgaitasuna duten pertsonek enplegu
arrunta lor zezaten bultzatzeko. Aztertutako dekretu-proiektuak enplegu
babestuari laguntzeko eta haren jardueren iraunkortasuna indartzeko
neurriak baino ez ditu finkatzen eta indartzen.

Autonomia Erkidegoko desgaitasuna duten
pertsonen enplegagarritasunarekin eta
enplegu-zentro berezien Euskal
Erregistroarekin zerikusia duten programak
eta zerbitzuak arautzen dituen dekretua, hain
zuzen ere Kontseilu honek aldez aurretik
irizpena eman zuena, maiatzaren 17ko osoko
bilkuran.
Laburbilduz, esan daiteke onartutako testuak
aldaketa gutxi izan dituela bere edukiaren
funtsa aldatzen ez dutenak. Bere irizpenean,
Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako
Batzordeak positiboki baloratzen zuen
ekimena, eta hainbat ohar orokor eta
espezifiko eman zizkion artikulatuari, eta,
beraz, izaera formala baino ez du kontuan
hartu.

Atal honetan, EGABek uste du enplegu-modalitate arruntaren laneratzea
indartu beharko litzatekeela, ahal den guztietan, ezaugarri batzuetarako
(adimen- edo garapen-desgaitasuna duten pertsonak edo buruko gaixotasuna dutenak) egokiagoak diren beste
modalitate batzuekin (enplegu babestua edo enplegu lagundua) batera baliatzeaz gain.

Halaber, Batzordeak adierazi du, lanaldi osoko kontratu mugagabea lortzeko eta lanpostua egokitzeko neurriak
ezartzeko dirulaguntzek ez dutela behar den besteko proportzionaltasunik benetako akuilu gisa jarduteko. Gainera,
proposatu du enplegu-zentro berezietako lanpostuei eusteko laguntzen ordainketak bizkorrago izapidetzea, eta
kritikatu du dekretuak ebazpen-epea homogeneizatzea prozedura guztietan (sei hilabete), halakoen zailtasuna
(handiagoa edo txikiagoa) kontuan hartu gabe, eta, horri dagokionez, gogorarazi du prozeduren bizkortasuna eta
arintasuna berez dela balioa, sakrifikatu beharko ez litzatekeena, arrazoitutako kasuetan izan ezik.Azkenik, EGABen
aburuz, enplegu-zentro berezien Euskal Erregistroa bigarren mailako eta administrazioaren arloko gaia da, eta irizpena
emandakoaz bestelako arau batek arautu beharko luke.
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7/19 IRIZPENA, “ekainaren 23ko 109/2015 dekretua, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal
Sarearen osaera arautu eta eguneratzen duena, hirugarrenez aldatzeko dekretu proiektuari” buruzkoa
Batzordea: Garapen Ekonomikoaren Batzordea.
Sarrera-data: 2019ko ekainaren 24a.
Emaitza: EGABek egokitzat jo zuen “Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarearen osaera arautu eta
eguneratzen duen ekainaren 23ko 109/2015 Dekretua hirugarrenez aldatzeko
dekretu-proiektua” izapidetzea, aholku-organo honek egindako oharrak 7/19 Irizpena jarraitzea:
aintzat hartuta. Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta Azpiegituren Onartutako testuak aldaketa batzuk izan ditu.
Sailak bidali zuen proiektua, eta irizpena 2019ko uztailaren 16an onartu zen Nabarmentzekoa da, bereziki, atal berria
zekarren laugarren artikulua kentzea. Artikulu
Osoko bilkuran.
horrek ezartzen zuen Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako Plana izateko beharra.

Aldaketa berri horrek, besteak beste, emakumeen eta gizonen
berdintasunerako plana izateko beharra dakar, erakundeak hamar langile edo Irizpenean, EGABek zenbait alderdi adierazi
zituen, uste zuelako, alderdi horiek txertatuta,
gehiago dituenean, bai eta aldaketak egitea ere zenbait betekizun, definizio proiektua hobetu zitekeela. EGABen
eta izendapenetan; azkenik, bi eragile berri sartzea proposatzen du eragile proposamenak ez dira aintzat hartu
berezien kategorian (Berrikuntza eta Ikerkuntza Sanitarioko Euskal Fundazioa,
BIOEF, eta Euskal Partzuergo Zientifiko Teknologikoa – Basque Research and Technology Alliance, BRTA).
EGABek on irizten die proposatutako aldaketei, “modu egokian, era batekoan (antzeko terminologia erabiliz) eta
Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarearen errealitatera egokituta arautzea proposatzen baita”. Hala ere,
kontuan hartzeko hainbat alderdi aipatu ditu.
Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen iritziz, hasierako araudian jasotako baldintza jakin batzuk
bete ez direlako eta, azken urteotan, sarean sartu nahi diren hainbat erakunde eratu direlako gertatu dira aldaketak.
Ildo horretan, honako hau galdetu dio Batzordeak bere buruari: “ugaritze hori benetan beharrezkoa den,
koordinaziorik edo bikoiztasunik dagoen… Horrek guztiak garrantzia du, galdagarria den finantzaketa pribatuaren
zenbatekoa aldatzen den neurrian”.
Hala berean, irizpenak eskatzen finantzaketaren mugak eta ehunekoak zertan funtsatzen diren argitzea (publikoa eta
pribatua), bai eta I+G+b-ren emaitzen merkataritza-ustiapenerako aukera ere, osasun-ikerketako zentroen kasuan. Eta
lehen aipatutako hamar pertsonako edo gehiagoko plantilla duten erakundeentzako berdintasun-plana ezartzeko
eskakizunari dagokionez, Batzordeak proposatu du “mailakako epeak baliatzea, plana baldintza onenetan ezartzeko,
ekimena aitzindaria baita”.

8/19 IRIZPENA “edari alkoholiko, tabako-produktu eta nikotina aska dezaketen gailuen eremuan
seinaleztapenaren inguruko dekretu proiektuari” buruz
Batzordea: Gizarte Garapenerako Batzordea
Sarrera-data: 2019ko ekainaren 25a
Emaitza: EGABek egokitzat jo zuen “Alkoholdun edari, tabako-produktu eta nikotina aska dezaketen gailuen arloko
seinaleztapenaren inguruko dekretu proiektua” izapidetzea. Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak bidali zuen proiektua,
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eta irizpena 2019ko uztailaren 16an onartu zen, EGABen Osoko bilkuran.
Gai horien arloko seinaleztapenaren jatorria Adikzioen eta Droga Mendekotasunen gaineko Arreta Integralari buruzko
Legea da (1/2016 Legea, apirilaren 7koa). Lege horrek alkoholdun edarien,
tabakoaren eta nikotina aska dezaketen gailuen publizitatea, sustapena, 8/19 Irizpena Jarraitzea:
hornidura, salmenta eta kontsumoa mugatzen ditu, eta muga horiek 2019ko azaroaren 26an, Osasun Sailak
kartelen bidez seinaleztatzeko betebeharra ezartzen du. EGABek proposatuta, Eusko Jaurlaritzaren Kontseiluak
gogorarazi du lege hori funtsezko mugarria izan zela adikzioak sor alkoholdun edarien tabako-produktuen eta
nikotina aska dezaketen gailuen seinaleztapenari
ditzaketen legezko substantzien eskaintza murrizteko eta, alde horretatik, buruzko Dekretua onartu zuen. Aldez aurretik,
on irizten dio igorritako dekretuari; izan ere, hiru urteko atzerapenez egin batzorde honek dekretu horri buruzko irizpena
eman zuen, uztailaren 16ko Osoko bilkuran.
bada ere, berariaz jasotzen du murrizketa horietako batzuk seinaleztatu
behar dituzten kartelen eitearen eta edukien araudia, bai eta Laburbilduz, esan daiteke onartutako testuak
aldaketa gutxi izan dituela eta aldaketok
seinaleztapen horren erantzukizuna eta hura ez betetzeak ekar ditzakeen edukiaren funtsa aldatzen ez dutela. Irizpenean,
EGABek on iritzi zion ekimenari, eta dekretuaren
arau-hausteak eta zehapenak ere.
artikuluak hobetzeko bost proposamen zehatz

Emandako erantzunean, euskal organo aholku-emaileak ohar batzuk egin zituen. Proposamen horietatik, hiru hartu
erantsi ditu, besteak beste, dekretuak araututako kartelak zen kontuan..
establezimenduen sarreran jartzea eta kanpotik argi eta garbi ikusteko
modukoak izatea komeni dela. Era berean, eskatu du adingabeak kontrolatzeko sistema aktibaturik eduki behar dela
tabako-makinen seinaleztapenean, eta establezimenduen titularrei erantzukizuna esleitzeari dagokionez, kontzeptu
hori argitzeko eskatu du, ez baita gauza bera jabea, ustiatzailea edo ustiategiaren titularra.

Azkenik, Batzordeak oso egoki deritzo kartel-ereduak webgune batetik deskargatzeko aukera izateari, dekretu honek
ezarritako betebeharrak betetzea errazten duelako, eta komenigarritzat jotzen du seinaleztapen egokirako
jarraibideak ere bide beretik ematea.

9/19 IRIZPENA “adikzioen arloan lanbide-ibilbidea eta jardun onenak aitortu eta horiek zehaztearen
inguruko dekretu proiektuari” buruzkoa
Batzordea: Gizarte Garapenerako Batzordea
Sarrera-data: 2019ko ekainaren 25a
Emaitza: EGABek egokitzat jo zuen “Adikzioen arloan lanbide-ibilbidea eta jardunbiderik egokienak aitortu eta horiek
zehaztearen inguruko dekretu-proiektua” izapidetzea.
Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak bidali zuen proiektua, eta irizpena 2019ko uztailaren 16an onartu zen, EGABen
Osoko bilkuran.
Adikzioen arloko jardunbide egokien eta lanbide-ibilbidearen aintzatespena Adikzioen eta Droga Mendekotasunen
gaineko Arreta Integralari buruzko Legean (apirilaren 7ko 1/2016 Legea) eta Adikzioen VII. Planean (2017-2021) jasota
dago, eta plan horretan ere jasotzen da aitorpen publiko hori. Horrenbestez, EGABek ontzat jotzen du dekretua. Hala
ere, zenbait ohar egin ditu, eta horien artean, nabarmentzekoa da ez dela komeni aitorpenen eremua Euskal
Autonomia Erkidegora mugatzen duten baldintzak edo eskakizunak ezartzea. Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak
igorritako dekretuak EAEko pertsonei, erakundeei eta erkidegoan garatutako lanbide-ibilbideei egiteko aintzatespenak
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mugatzen ditu; Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeari,
ordea, gehiegizko erregelamendua iruditzen zaio, zalantzazko justifikazioa
baitu Adikzioen eta Droga Mendekotasunen gaineko Arreta Integralari
buruzko Legean, lege horrek ez baititu aipaturiko mugak ezartzen.
Euskal organo aholku-emaileak ohartarazi du ezarritako eskakizunak ez
direla egokiak, interesgarria baita hautagai-zerrendak aukeratzeko modua
EAE lako lurralde txiki batera ez mugatzea. Batzordearen ustez, aukerak
zabaltzea interesgarriagoa litzateke, sariaren sona sarituen ospe handiaren
bidez elikatzeko.

9/19 Irizpena jarraitzea:
2020ko urtarrilaren 21ean, Osasun Sailak
proposatuta, Eusko Jaurlaritzaren Kontseiluak
Adikzioen arloko jardunbide egokiak eta
lanbide-ibilbidea sortzeko eta aitortzeko
Dekretua onartu zuen. Aldez aurretik,
Batzorde honek dekretuaren gaineko irizpena
eman zuen, uztailaren 16ko Osoko bilkuran.

Laburbilduz, esan daiteke onartutako testuak
aldaketa gutxi izan dituela eta aldaketok

edukiaren funtsa aldatzen ez dutela.
Irizpenean, Euskadiko Ekonomia eta
Gizarte Arazoetarako Batzordeak on iritzi
zion ekimenari, eta dekretuaren
artikuluak hobetzeko proposamen labur
batzuk baino ez zituen egin. Proposamen
horietatik, bat hartu zen kontuan.

10/19 IRIZPENA, familia eta lan bizia bateragarri egiteko laguntzen inguruko dekretu-proiektuari
buruzkoa
Batzordea: Gizarte Garapenerako Batzordea
Sarrera data: 2019ko uztailaren 10a
Emaitza: EGABek egokitzat jo zuen “Familiako eta laneko bizitza bateragarri bihurtzeko laguntzen dekretu-proiektua”
izapidetzea. Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiken Sailak bidali zuen proiektua, eta EGABen irizpena 2019ko
uztailaren 19an onartu zen, Osoko bilkuran.
Gai horren inguruko aurreko dekretua ordezkatzen duen arauak laguntza ekonomikoen, zerga-pizgarrien eta
erantzunkidetasun- nahiz kontziliazio-neurrien sistema hobetu eta hedatu nahi du; bestetik, sentsibilizazio- eta
prestakuntza-neurriak sustatu nahi ditu etxeko lanak eta zaintza gizonen eta emakumeen artean banatzeko. EGABek
on iritzi dio proiektuari, horren ikuspegia lerrotuta baitago Familiaren eta Haurren aldeko Euskal Itunean sinaturiko
helburuekin, kontziliazioaren erantzunkidetasunari eta laguntzak orokortzeari dagokienez. Nolanahi ere, konpondu ez
diren edo hobetu daitezkeen zenbait alderdi azpimarratu ditu.
Irizpenean jasotzen diren aldez aurretiko alderdietako bat lotuta dago gobernuak proiektuaren kontsulta-izapidean
zehar aurkezturiko hobekuntza-proposameni emandako erantzunarekin; horren arabera, “erabat etsitzekoak dira
Familia Politikako eta Aniztasun Zuzendaritzak erabilitako argudioak hobekuntza-proposamen jakin batzuk bere gain
ez hartzeko”, gobernuak berak egokitzat jo dituen arren; “logikaz, gobernuak ahaleginak eta bi egin beharko lituzke
proposamen horiek gauzatu daitezen”.
EGABek azpimarratu du, laguntza ekonomikoekin batera, “zerbitzuen eskaintza zabala izatea ezinbestekoa dela,
familiek nahi beste seme-alaba izateko aukera eman eta euren bizitzako esparruak behar bezala bateratzeko modua
ahalbidetuko diena”; Batzordeak iritzi hori emanda zeukan joan den urtean, aurreko irizpen batean (4/2018 Irizpena,
martxoaren 9koa).
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Dekretuak bateratze edo kontziliazio erantzunkidearen eta berdintasunezko tratuaren kultura sustatzeko jasotzen dituen
berrikuntzak babesten ditu irizpenak. Hala eta guztiz ere, erantzunkidetasunaren
esparruan aurrera egiten jarraitzeko helburuz, gizonen diskriminazio positiboaren 10/19 Irizpena jarraitzea:
neurriei dagokienez, orain arte ondu diren emaitzen balorazio kritikoaren 2019ko urriaren 22an, Enplegu eta Gizarte
hutsunea sumatzen du batzordeak; izan ere, gozamen-jardunaldien kopuruan Politiken Sailak proposatuta, Eusko
Jaurlaritzako Familiako eta laneko bizitza
izandako hazkundeaz haratago, ebaluatu beharko litzateke neurriok baliatzeko bateragarri bihurtzeko laguntzei buruzko
beharrezkoak diren baldintzetako batzuk genero-desberdintasunen elementu Dekretua onartu zuen. Aldez aurretik,
Batzorde honek dekretuaren gaineko
zuzentzaileak ote diren ala, aitzitik, desberdintasunak betikotzen dituzten.
irizpena eman zuen, uztailaren 19ko Osoko
bilkuran.

Esparru horretan, EGABek prestazioen pizgarri ekonomikoa ez baztertzea
proposatzen du, gizonen inplikazioa handiagoa lortzeko bitarteko gisa. Nolanahi Laburbilduz, onartutako testuak aldaketa
gutxi izan dituela esan daiteke, eta aldaketok
ere, neurri horrekin batera, sentsibilizazio-kanpainak egin beharko lirateke.
edukiaren funtsa ez dutela aldatzen.
Azkenik, Euskadiko organo aholku-emaileak laguntzak orokortzea aldezten du,
inklusiboagoak izan daitezen eta familia gehiagorengana irits daitezen, bai eta
kolektibo jakin batzuentzako laguntzak handitzea ere, Arartekoak 2014ko
txostenean egindako gomendioen ildotik. Arlo horretan, EGABek uste du oraindik
badagoela hobetzeko aukera zenbait egoera bereziri erantzuteko, laguntza jakin
batzuetatik kanpo gera ez daitezen.

Irizpenean, Euskadiko Ekonomia eta Gizarte
Arazoetarako Batzordeak on iritzi zion
ekimenari, eta dekretuaren artikuluak
hobetzeko proposamen orokor eta zehatz
batzuk egin zituen. Proposamen horietatik,
erdia baino zertxobait gutxiago hartu zen
kontuan.

11/19 IRIZPENA “Euskadiko Mugikortasun Jasangarriaren Lege-Aurreproiektuari” buruzkoa
Batzordea: Garapen Ekonomikoaren Batzordea
Sarrera-data: 2019ko ekainaren 21a
Emaitza: Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen ustez, egokia izan zen Ekonomiaren Garapen eta
Azpiegitura Sailak aurkeztutako “Mugikortasun Jasangarriaren Legearen aurreproiektua” izapidetzea; aldez aurretik,
Batzordeak dekretuaren inguruko irizpena eman zuen 2019ko uztailaren 30eko Osoko bilkuran.
Irizpen horren esparruan, Batzordeak pertsonen eta salgaien garraioaren lege-esparrua ezartzeko lege-aurreproiektua
aztertu eta ebaluatu zuen, mugikortasun jasangarriaren garapen integrala lortzeko gizartearen, ekonomiaren eta
ingurumenaren ikuspegitik. Mugikortasun jasangarriko politikak ezartzeko lege-esparru bat, ibilgailu pribatuan eta erregai
fosiletan oinarritutako garraio-eredu batek sortutako ekonomia-, gizarte- eta ingurumen-arazo garrantzitsuei erantzun
ahal izateko.
Hasiera batean, Batzordeak aurretiazko gogoeta bat egin zuen, legegintza-programako piezetan garatu beharreko edukien
sistematikaren eta mugaketaren eta koordinazioaren beharrari buruzkoa, aplikazio-eremuak argiro zedarriztatuta eta
sailen arteko koordinazioa ezarrita gaiak gainjartzen direnean eta bikoiztasun-arriskua dagoenean edo, alderantziz, gaiek
testu bakar batean ere tratamendu egokia ez dutenean.
Gai hori azaleratzen da lan-arrazoiengatiko mugikortasuna, halabeharrez, mugikortasun jasangarriari buruzko lege baten
beharrezko osagaitzat hartuta, Jasangarritasun Energetikoari buruzko Lege berrian jasota dagoela eta Mugikortasun
Jasangarriari buruzko Legean joan-etorrien tipologia horri buruzko aipamenik egiten ez dela jabetzean. Batzordearen
iritziz, hori ez da aukerarik egokiena.Beste alde batetik, Batzordearen aburuz, Mugikortasun Jasangarriaren Legea tresna
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egokiagoa izango zela, eta energia-auziei atxikitzen ez zaizkien elementuz hornitutako gai baten arauketarekin bat
datorrena.Ildo beretik, harrigarritzat jotzen du mugikortasuna planifikatzeko tresnei esleitutako kokapena, enpresen
eta jarduera-guneen mugikortasun-planak irizpenaren xede deneko aurreproiektutik erabat kanpo baitaude.
Ohar orokorren atalari helduta, Batzordeak, lehenik eta behin, errepideen
nagusitasun izugarriak eragindako askotariko arazoen bilduma egin zuen, bai 11/19 Irizpena jarraitzea:
klimaren, ingurumenaren, gizartearen eta ekonomiaren alorretan, bai 2019ko abenduaren 3an, Gobernu Kontseiluak
Europar Batasunak eta, mundu mailan, Nazio Batuen Batzar Nagusiak erronka Euskadiko Mugikortasun Jasangarriaren
Legearen proiektua onartu zuen.
horiei heltzeko hartu dituzten erabakien eta jarraibideen inguruan.
Laburbilduz, esan beharra dago
Kontseiluak ondorioztatu zuenez, Europako eta munduko egungo aurreproiektuaren testuak aldaketa guzti
ingurumarian, Euskadin oraindik gauzatu ez den nahitaezko betebeharra da dituela eta, ia-ia testu berdina onartu dela.
garapen jasangarrian oinarritutako mugikortasun-politikak eta politika horiei EGABek irizpenean emandako proposamenak
euskarri eta bultzada emango dien esparru arautzailea ezartzea. Beraz, jasotzeari gagozkiola, esan dezagun
proposamen horietako batzuk direla testuan
Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordea bat dator Euskadiko aintzat hartu diren aldaketa gutxietako batzuk.
Mugikortasun Jasangarriaren Legearen aurreproiektua osatzen duen
legegintzako ekimenarekin, eta iritzi dio bat datorrela ekonomia oparoa, modernoa, lehiakorra eta neutroa garatzera
bideratutako Europako egungo politikarekin, hemendik 2050era bitarteko klimaren ikuspegitik, bai eta Nazio Batuen
2030 Agendaren helburuekin ere. Horrela, klima-aldaketari eta haren ondorioei aurre egingo diegu, biztanlegune
inklusiboak, seguruak, bizikorrak eta jasangarriak sustatuta.Mugikortasun jasangarriari buruzko lege-aurreproiektu
batean jarduera- eta lan-guneetarako joan-etorriei lotutako mugikortasunaren garrantzia erabat barneratu ez izana
funtsezko gabezia gisa nabarmendu zen atal espezifiko batean; izan ere, haren helburua izan behar da ibilgailu
pribatuaren gehiegizko erabileraren ordezko eskemetan oinarritutako mugikortasun-eredua aldatzea, irizpenaren
atariko zatian gogora ekarri dugun legez.
Kontuan harturik lan-arrazoiengatik egindako mugikortasuna joan-etorriak egiteko arrazoi nagusietako bat dela eta
horrelako bidaietan autoa gehien erabiltzen dela, Batzordeak argi ikusten du eredu-aldaketa lortzeko lehentasunezko
helburuetako bat lanera joateko joan-etorrietan mugikortasun iraunkorra, segurua eta bidezkoa sustatzea izan behar
dela.
Horregatik, Batzordeak adierazi zuen arazo horiei guztiei heltzeko arreta berezia eta berariazkoa eskaini behar zaiola
laneko mugikortasunaren ikuspegiari, zeina gaur egun aurreproiektutik kanpo baitago, arestian aipatutako
arrazoiengatik.
Bestalde, Batzordearen ustez, mugikortasun jasangarriari buruzko lege batean, komeni da herritarren eskubideak eta
betebeharrak jasotzea, dagozkion xedapenak erantsita. Hobetu beharreko beste alderdi batzuk ere aipatu zituen, hala
nola zioen azalpenaren nahiaren eta testuan ageri denaren arteko loturarik eza edo administrazioek finkatutako
helburuak lortzeko zehaztapenik eza, finantzaketari buruzko xedapenen gabezia eta azpiegitura-beharren azterketa
egitearen garrantzia.
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12/19 IRIZPENA “4/2015 legea, ekainaren 25ekoa, lurzoruaren kutsadura prebenitu eta zuzentzen duena,
garatzeko dekretu-proiektuari” buruzkoa
Batzordea: Garapen Ekonomikoaren Batzordea
Sarrera-data: 2019ko uztailaren 11
Emaitza: EGABek egokitzat jo zuen Ingurumen Lurralde Plangintza eta
Etxebizitza Sailak aurkeztutako “Lurzoruaren kutsadura prebenitu eta
zuzentzeari buruzko ekainaren 25eko 4/2015 Legea garatzeko dekretuproiektua” izapidetzea. Aldez aurretik, Batzordeak horren inguruko irizpena
eman zuen 2019ko uztailaren 30eko Osoko bilkuran.
Manu horren xedea da ekainaren 25eko 4/2015 Legea, lurzorua ez
kutsatzekoa eta kutsatutakoa garbitzekoa, araudi bidez garatzea, bereziki
lurzoruaren kalitatea ezagutzeko eta kontrolatzeko beharrezkoak diren
tresnei eta lurzoruaren kalitatearen arloko administrazio-prozedurei
dagokienez.
Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak ontzat jo zuen
arauzko ekimena; izan ere, 4/2015 Legearen osagarria da eta lege horrek
ezarri egiten du bere araubideko alderdi jakin batzuk osorik arautzeko. Era
berean, haren xedapenak behar bezala aplikatzeko aukera ematen du,
legearen alderdiak zehaztasun handiagoz zehaztu eta kasu zehatzean
aplikatzeko aukera emanda.

12/19 Irizpena jarraitzea:

2019ko abenduaren 26an, Lurzoruaren
kutsadura prebenitu eta kutsatutakoa
garbitzeari buruzko ekainaren 25eko 4/2015
Legea garatzen duen Dekretua onartu zen.
Geroago, 2020ko urtarrilaren 22an, EHAAn
argitaratu zen.
Laburbilduz, esan beharra dago onetsitako
testua Batzorde honek irizpena eman zueneko
testu berdin-berdina dela, bi salbuespen
eginda: Bi eranskin gehitu ziren, batetik, EAEko
Administrazio Orokorraren egoitza
elektronikoan eskuragarri dauden ereduen
edukiari buruzko aipamenak ordezteko eta,
bestetik, alderdi berria erantsi zitzaion
berreskuratze-plana baimentzen duen
ebazpenaren edukiari, hain zuzen ere, EGABek
bere irizpenean proposatutakoa.

Ekimenaren alderdi garrantzitsuenetako bat administrazioak arlo horretan duen esku-hartzea bizkortzea da, bi
prozedura desberdin sortuz, eta prozedura horiei buruzko erregelamendu-garapena ezarrita dagoenez, Batzordeak
beharrezkotzat eta desiragarritzat jo zuen dekretu-proiektua, eta horren arauketa guztiz onuragarritzat ere bai, nahiz
eta irizpenean bi ohar orokor egiten dituen.
Alde batetik, oinarrizko txostena prestatzeko prozedura zehazten duen eranskinari dagokionez –jarduera bat
instalatzeak lurzorua eta lurpeko urak kutsa ditzaketen substantzia arriskutsu esanguratsuak erabiltzea, ekoiztea edo
isurtzea dakarten lurzoruetan egin behar da txostena–, Batzordeak araua egin duen sailari eskatu zion Europako
legeriak berak ezarritakoak baino betekizun zorrotzagoen ezarpena justifikatzen eta bideratzen duten motibazioa eta
aukera-elementuak ezartzeko, aintzat harturik, Europako legeria dela lurzoruen eta uraren kutsadura prebenitzeko eta
kutsatutakoa garbitzeko araudiaren jatorrian dagoena.

Bestalde, irizpenaren xedea erregelamendua garatzeko arau bat denez eta, beraz, garatzen duen legearen xedapenak
kasu jakin batzuetan nola aplikatu behar diren ezartzeko arau zehatza denez, Batzordearen iritziz, badira xedapen
batzuk artikuluetan zehaztasun-maila handiagoa beharko luketenak.
EGABek ohar zehatzen atalean aipatzen dituen xedapen jakin batzuei kalterik egin gabe, hala nola kutsatutako
lurzoruak garbitzeko lanak gauzatu behar direneko epea ez zehaztea.
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13/19 IRIZPENA “nekazaritzaren sektorean zerbitzuak eskainiz gero, sasoiko langileentzako ostatura
bideratutako higiezinak sortu, egokitu edo ekipatzeko laguntzen dekretu-proiektuari” buruzkoa
Batzordea: Garapen Ekonomikoaren Batzordea

13/19 Irizpena jarraitzea:

Sarrera-data: 2019ko uztailaren 17a

Txosten hau egiten ari den datan araua
onartzeke dago.

Emaitza: Euskadiko EGABek egokitzat jo zuen “Nekazaritza-arloko
zerbitzugintzan diharduten sasoiko langileentzako ostatua izateko higiezinak sortu, egokitu edo hornitzeko laguntzen
dekretu-proiektua” izapidetzea, kontsulta-organo honek egindako oharrak aintzat hartuta. Eusko Jaurlaritzako
Ekonomiaren Garapen eta Azpiegituren Sailak bidali zuen proiektua, eta irizpena 2019ko uztailaren 16an onartu zen
Osoko bilkuran.
Dekretuaren xedea dugu EAEko nekazaritza-ustiategietan sasoiko zerbitzuak ematen dituzten langileentzako ostatua
izateko higiezinak eraiki, eraberritu, egokitu, hobetu edo hornitzeko laguntzen araubidea zehaztu eta arautzea.
2004. urteaz geroztik, sasoikako langileei laguntzeko lau plan jarri dira abian EAEn, eta Eusko Jaurlaritzak zerbitzuak
Euskal Autonomia Erkidegoan ematen dituzten sasoiko langileen bizi-baldintzak eta ostatua bermatzeko betebeharra
du. Ildo horretan, pertsona horientzako talde-ostatu publiko eta pribatuen sarea handitzeko eta hobetzeko beharrari
heldu behar zaio, eta lan-baldintza eta bizitoki duinak bermatu behar dira. Horregatik, EGABek irizpena emandako
proiektua aldeztu du, “laguntzei eusteko eta egungo laguntza-premia berrietara egokitzeko aukera emango baitu”.
}Hala

ere, kontuan hartzeko hainbat alderdi aipatu ditu. Hala, bere ustez, memoria ekonomikoan zehaztutako

erreformak (eskabide-aldaketak, diruz lagundu daitezkeen ekintzak, balorazio-irizpideak, gehieneko zenbatekoa,
esleipen-prozedura...) dekretuaren zioen azalpenean sartu beharko lirateke, “bai eta egindako diagnostikoan
oinarrituta justifikatzea ere, horrela hobeto uler bailiteke manuaren edukia”.
Irizpenak azpimarratzen duenez, beharrezkoa da ostatuak sasoikako higiezinen eta ekipamenduen erregistroan
inskribatzea, laguntzak jasotzeko aldez aurretiko baldintza gisa eta, hortaz, erregistratu gabeko ostatu batek ezin
izango du dirulaguntzarik baliatu. Xedapen gehigarri bat txertatzea ere proposatu du, araua pertsona fisikoen ustiategi
txikietan behar bezala zabaltzeko, “zaila baita indarrean jarri dela eta urteko deien aginduen berri izan dezaten,
nekazarien elkarteek informazioa ematen ez badiete, behintzat”.
Azkenik, nekazaritza-ustiategi bateko errentariek ere, egoera jakin batzuetan, laguntzak eskuratzeko aukera izatea
proposatzen du; izan ere, dekretuak ustiategiaren titularrak baino ez ditu kontuan hartzen onuraduntzat jotzeko.

14/19 IRIZPENA, “emakumeen eta gizonen berdintasunerako Legea bigarrenez aldatzeko lege
aurreproiektuari” buruzkoa
Batzordea: Gizarte Garapenerako Batzordea
Sarrera-data: 2019ko uztailaren 24a
Emaitza: Euskadiko EGABek egokitzat jo zuen “Emakumeen eta gizonen berdintasunerako Legea bigarrenez aldatzeko
lege-aurreproiektua” izapidetzea, organo aholku-emaile honek eginiko oharrak aintzat hartuta. Eusko Jaurlaritzako
Emakunde-Emakumearen Euskal Institutuak bidali zuen proiektua, eta irizpena 2019ko urriaren 4an onartu zen Osoko
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bilkuran.
4/2005 Legea aldatuta, aurrerapauso sendoa eman nahi da emakumeen aurkako indarkeriarik gabeko
berdintasunezko gizartea lortzeko, eskaera, erronka eta behar berriekiko
14/19 Irizpena jarraitzea:
sentikorra den eta sentsibilitate desberdinak barneratzen dituen planteamendu
baten ildotik. Horrela, babes politiko, tekniko eta herri-babes zabala bermatuko Onetsitako testuak hainbat aldaketa izan
ditu, jasotako ohar eta alegazioen ondorioz.
da, eta horixe izango da arrakastaren gakoetako bat. Euskadiko Ekonomia eta Irizpenean, EGABek ohar batzuk egin
Gizarte Arazoetarako Batzordeak egokitzat jo zuen Emakumeen eta Gizonen zituen.
Berdintasunerako Legearen bigarren aldaketa izapidetzea, organo aholku- Laburbilduz, esan daiteke egindako
proposamenak xehe-xehe aztertu zirela.
emaileak irizpenean egindako oharrak aintzat hartuta.
Horrela, irizpenean emandako hirurogeita
bederatzi oharretatik, hogeita hamar
aintzat hartu direla idazketa berrian,
EGABek aurkeztutako moduan, bestee
bederatzi kontuan hartu direla idazketa
berrian –nahiz eta, esan behar den, azken
idazketa eta proposatutakoa desberdinak
direla−, eta hogeita hamar ez direla aintzat
hartu.

Aldaketaren helburua da berdintasunezko eta emakumeen aurkako indarkeriarik
gabeko gizartea lortzea, eguneratzen duen legeak ezarritako helburuekin bat
(4/2005 Legea, otsailaren 18koa). Lege horri esker, esparru juridiko sendoa
garatu zen, eta berdintasun politikei indar lotesle handiagoa emateaz gain,
baliabide gehiago eta eragin politiko handiagoa ere eman zizkien. Hori horrela,
EGABentzat onuragarria da lege-zirriborroa; izan ere, honela dio: “emakumeek
eta gizonek esparru publiko nahiz pribatuetan berdintasunezko partaidetza
duten gizartea eraikitzea da bere helburua, eta lanaren balioan ez du eraginik emakumea edo gizona izateak. bestalde,
pertsona eta talde guztien gaitasunak hobeto erabiltzen dira”. Hala ere, aztertutako aurreproiektuan ebatzi gabeko
edo hobetzeko tartea duten zenbait gai ere aipatu zituen.

Aurretiko gai gisa, bidalitako testuan generoa eta sexua bereizi gabe erabiltzen direla kontura da EGAB. Hala ere,
ikuspegi akademikotik eta erakunde-ikuspegitik argi bereizten dira. Hori dela eta, Batzordeak aurreproiektuan beste
artikulu bat gehitzea proposatu du, zenbait kontzeptu argi defini daitezen, hala nola sexua, generoa, ordainketa
berdintasuna, ahalduntzea, intersekzionalitatea, abordatze integrala... Halaber, hizkuntzaren erabilera trinkoa eta
estiloa sakonean berrikustea ere iradokitzen du, "hizkuntza terminologia tekniko juridikoari egokituz". Horrela,
saihestu egingo da idazketak, zenbait kapitulutan, “kutsu juridikoa galtzea, eta doktrinalago bihurtzea”.
Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordea bat dator berdintasuna zeharkako kontzeptua delako
ideiarekin, eta ohartarazi du zeharkako berdintasun-politika bat gehiegizkoa izan daitekeela, ezin duela “beste
arauketa bat inbaditu, hala nola foru-aldundien eta udalen antolaketari dagokiona” edo oinarrizko eskubideekin talka
egin, hala nola, “adierazpen-askatasunarekin, Espainiako Konstituzioaren 20. artikuluak dioenarekin bat etorriz”.
Halaber, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren ikusezintasunari buruz ohartarazi zuen.
Irizpenak azpimarratzen du Lanbide Heziketaren eginkizuna berdintasunaren inguruko prestakuntza espezializatuan
txertatu behar dela, Emakundek egindako testuak unibertsitateak emandakoa bakarrik jasotzen duelako. Arlo horren
inguruan, EGABek dio berdintasunezko gizarte begirunetsu bat eraikitzeko, ezinbestekoak direla heziketa eta
trebakuntza (unibertsitatekoa eta unibertsitatez kanpokoa). Halaber, EGABek “beharrezkotzat jotzen du legeak
berariazko balioa ematea eskola-orientazioari, genero-ikuspegitik, eta hori guztia, hezkuntza-aldi guztietan,
azkenenekoan, bereziki”.
Azkenik, irizpenak dio emakume desgaituen edo indarkeria jasan duten eta gizartetik baztertuta dauden emakumeen
egoera berezia “modu orokorrean eta leuntasunez” jorratu dela, haien ahultasun-faktoreak zehaztu gabe. Bestalde,
euskal erakundeek emakume eta gizonen berdintasunarekin hartutako konpromisoaren finantzazioari dagokionez,
Batzordearentzat koherentea da atal batean zehaztea, dagokion txosten ekonomikoaren bidez.
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15/19 IRIZPENA “Gazteriaren Euskal Legearen aurreproiektuari” buruzkoa
Batzordea: Gizarte Garapenerako Batzordea
Sarrera-data: 2019ko irailaren 4a
Emaitza: EGABek egokitzat jo zuen “Gazteriaren Euskal Legearen aurreproiektua” izapidetzea. Eusko Jaurlaritzako
Enplegu eta Gizarte Politiken Sailak bidali zuen eta Batzordeak 2019ko urriaren 4an onartu zuen Osoko bilkuran.

Aurreproiektuaren xedea da arau- eta eskumen-esparrua ezartzea Euskadin gazteria-politika garatzeko, «araudia oso
zatikatuta baitago gai horretan». Hori dela eta, EGABek on iritzi zion, eta egokitzat jo zuen gazteen alorrean
administrazioek dituzten eskumenak eta zereginak arautu eta koordinatuko dituen lege-testu bat egitea, zeinak, aldi
berean, gazteen emantzipazioa sustatuko duen eta gazteen zeharkako politikak koordinatuko dituen.
Batzordeak aztertutako testutik alderdi positibo hauek nabarmendu ditu,
besteak beste: laneratzea sustatzea, gazte-ekintzailetza, hezkidetza edo
berdintasuna. Dena den, adierazi zuen aukerari ez zaiola probetxurik atera, ez
baitira «osoagoa izateko askotariko araubidezko arautegia eta beste lege batzuk
txertatu».
Irizpenean, Batzordeak gomendatu zuen arauaren zioen azalpenaren egitura eta
edukia berrikustea eta gazteen potentzialtasunen eta politika publikoen
indarguneen balioa nabarmentzeko, «figura aktiboa (ekarpenak egiten dituzten
pertsonak) eta pasiboa ere bai (babesa duten pertsonak)». Bestalde, arauaren
gai garrantzitsu batzuk gehiago garatu behar direla uste du (lan-munduarekin
zerikusia dutenak; generoaren berdintasun ezaren aipamenak, ordainsarien
berdintasuna edo sistemaren zeharkako politikak benetan koordinatzeko aukera
emango duen gazteriari buruzko Euskal Estrategiaren gobernantza-organo bat
ez egotea). Horrez gain, klausula batzuk berrikustea gomendatu da, besteak
beste: organo eta erregistro berriak ad hoc sortzea; izan ere, «baliteke
dagoeneko existitzen diren organo eta erregistroen bitartez egin ahal izatea»,
administrazioaren sinplifikazioa lortze aldera.

15/19 irizpena jarraitze:
Eusko Jaurlaritzaren Kontseiluak onartu
zuen 2020. urteko otsailaren 11n, Enplegu
eta Gizarte Politiken Sailak proposatuta,
Gazteriaren Euskal Lege-proiektua, aldez
aurretik Kontseiluak irizpena eman zuena,
2019ko urriaren 4ko osoko bilkuran.
Onartutako testuak aldaketa batzuk izan
ditu, eta ez dute aldatzen edukiaren funtsa.
Bere irizpenean, Ekonomia eta Gizarte
Arazoetarako Batzordeak positiboki
baloratzen zuen ekimena, eta ohar orokor
eta espezifikoak eman zizkion artikulatuari.
Proposamen horietako asko, hala nola
zioen azalpena berrikustea edo artikuluen
atal zehatzak aldatzea, kontuan hartu dira
lege-proiektuaren behin betiko idazketan.

Amaitzeko, Batzordeak eskatu zuen legean belaunaldien arteko dibertsitatearen kudeaketa aintzat har dadin, «euskal
gizartea zahartzen joan ahala, jorratu behar dugun kontu garrantzitsua baita». Beharrezkotzat jo zuen haurtzaro,
nerabezaro eta gazteriaren alorren arteko koordinazio eta kooperazio handiagoa egitea 12-18 urteko tartean, bai eta
garapenerako kooperazioa bultzatzeari buruzko artikulua berrikustea ere, gizarte-eraldaketarako hezkuntza eta
garapen jasangarria aintzat har ditzan.
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IRIZPENA 16/19 “euskadiko dokumentu-ondareari eta artxibo-sistemari buruzko legearen
aurreproiektua” buruzkoa
Batzordea: Gizarte Garapenerako Batzordea
Sarrera-data: 2019ko urriaren 3a
Emaitza: Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak egokitzat jo zuen “Dokumentuen Kudeaketa
Integralaren eta Euskadiko Dokumentu Ondareari buruzko legeaurreproiektua” izapidetzea. Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza 16/19 Irizpena jarraitzea:
Politika eta Gobernantza Publiko eta Autogobernuaren sailek prestatu Txosten hau egin deneko datan, araua
onartzeke dago
zuten eta Batzordeak irizpena eman zuen 2019ko azaroaren 6an, Osoko
bilkuran.
Aurreproiektuaren xedea da Euskadiko dokumentu-kudeaketak eta agiri-ondarearen kudeaketak eta artxiboantolaketak dituzten erronkei erantzutea. Euskal Kultura Ondareari buruzko 7/1990 Legeak arlo hori arautzen du gaur
egun, eta kultura-ondareari eta artxibo-zerbitzuei buruzko arauketa baten oinarriak ezartzen ditu. Hala ere, lege hori
aldarrikatu zenetik, ia 30 urte igaro direlarik, gaiaren bilakaera sakonak eragina izan du, iraultza digitalak, batez ere,
bai eta administrazio publiko aktiboago eta konplexuago bati lotutako dokumentu-ekoizpenaren ugaritzeak eta gero
eta eskakizun handiagoak ere. Bestetik, herritarrek gero eta gardentasun handiagoa eskatzen dute kudeaketa
publikoan eta informazioari heltzeko moduan.
Horregatik guztiagatik, Batzordeak on iritzi zion ekimen honi, errealitate berrietara egokitzeko eta bilakaera
teknologikoak eta digitalizazioak argi eta garbi gainditutako araudia eguneratzeko aurkeztu baitzitzaigun. Horretarako,
berariazko arau bat egituratu behar da, berezko izaera duena eta jatorria izan zuen Euskal Kultura Ondareari buruzko
legeriatik bereizita dagoena, hobeto hornitutakoa, gaur egun gaiak dituen dimentsioari eta erronkei erantzuteko.
Aztertutako arauari buruzko aldeko irizpen batera, Batzordeak hobetu beharreko alderdi jakin batzuei buruzko zenbait
ohar ere egin zituen, eta horietan sakontzea edo aldatzea komeni dela uste izan zuen. Atal honetan, Batzordeak,
lehenik eta behin, ohartarazi zuen kide anitzeko organo berriak sortu direla, besteak beste, artxiboetan eta
dokumentu-ondarean aholkularitza emateko, eta organo horiek gainjartzeak eragin ditzaketela Euskal Kultura
Ondareari buruzko maiatzaren 9ko 6/2019 Lege berriak sortutako organoekin.
Batzordeak, dokumentu elektronikoak eta paperean gordetzeak kostu handiak dakartzala jakinik, eta, beraz, zaindu
beharreko dokumentu-ondarea bere irizpideak zorrotz betetzen dituen irizpideetara mugatzeko interesa duenez,
dokumentuak ebaluatzeko eta hautatzeko prozedurak duen funtsezko garrantzia nabarmendu zuen.
Horregatik, Batzordearen ustez, funtsezkoa da garbiketa-prozeduraren erregulazioak berme guztiak izatea Euskadiko
dokumentu-ondarea benetan babesteko, eta gomendatu zuen hura sakontzea eta/edo arreta berezia jartzea haren
erregelamendu-garapenean.
Adierazitakoarekin bat etorriz, EGABen aburuz, komenigarria izan daiteke neurri gehigarriak hartzea dokumentuondareari atxikitako agiriak babesteko, hala nola gordailutzea edo nahitaez desjabetzea. Testuinguru horretan,
Batzordeak proposatu zuen dokumentu-ondarea osatzen duten agiriak nahitaez eskuratzeko eskubidea aurreikustea
eta/edo Euskadiko Agiritegien Sisteman txertaturik dagoen agiritegi batean nahitaez gordailatzea, baldin eta
dokumentu horien inguruko baldintzak kontserbazioa, segurtasuna edo sarbidea bermatzeko nahikoak ez badira, eta
titularrei horiek zuzentzeko eskatu bazaie emaitza egokirik ondu gabe.
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Bestalde, Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak berariazko ohar batzuk ere egin zituen, hala nola
dokumentu “interesgarrien” definizioa aintzat hartzeko eskaera, ezarri nahi den arauketan funtsezko kontzeptua
baita.

29

II. KAPITULUA
JARDUEREI BURUZKO TXOSTENA

JARDUEREN
TXOSTENA 2019

Euskadiko Ekonomia eta Gizarte
Arazoetarako Batzordea

AURREKO URTEETAKO AHOLKU-JARDUERAREN ERAGINAREN JARRAIPENA
2019an, aurreko ekitaldietan onartutako irizpen batzuen jarraipena egin zen, horien erreferentziazko araudia artean
onartu gabe zegoelako irizpena emandako egutegiko urtea amaitzean.

EUSKO
Urtarrilak 29
JAURLARITZAKO
KONTSEILU
GOBERNUAK

2019an

Euskal Enplegu Publikoari buruzko Legearen aurreproiektuari buruzko 15/18
IRIZPENAREN JARRAIPENA
Eusko Jaurlaritzako Gobernantza Publiko eta Autogobernuaren sailburuaren
proposamenez, Gobernu Kontseiluak Euskal Enplegu Publikoaren Legearen proiektua
onartu zuen 2019ko urtarrilaren 29an, eta Euskadiko Ekonomia eta Gizarte
Arazoetarako Batzordeak irizpena eman zuen 2018ko uztailaren 26an.
Arauaren helburua da funtzio publikoko eredu bateratua lortzea euskal administrazio
publiko guztientzat eta, horretarako, euskal enplegu publikoa kudeatzeko tresnen
antolamendua, araubide juridikoaren definizioa eta arauketa ezarri behar dira, hau da,
edozein euskal administrazio publikotan zerbitzu profesional ordainduak egiten
direneko lanpostuen multzoa, Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989
Legea ordezteko.

ONARTUTAKO
LEGEPROIEKTUAK
ETA DEKRETUAK

Gobernu Kontseiluak onartutako lege-proiektuak ez du ia aldaketarik izan irizpenaren
testuaren ondorioz, eta irizpenaren eragina hutsala da, ez baita jaso bertan irizpenean
emandako iritzi orokor eta zehatz ugarietako bat bera ere.

Otsailak 5

Ikuskizun Publikoen eta Aisialdi Jardueren Legearen garapen araubidea onesten duen
dekretu-proiektuari buruzko 12/18 IRIZPENAREN JARRAIPENA
EGABek proiektu horri buruzko irizpena eman zuen 2018ko uztailaren 5eko Osoko
bilkuran.
10/2015 Legea, abenduaren 23koa, jendaurreko ikuskizunei eta jolas-jarduerei
buruzkoa, araubidez garatu nahi du. Izan ere, egiteko tokiei baldintzak jarri nahi dizkie,
burutzeko baldintzak, zaintza, kontrola eta ikuskapena, zehapenen erregistroa eta
berriz hezteko neurriak zehazteaz gain.
Onetsitako testuak hainbat aldaketa izan zituen, jasotako ohar eta alegazioen
ondorioz. Irizpenean, EGABek zenbait alderdi adierazi zituen, uste zuelako, alderdi
horiek txertatuta, proiektua hobetu zitekeela. Kontseiluaren proposamen ugari aintzat
hartu dira (irizpenak dituen hamazazpi iritzietatik hamabi jaso ziren).
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EUSKO
JAURLARITZAKO
KONTSEILU
GOBERNUAK

Otsailak 26

Euskal Autonomia Erkidegoan dauden adinekoentzako egoitzetan farmazia zerbitzu
eta sendagaien biltegiei buruzko 2/18 IRIZPENAREN JARRAIPENA
Eusko Jaurlaritzako Osasun eta Enplegu sailburuek proposatuta, Gobernu Kontseiluak
Euskal Autonomia Erkidegoko adinekoentzako egoitzetako farmazia-zerbitzuei eta
sendagaien biltegiei buruzko dekretua onartu zuen 2019ko otsailaren 26an, eta EHAAn
argitaratu zen 2019ko martxoaren 5ean. Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako
Batzordeak 2018ko otsailaren 16an eman zuen dekretuaren gaineko irizpena.

2019an

Arau horren xedea da Euskal Autonomia Erkidegoko Farmazia Antolamenduari buruzko
11/1994 Legearen 27.4 artikulua erregelamendu bidez garatzea, adinekoen egoitzek
farmazia-zerbitzuak edo sendagaien biltegiak ezartzeko duten betebeharra zehazteko
baldintzak finkatuz.
Horrez gain, Osasun Sistema Nazionalaren iraupena bermatzeko eta haren prestazioen
kalitatea eta segurtasuna hobetzeko urgentziazko neurriei buruzko 16/2012 Errege
Lege Dekretua ere garatu egin du; zehazki, gizarte-laguntzako zentroetan berezko
farmazia-zerbitzuak eta sendagaien biltegiak ezartzeko atalari dagokionez.

ONARTUTAKO
LEGEPROIEKTUAK
ETA DEKRETUAK

Irizpenak dakarren testuak aldaketa batzuk izan ditu behin betiko bertsioan, oro har,
xehetasunezkoak, baina, funtsean, edukiari eusten dio. Aldaketa garrantzitsuetako bat
da, formula kontraesankor eta nahasien aurrean, argi eta garbi zehaztu dela
sendagaien biltegia zein ospitaleren farmazia-zerbitzuri lotu dakiokeen, hori
nahitaezkoa edo aukerakoa denean, eta Batzordeak gai hori aipatu zuen irizpenean.
Batzordearen gainerako ekarpenak ez dute ia islarik izan azken testuan.

Irailak 12

Euskal Autonomia Erkidegoan dauden adinekoentzako egoitzen dekretu proiektuari
buruzko 3/18 IRIZPENAREN JARRAIPENA
EGABek proiektu horri buruzko irizpena eman zuen 2018ko martxoaren 9ko Osoko
bilkuran.
Arau horren xedea da adinekoentzako egoitzek baliabide materialen, funtzionalen eta
giza baliabideen aldetik bete beharreko baldintzak arautzea, baita arreta emateko
eredua definitzea eta funtzionamendua baimentzeko, egiaztatzeko eta, hala denean,
homologatzeko baldintzak ezartzea ere, egun indarrean dagoen araudia gaurkotuta.
Laburbilduz, onartutako testuak aldaketa gutxi izan dituela esan daiteke eta edukiaren
funtsa ez dutela aldatzen. Bere irizpenean, EGABk ekimena aldeztu zuen, baina ohar
orokor eta zehatz zabalak egin zituen. Azkenetatik, gehin-gehienak aintzat hartu ziren.
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EAEKO 2018KO EGOERA SOZIOEKONOMIKOARI BURUZKO MEMORIA
Euskal Autonomia Erkidegoko egoera ekonomikoari eta sozialari buruzko 2018ko memoria aho batez
onetsi zuen Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen Osoko Bilkurak, 2019ko
uztailaren 16an.
Agiria laburpen-dokumentua da, eta hainbat iturri ofizialetatik jasotako aldagai sozioekonomiko nagusiak
bildu ditu; halaber, azaldutako datuetan oinarrituz aztertu, eztabaidatu eta iritzi adostua lortuta,
batzordeko kideek egindako iradokizunak eta oharrak ere jasotzen ditu.
2018ko Memoria Sozioekonomikoaren txostenak hainbat atal ditu eta, besteak beste, egoera
ekonomikoa, lan merkatua, euskal herritarren bizi-kalitatea, hezkuntza eta/edo gizarte-babesa aztertu
ditu eta horien gaineko hausnarketa jaso du.
Berrikuntza gisa, txostenaren 2019ko edizioak emakumeek euskal errealitate sozioekonomikoan duten
egoerari buruzko atal espezifikoa du, memoriaren adierazlerik adierazgarrienen artean, emakumeei
buruzko datuak bereizten baitira.

Emakumeak euskal errealitate sozioekonomikoan

Demografia eta Osasuna. Euskal emakumeak gizonak baino 6,2 urte gehiago bizi dira, baina aldea modu garrantzitsuan murriztu da
jarduera mugatu gabe bizitako urteei erreparatzen badiegu. Halakoetan, joera berdintzea da.

Hezkuntza. Lanbide ikasketetan, emakumeek gizonek baino gutxiago parte hartzen dute (% 34,3 gradu ertainean eta % 35,2 goi-mailako
graduan) eta haien matrikulazioa txikiagoa da profil teknikoenetan. Eskola goiz uzteko tasa kontuan hartzen badugu, gizonena baino 3
puntu txikiagoa da eta emakumeak gehiengoa dira unibertsitatean (% 53,5).

Bizi-baldintzak. Errenta pertsonalari dagokionez, emakume eta gizonen arteko banaketa desberdina da (10.000 eurotik gorako aldea)
eta ordainsari-desberdintasunak antzematen dira (% 23,6 txikiagoa emakumeetan). Bide batez, erretiroagatiko pentsioetan islatzen dira.
Diru-sarrerak bermatzeko errentaren eskatzaileen artean, gizonak baino gehiago dira emakumeak (% 57,8).

Lan-merkatua. Genero-arraila azkeneko urteetan nabarmen jaitsi den arren, jarduera-tasa txikiagoa da (% 52, % 62ren aldean). Partaidetza-desberdintasunak okupazio-adierazleetan du isla (6,8 puntu gutxiago). Horrez gain, lan-merkatura baldintza okerragoetan iristen
dira (behin-behinekotasun handiagoa eta lanaldi partzialeko enplegua). 2018. urtean enpleguaren bilakaera goranzkoa izan zen emakumeentzat; langabezia-tasak, ordea, antzekoak, luzaroan langabezian dirautenei erreparatuz, eragina emakumeengan handiagoa izan arren
(% 55).

Familia eta lana bateratzea eta erantzunkidetasuna. Emakumeek arazo larriak dituzte lan-bizia eta bizi pertsonala bateratzeko eta,
aldi berean, lanbide-ibilbidea garatzeko. Gatazka areagotzen da seme-alabak txikiak direnean eta mendekotasuna duten pertsonak dituztenean. Etxetik kanpo lan egiten duten emakumeek egunean orduen % 55 gehiago eskaintzen diote zaintza horri eta % 43 gehiago etxeko
lanei.
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Demografia

Bizi-kalitatea

Egoera ekonomikoa

EAEko biztanleria zertxobait hazi zen
azkeneko urtean (% 0,2). Araban
gainerako lurraldeetan baino
handiagoa izan zen hazkuntza.
Hazkunde naturala (jaiotzen eta
heriotzen arteko aldea) negatiboa
izan da bosgarren urtez jarraian.

Hezkuntza. Hainbat hezkuntzaadierazletan emaitza onak lortu dira,
nahiz eta gastu publikoa erreferentziazko
herrialdeetan baino pixka bat txikiagoa
den. Fase guztietan, Lanbide Heziketa
sustatu eta indartzeko, ikaskuntza
iraunkorrean partaidetza-mailak
areagotzeko, ikasketak hautatzean genero
-tartea arintzen duten programak
bultzatzeko eta industriarekin zerikusia
dutenetan emakumeen partaidetza
gehitzeko ahalegina egin behar da.

2018koa urte ona izan zen euskal
ekonomiarentzat eta jarduera nahiz
enplegua hazi ziren. Nahiz eta ekoizpena
Eurogunean eta Estatuan baino gehiago
igo zen, EGABek ohartarazi du bultzada
moteldu dela eta, ondorioz, agertoki
orokorrak arrisku eta zalantzen
araberakoa jarraitzen izaten du.

Kultura. EGAB kezkati da kulturan
inbertsioa eta gastua, bai publikoa, baita
etxeetakoa ere murriztu delako,
inpaktuak jarduera ekonomikoan eragiten
baitu.

Sektore publikoa. Finantza publikoen
susperraldia finkatu da eta diru-bilketa
gehitu da, krisiaren aurreko
zenbatekoetara iritsita. Halaber, zor
publiko biziari eutsi zaio.

Osasuna eta osasun sistema. Osasun
onaren adierazleak hobetu dira,
gehiegizko pisua eta gizentasuna
murriztearekin batera (nahiz eta
biztanleriaren erdira iritsi). Osasunaren
gaineko guztizko gastuak gora egin du eta
biztanleko osasun-gastuak ELGAren batez
bestekoa gainditu du. .

I+G+b. Bigarren urtez jarraian, hazi egin
da jarduera horietan egindako inbertsioa,
kopuru absolutuetan. Guztiarekin ere,
finantzaketa pribatuaren pisua
erreferentziazko herrialdeetan baino
txikiagoa da. Euskadiko ehunaren enpresa
-tamainari buruz ohartarazi du Ekonomia
eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak, EBn
baino txikiagoa baita. Ildo horri eutsiz,
berrikuntza oztopatzen duten faktoreak
arindu behar dira: ekonomia, aldaketari
erreparoa, teknologia. Halaber, bereziki
ETEetan emaitzak eskualdatzea zailtzen
dutenak ere landu behar dira.

Atzerriko jatorria duen populazioa
laugarren urtez jarraian handitu zen,
eta EAEko populazioaren% 9,4 da,
2017an baino lau hamarren gehiago.
Marokoko biztanleak ditugu eta,
ondoren, kolonbiarrak, atzerriko
nazionalitate nagusiak EAEn.
EGABk gogorarazitakoaren arabera,
biztanleen proiekzioak kontuan
hartuta, joera horiei denboran
eutsiko zaie, beraz, behar bezala
kudeatu behar dira zeharkakoagoak
eta koordinatuagoak diren politika
publikoekin.

Etxebizitza. Higiezinen jarduera suspertu
da. EGABren iritziz, antzemandako
alokairuaren beharrei erreparatzeko
politiketan sakondu behar da eta, aldi
berean, alokairuan etxebizitza
babestuaren eraikinak bultzatu behar
dira. Ekimen publikoak higiezinak
birgaitzearen aldeko apustua mantentzea
ezinbestekoa da.
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Ekoizpen-azpiegiturak. Batzordeak berriz
azpimarratu du energia-mendekotasuna,
EBkoaren eta Espainiakoren batez
bestekoa baino handiagoa baita.

IKTak. Euskadin IKT ekipamenduetan
hornidurak zabalak izan arren, enpresetan
oraindik hobekuntza-tarte handia dago
(cloud computing, sinadura digitala, big
data). Gauza bera gertatzen da
administrazio elektronikoari dagokionez.
Hala, administrazio maila desberdinek
parte hartzen duten prozedurak integratu
behar dira. EGABek ohartarazitakoari
jarraiki, europar enpresekin erkatuz gero,
euskal enpresek merkataritza
elektronikoa neurri txikiagoan erabiltzen
dute eta aukerak galtzen ari dira.
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Lan-merkatua

Gizarte-babesa

Bizi-Baldintzak

2014az gero, Euskadin modu eutsian
enplegua sortzen ari da eta, ondorioz,
krisiaren aurreko enplegu-maila lortzear
dago. 2018. urtean, enplegua sortu da
eta sektore guztietan, baita bi sexuetan
ere langabezia murriztu da. Azkeneko
urteen aldean, langabeziaren bilakaera
positiboa eta populazio aktiboaren
hazkuntza batera joan dira, nahiz eta
jarduera oraindik garapen ekonomiko
handiagorako gomendagarria
litzatekeenaren azpian egon. Luzaroko
langabezia (urtebetetik gorakoa) bi
puntutan murriztu arren, EGAB kezkati
ageri da nahasitako pertsonengatik, lanmerkatuak baztertzeko arriskua baitute.
Egoera horretan daude, bereziki,
emakumeak eta adin gehiago duten
pertsonak.

Gizarte babesaren sistema EAEn
europar herrialde nagusiekiko antzeko
mailan kokatu da.

Adierazle nagusiak hobetu dira; dena
den, krisian galdutako ongizate guztia
oraindik ez da berreskuratu, baina hori
hasi baino lehenagokoarekin alderatuz,
aberastasun gehiago sortzen ari da.

Enplegu politika aktiboak. EGABren
iritziz, halako politikak garrantzitsuak
dira egiturazko langabezia murrizteko,
euskal ekonomiak posizio ziklikoa baitu.
Beraz, lan merkatuan sartzeko,
enpresetarako eta politikak nahiz
programak ebaluatzeko Lanbidek
eskaintzen dituen zerbitzuei ahalegin
berezia eskatzen die.

EGABen ustez, gizarte errealitate eta
behar berrietara moldatu behar da,
iraunkortasuna gutxietsi gabe.

Diru-sarrerak bermatzeko errenta:
Gastua murriztu da eta diru-sarrerak
bermatzeko errentaren nahiz
etxebizitzarako prestazio osagarriaren
hartzaile gutxiago dago.
Gizarte-larrialdiko laguntzak: Pertsona
hartzaileen kopurua gehitu da. Lau
laguntzetatik bat energia-pobrezia
arintzera doa.
Pentsioak: Gizarte Segurantzari
dagokion pentsio-sistemaren defizitsaldoak ardura sorrarazten du eta
administrazioek nahiz gizarte eragileek
etorkizunari buruz eztabaidatzea
premiazkoa da. Egoera larriagoa da
zahartzearen demografia-testuingurua
eta lan-merkatuan eraldaketa sakonak
kontuan hartuta.

Enpleguaren kalitatea. Errealitate
dibergenteak bateratzen dira. Lanaldi
partzialean enplegua arinki murriztu da.
Izan ere, arazo bihur liteke, bereziki,
emakumeengan, lanaldi mota
desiragarria ez bada. Kontratazio
mugagabea gehitu da; hala ere, behinbehinekotasunak oso altua izaten
jarraitzen du eta sektore publikoan
areagotu da. Batik bat, emakumeei
eragiten die, ordainsari-tartea jasaten
baitute. Beste urte batzuen aldean,
2018. urtean gazteen langabeziak gora
egin du (prestakuntza eta ekonomiaren
dinamika aldakorrak).
Negoziazio kolektiboa. Bilakaera
positiboa: hitzarmen gehiago sinatu dira
eta, ondorioz, eragindako langileen
kopurua ere hazi da.
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AROPE tasak behera egin du eta
Finlandia edo Eslovakiakoarekin aldera
daiteke, Europako eta Espainiako batez
bestekoaren azpitik. Oso behe
intentsitateko lan-ratioa erdira murriztu
da. Kezkagarria da energia-pobrezia.
Aurten okerrera egin du eta
ezinbestekoa da bizi duinaz gozatzeko,
hortaz, dagoen legezko esparrua osatu
behar da. EGABek ahaleginak egitea
eskatu du, bizi-kalitatearen
hobekuntzak gizartearen segmentu
guztietara iristeko.
Familia eta lana bateragarri egitea:
Batzordeak egiaztatutakoarekin bat,
erabilitako formulek (eszedentziak,
lanaldi murrizketa...) ETEek osatutako
ekoizpen-sarean mugak dituzte. Hala,
neurri berriak diseinatzea edo daudenak
berriz konfiguratzea gomendatzen da,
pertsonen eta enpresen beharrak
orekatzeko.

EGAB-EN ORGANOEN BATZARRAK

OSOKO BILKURA

BATZORDE IRAUNKORRA

Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako
Batzordearen Osoko bilkurak hamabost bilkura
egin zituen, eta horietatik zortzi ezohikoak izan
ziren. Horietan, hamasei irizpen, 2018ko Jardueren
Memoria, 2018ko EAEko Memoria
Sozioekonomikoa, 2018ko urteko kontuak eta
2020ko aurrekontuak onartu ziren.

2019. urtean Batzorde Iraunkorra zazpi aldiz bildu zen.
Besteak beste, honako gaiak landu ziren: 2018ko
jardueren txostena, 2018ko memoria
sozioekonomikoa, 2018. urteko kontuak eta 2020.
urteko aurrekontuak, 2018ko auditoriaren txostena
eta aurrekontua hiruhilekoan gauzatzeari buruzko
aurrekontu-kontrola.

GIZARTE GARAPENERAKO BATZORDEA

Gizarte
Garapenerako
Batzordea
bederatzi aldiz
batzartu zen
2019an

Otsailak 11

Arreta goiztiarraren arloko lanbide-kualifikazioa egiaztatzea ahalbidetzen duten tituluen,
ikasketen eta lanbide-gaitasunen katalogoa ezartzen duen dekretu-proiektuari buruzko
irizpenaren aurreproiektua eztabaidatu zen.
Aurreproiektu horri egindako zuzenketak aztertu eta eztabaidatu ondoren, Batzordeak
irizpen-proiektua egin zuen, aho batez, eta Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako
Batzordearen Osoko bilkurari helarazi zion.

Maiatzak
10 eta 13

Bilkura horietan, Euskal Autonomia Erkidegoan desgaitasuna duten pertsonen
enplegagarritasunari lotutako programak eta zerbitzuak arautzen dituen dekretuproiektuari buruzko irizpen-aurreproiektuaren eta Enplegu Zentro Berezien Euskal
Erregistroaren bertsio bana eztabaidatu ziren.
Aurreproiektu horri egindako zuzenketak aztertu eta eztabaidatu ondoren, Batzordeak
irizpen-proiektua egin zuen, aho batez, eta Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako
Batzordearen Osoko bilkurari helarazi zion.

Uztailak 9

Edari alkoholdunen, tabako-produktuen eta nikotina aska dezaketen gailuen
seinaleztapenari buruzko dekretu-proiektuari eta Adikzioen arloko jardunbide egokien
eta ibilbide profesionalaren aintzatespenak sortu eta zehazteko dekretu-proiektuari
buruzko irizpen-aurreproiektuak eztabaidatu ziren.
Aurreproiektu horri egindako zuzenketak aztertu eta eztabaidatu ondoren, Batzordeak
irizpen-proiektuak egin zituen, aho batez, eta Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako
Batzordearen Osoko bilkurari helarazi zizkion.
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Gizarte

Uztailak 17

Garapenerako

Euskadiko Ekonomia eta Gizarte
Arazoetarako Batzordea

Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko dekretu-proiektuari buruzko
irizpenaren aurreproiektua eztabaidatu zen.
Aurreproiektu horri egindako zuzenketak aztertu eta eztabaidatu ondoren, Batzordeak
irizpen-proiektua egin zuen, aho batez, eta Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako
Batzordearen Osoko bilkurari helarazi zion.

Batzordea
bederatzi aldiz
batzartu zen

Irailak 18

2019an

Irailaren 18ko bilkuran, arreta goiztiarraren arloko lanbide-kualifikazioa egiaztatzeko
balio duten tituluen, ikasketen eta lanbide-gaitasunen katalogoa ezartzen duen dekretuproiektuari buruzko 2/19 irizpenaren jarraipen-txostena aurkeztu zen.
Geroago, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legearen bigarren aldaketaren
lege-aurreproiektuari buruzko irizpenaren aurreproiektuari buruzko eztabaida izan zen,
eta Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen Osoko bilkurari helarazi
zitzaion.

Iraliak 19

Irailaren 19ko bilkuran, aurreko bilkurako lanekin jarraitu zuten batzordekideek eta,
iritziak trukatu eta zenbait aldaketa onartu ondoren, bertaratutakoek aho batez onartu
zuten irizpen-proiektua, Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen Osoko
bilkurari helarazteko.

Irailak 23

Gazteriaren Euskal Legearen aurreproiektuari buruzko irizpenaren aurreproiektua
eztabaidatu zen.
Aurreproiektu horri egindako zuzenketak aztertu eta eztabaidatu ondoren, Batzordeak
irizpen-proiektua egin zuen, aho batez, eta Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako
Batzordearen Osoko bilkurari helarazi zion.

Urriak 25

Bilkuraren xedea izan zen Euskadiko Dokumentu Kudeaketa Integralaren eta
Dokumentu Ondarearen Legearen aurreproiektuari buruzko irizpenaren aurreproiektua
eztabaidatzea eta onartzea.
Batzordea ados agertu zen irizpen-aurreproiektuaren iritzi orokorrei buruzko atalarekin.
Atal horri buruzko xehetasun gehiagorik gabe, lege-proiektuak proposatutako ohar
zehatzen proposamenei buruz eztabaidatu zen bileran. Eztabaidaren ondoren, zenbait
aldaketa egin ziren iritzi batzuen gainean eta beste batzuk ezabatu egin ziren, eta
irizpen-proiektua formulatuta geratu zen, Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako
Batzordearen Osoko bilkurari helarazteko.
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EKONOMI GARAPENERAKO BATZORDEA

Ekonomi

Otsailak 11

Jarraipen-txosten hauek aurkeztu ziren:
2/2017 irizpena, azaroaren 21eko 235/2000 Dekretua indargabetzen duen dekretuproiektuari buruzkoa. Dekretu horrek behi-okelaren eta behi-okelaz egindako
produktuen aukerako etiketatze-sistema aplikatzeko neurriak arautzen ditu EAEn.

Garapenerako
Batzordea zortzi

6/2017 irizpena, elikagaien enpresa eta establezimenduen osasun-baimenaren eta
komunikazioaren araubidea arautzen duen eta Euskal Autonomia Erkidegoko Elikagai
Establezimenduen Erregistroa (REACAV) sortzen duen dekretu-proiektuari buruzkoa.

aldiz batzartu zen
2019an

5/2018 irizpena, erabilera turistikoko etxebizitzen eta etxebizitza pribatuetako logelen
dekretu-proiektuari buruzkoa.
Jarraian, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak
eskatutako Natura Ondarea Kontserbatzeko Legearen aurreproiektuari buruzko
irizpenaren aurreproiektua eztabaidatu zen, eta Euskadiko Ekonomia eta Gizarte
Arazoetarako Batzordearen Osoko bilkurari helarazi zitzaion.

Otsailak 13

Natura Ondarea Kontserbatzeko Legearen aurreproiektuari buruzko irizpenaurreproiektuaren eztabaidarekin jarraitu zen, eta otsailaren 19ko bilkuran eztabaidatu
zen.

Jarraian, Euskadiko Ingurumen Administrazioaren Lege-aurreproiektuari buruz
Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen Osoko Bilkurari aurkeztu
beharreko irizpenaren aurreproiektua eztabaidatzen hasi ziren. Lege horren xedea da
ingurumenaren arloko arau berri bat aldarrikatzea, Euskal Autonomia Erkidegoko
Ingurumeneko Mehatxua Babesteko Lege Orokorra ordeztuko duena, eta, horretarako,
beharrezkoa da arlo horretako arau-esparrua eguneratzea.

Otsailak 19

Natura Ondarea Kontserbatzeko Legearen aurreproiektuari buruzko irizpenaren
aurreproiektuari buruzko lanekin jarraitu zen.
Aurreproiektu osoaren azterketa amaituta, eta aurreproiektuari egindako aldaketak
baliatuz, irizpen-proiektua egin zen, Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako
Batzordearen Osoko bilkurak azter zezan.
Bileran, jarraian, Euskadiko Ingurumen Administrazioaren Legearen aurreproiektuari
buruzko irizpenaren aurreproiektua eztabaidatu zen. Aurreproiektuaren azterketari
ekin zitzaion berriro, aurreko bilera gelditu zen puntuan. Batzordeak akordio bat lortu
zuen egiteke dagoen zatiari buruz, eta irizpen-proiektua eman zuen, Euskadiko
Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen Osoko bilkurara eramateko.
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Ekonomi

Martxoak 27

Garapenerako

Euskadiko Ekonomia eta Gizarte
Arazoetarako Batzordea

Euskadiko Turismo Enpresen eta Jardueren Erregistroaren dekretu-proiektuari buruzko
irizpenaren aurreproiektua eztabaidatu zen.
Aurreproiektu horri egindako zuzenketak aztertu eta eztabaidatu ondoren, Batzordeak
irizpen-proiektua egin zuen, aho batez, eta Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako
Batzordearen Osoko bilkurari helarazi zion.

Batzordea zortzi
aldiz batzartu

zen 2019an

Uztailak 4

Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarearen osaera arautzen eta
eguneratzen duen ekainaren 23ko 109/2015 Dekretua hirugarren aldiz aldatzeko
dekretu-proiektuari buruzko irizpenaren aurreproiektua eztabaidatu zen.
Iritziak trukatu ondoren, bertaratutakoek erabaki zuten idazkariak irizpenaurreproiektuaren bigarren bertsio bat aurkeztea, ohar orokorrak eta zehatzak jasota
eta ñabardura batzuk gehituta.
Hurrengo egunean, hainbat aldaketa egin ondoren, batzordeak aho batez onartu zuen,
telematikoki, irizpen-proiektua, Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako
Batzordearen Osoko bilkurak azter zezan.

Uztailak 16

Bilkuraren xedea Euskadiko Mugikortasun Iraunkorraren Legearen aurreproiektuari
buruzko irizpenaren aurreproiektua eztabaidatzea eta onartzea izan zen.
Lan-saioak irizpenaren aurreproiektu osoa eztabaidatzea eta haren edukiari buruzko
akordioa lortzea ahalbidetu zuen. Lanaren ondoriozko joan-etorriei buruzko aipamenik
ez egoteak eta erregulazio hori Jasangarritasun Energetikoaren Legean kokatzeak
irizpenaren testuan gogoeta gehigarriak sartzeko beharra eragin zuten.

Uztailak 24

Batzordeak Euskadiko Mugikortasun Iraunkorraren Lege-proiektuari buruzko
irizpenaren aurreproiektuari gehitutako idazketa berriak aztertu eta eztabaidatu zituen,
eta irizpen-proiektua eman zuen, Osoko bilkurara helarazteko.
Bilkuran, lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015
Legea garatzen duen dekretu-proiektuari buruzko irizpenaren aurreproiektua
eztabaidatu eta onartu zen. Bilera amaitzeko, irizpen-proiektua igorri zen, eta
Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen Osoko bilkurari helarazi
zitzaion.

Irailak 4

Nekazaritza-sektorean zerbitzuak ematen dituzten sasoikako langileei ostatu emateko
higiezinak sortzeko, egokitzeko edo ekipatzeko laguntzei buruzko dekretu-proiektuari
buruzko irizpenaren aurreproiektua eztabaidatu zen.
Balorazioak trukatu ondoren, bertaratutakoek zenbait aldaketa adostu zituzten
aurkeztutako aurreproiektuan. Aldaketa horiekin, aho batez onartu zen irizpenproiektua, Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen Osoko Bilkurak
azter dezan.
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MEMORIA SOZIOEKONOMIKOAREN BATZORDEA

Memoria

Urtarrilak 24

Bilkura horren helburua izan zen III. kapituluari (EAEko lan-merkatua) eta
unibertsitateen rankingei buruzko zenbait proposamen eztabaidatzea eta onartzea.

Otsailak15

Saio horren helburua izan zen "Demografia", "Gizarte Ekonomia" eta "Osasuna eta
osasun-sistema" kapituluei buruzko aldaketak eztabaidatzea eta onartzea.

Sozioekonomikoare
n Batzordea

bederatzi aldiz bildu
zen 2019an

Martxoak 27

Lehenik eta behin, "Demografia" atalaren behin betiko bertsioa onartu zuten, azken
aldaketak berrikusi ondoren.
Ondoren, "Araugintza-jarduera", "Bizi-baldintzak: natura-ingurunea" eta "Zientzia,
Teknologia eta Berrikuntza" kapituluei buruzko aldaketak eztabaidatu eta onartu ziren.

Apirilak 12

Lehenik eta behin, "Bizi-baldintzak" atalaren behin betiko bertsioa onartu zen, azken
aldaketak berrikusi ondoren.
Ondoren, "Egoera ekonomikoa", "Ekoizpen-azpiegiturak" eta "Gizarte-babesa"
kapituluei buruzko aldaketak eztabaidatu eta onartu ziren. ”

Maiatzak 6

Lehenik eta behin, Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen Osoko bilkurari
helarazteko kapituluak adostu ziren, onar zitzan.
Ondoren, "Gizarte-babesari" buruzko kapituluari dagozkion aldaketak eztabaidatzen
eta onartzen jarraitu zuten batzordekideek, eta "Etxebizitza" atalekoekin hasi ziren.

Maiatzak 16

"Hezkuntza eta Kultura" kapituluari buruzko aldaketak eztabaidatu eta onartu ziren,
eta Batzordea berritu ondoren sortutako batzordekideek Memoria
Sozioekonomikoaren aurkezpen publikoaren gaia aztertzea erabaki zen.

Maiatzak 17

Egiteke zeuden kapituluen behin betiko bertsioak onartu zituen Batzordeak.

Ekainak 18

"Hezkuntza eta Kultura" kapituluaren aldaketak berretsi ziren.
Ondoren, "Lan-merkatua" atalari buruzko aldaketak eztabaidatu eta onartzeari ekin
zitzaion.
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Memoria

Ekainak19

Sozioekonomikoaren

Euskadiko Ekonomia eta Gizarte
Arazoetarako Batzordea

Lehenik eta behin, Memoria Sozioekonomikoaren aurkezpen-daten berri eman zitzaien
Eusko Jaurlaritzako lehendakariari eta Eusko Legebiltzarreko buruari, eta jendaurrean
aurkezteko formatuari buruz eztabaidatu zen.
Bigarrenik, "Lan-merkatua" atalari buruzko aldaketak berrikusi ziren.

Batzordea bederatzi

Ondoren, "Kanpoko ingurunea eta sektore publikoa", "Laburpena eta iritziak",
konomia" kapituluak eta EAEko emakumeei buruzko monografikoa eztabaidatu eta
onartu ziren.

aldiz bildu zen

2019an
Ekainak 26

Lehenik eta behin, Memoria Sozioekonomikoa aurkezteko datak aurkeztu zituzten
batzordekideek.
Ondoren, "Lan-merkatua" atalari buruzko aldaketak eztabaidatzen eta onartzen
jarraitu zuten, eta "Ekoizpen-sektoreak" atalari buruzko eztabaidari ekin zioten.

Ekainak 28

Uztailak 9

Azaroak 13

II. KAPITULUA
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Batzordea 2018ko Memoria Sozioekonomikoaren aurkezpen publikoa prestatzeko
bildu zen.

Bilkura horretan, aurreko bileran amaitu gabeko lanekin jarraitu zuten.

2019ko Memoria Sozioekonomikoa egiteko lanak abian jarri ziren. Batzordeak
aurkibidea eta lan-egutegia adostu zituen, eta Batzordeko kide guztiei helarazi
zitzaizkien, geroago Osoko bilkurak berrets zitzan, 2019ko abenduaren 18an.
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EUROPAKO GAIETAKO BATZORDEA

Europako

Urarrilak 25

Batzordea bost

Berriz ere aztertu zen Akitania Berriko CESERek "Euskadiren eta Akitania Berriaren
arteko prestakuntzari lotutako mugaz gaindiko mugikortasunaren aukerak eta
oztopoak" gaiari ekiteko planteatutako kokapen-proposamena. Proposamenaren
gainean gutxieneko xehetasun-aldaketak proposatu ziren, eta Akitania Berriak
planteatutako zerrendari gehitu beharreko entzunaldiei buruzko gogoeta egin zen.

aldiz batzartu zen

Jarraian, otsailaren 7an Bordelen egitekoa zen Euskadiko eta Akitania Berriko Hirugarren
Sektore Sozialari buruzko jardunaldiaren programa aztertu zen.

2019an.

Azkenik, Nazioz gaindiko Sare Atlantikoaren Batzorde Betearazleak Garraio Korridore
Atlantikoari buruzko gaiari buruzko lanen inguruan egindako kokapen-dokumentuaren
proposamenari buruz eztabaidatu zen.

Gaietarako

Otsailak 7

Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak eta Akitania Berriko CESERek
bilera egin zuten Bordelen. Bilera horretan, CESERek Akitaniako eta Frantziako
hirugarren sektore sozialaren ezaugarriak aurkeztu zituen, bai eta sektore horrek gizarte
-zerbitzuak ematearekin dituen harreman-alderdiak ere.
Jardunaldi horretan, Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen
ordezkariak Eusko Jaurlaritzako Gizarte Politiken sailburuorde Lide Amilibia eta Gizarte
Zerbitzuen zuzendari Emilio Sola izan ziren, hirugarren sektore sozialeko euskal
sareetako zenbait ordezkarirekin batera.
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Europako

Martxoak 7

Gaietarako

Euskadiko Ekonomia eta Gizarte
Arazoetarako Batzordea

Batzordeko kideek hirugarren sektore sozialari buruz egindako bi jardunaldien
balantzea egin zuten.
Nazioz gaindiko Sare Atlantikoari dagokionez, Lantaldearen azken bileraren berri eman
zen. Bilera horren helburu nagusia izan zen Garraio Korridore Atlantikoaren gaiari
buruzko lanak abiaraztea eta Batzorde Betearazleak prestatutako kokapendokumentua garatzea.

Batzordea bost
aldiz batzartu

Testuinguru horretan, batzordeak landu beharreko edukien eskema adostu zuen.

zen 2019an.
Apirilak 4

Bilkuran, Nazioz gaindiko Sare Atlantikoak Garraio Korridore Atlantikoari eta Europaz
haraindiko Garraio Sareei buruz egindako lanak jorratu ziren.
Mikel Gurutzeagak, Eusko Jaurlaritzako Azpiegituren zuzendariak, Euskal Y-aren
gauzatze-egoeraren eta egutegiaren aurkezpena egin zuen, bai eta Frantziako
sarearekin eta Espainiako mesetarekin izango dituen loturena eta Euskal Y-ak,
korridore atlantikoaren esparruan azpiegitura amaitu ondoren, eman ahal izango
dituen zerbitzuena ere.

Apirilak 8

Entzunaldi-saioa izan zen, zuzenean edo zeharka, AECT (Lurralde Lankidetzarako
Europako Elkarteak), Euskadi-Akitania Berria-Nafarroa Euroeskualdekoak, unibertsitate
-prestakuntzan eta lanbide-heziketan mugaz gaindiko mugikortasunak dituen
zailtasunak identifikatzeko jarduerak sustatu dituen ekimenei buruzko informazioa
biltzeko.
Euroeskualdeko AECTko Leyre Azkonak, Tknikako Eider de la Cruzek eta Ikaslaneko
Jesus Ezquerrok parte hartu zuten.
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EGUTEGIA

astelehena

martxoak

otsailak

urtarrilak
asteartea

asteazkena

osteguna

ostirala

astelehena asteartea

asteazkena

osteguna

ostirala

astelehena

asteartea

asteazke-

osteguna

ostirala

1

1

1

2

3

4

O.Bilkura

8

9

10

11

4

5

6

E.G.B.

8

4

5

6

E.G.B.

8

14

15

B.I.

17

18

S.G.B*

12

B.I.*

14

O.Bilku

11

12

13

B.I.

15

21

22

O.Bilkura*

MSE B.

25

18

E.G.B.

20

21

O.Bilku

18

19

20

21

O.Bilku

28

29

30

31

25

26

27

28

25

26

E.G.B.*

28

29

asteazkena

ostegu-

apirilak
astelehena

maiatzak
asteartea asteazkena

osteguna

ostirala

astelehena

1

2

3

E.G.B.

O.Bilku

E.G.B.

9

10

11

MSE.B

MSE B.

15

16

17

18

19

22

23

24

25

26

29

30

uztailak
astelehena

ekainak

asteartea

asteazke-

osteguna

astelehena asteartea

ostirala

1

2

3

3

4

5

6

7

7

8

9

S.G.B

10

11

12

13

O.Bilkura

S.G.B

14

15

MSE B.

O.Bilkur

MSE B.

MSE B.

21

22

23

24

25

MSE B.

20
27

21

20

17
24

27

28

29

30

31

irailak
asteartea

osteguna

ostirala

astelehena

asteartea

asteazkena

osteguna

ostirala

1

2

B.I.

E.G.B.

5

2

3

E.G.B.

5

6

8

S.G.B.*

10

11

12

9

10

11

12

O.Bilku

15

O.Bilkur

S.G.B.

18

O.Bil

16

17

S.G.B.

S.G.B.

22

23

E.G.B.

25

26

S.G.B.

24

B.I.

26

29

O.Bilkur

31

asteartea asteazkena

osteguna

asteartea

asteazke-

osteguna

ostirala

2

3

4

7

8

9

O.Bilkura

11

20

14

15

16

17

18

27

21

22

23

24

B.I.*

28

29

30

31

30

osteguna

astelehena

1

abenduak

astelehena asteartea asteazkena

MSE B.

urriak

asteazkena

azaroak

ostirala

ostirala

astelehena

ostirala

1

B.I.

3

4

5

6

4

5

O.Bilkura

7

8

9

10

11

12

13

11

12

MSE B.

14

15

16

17

O.Bilkura

19

20

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

25

26

27

28

29

30

31

OSOKO BILKURA

15

BATZORDE IRAUNKORRA

7

Sozial Garapenerako B.

9

Ekonomi Garapenerako B.

8

MSE B.

13

Europa .G. B.

5

* Ikusi egun horretako bilerak "lan-organoen bilerak" atalean. 35-42 or.
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JENDAURREKO EKITALDIAK ETA JARDUNALDIAK
EAE-KO 2018KO MEMORIA SOZIOEKONOMIKOAREN AURKEZPENA

Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak
2018ko Memoria Sozioekonomikoa aurkeztu zuen uztailaren
23an, Bilbon, EGABen egoitzan. Euskadiko EGABen presidente
berriak, Emilia M. Málaga Perezek eta UPV/EHUko Ekonomia
eta Enpresa Fakultateko dekanoak, Jon Barrutia Guenagak, egin
zuten aurkezpena.
Lehendakari berriak, berrikuntza gisa, emakumeek euskal
errealitate sozioekonomikoan duten egoerari buruzko atal
espezifiko bat gehitu izana nabarmendu zuen, memoria
sozioekonomikoaren adierazlerik adierazgarrienen artean
emakumeei buruzko datuak aterata. Izan ere, Emilia M. Málaga
presidenteak adierazi zuen bezala, “Euskadiko Ekonomia eta
Gizarte Arazoetarako Batzordea ezin zen 2018ko
mobilizazioetatik, aldarrikapenetatik eta salaketetatik kanpo
egon, berdintasunaren gaia eztabaida sozialaren erdigunera
eraman baitzuten”.

II. KAPITULUA
JARDUEREI BURUZKO TXOSTENA
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III. KAPITULUA
JARDUERA INSTITUZIONALA

Urtarrilak 29

Garraio Sare Atlantikoaren lantaldea
Lantaldea Parisen bildu zen, Garraio korridore atlantikoarekin eta Europaz haraindiko garraio-sareekin
lotutako gai berri bati buruzko lanak abiarazteko.

Martxoak 12

EROSKIren 50. mendeurrena ospatzeko ekitaldia
Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeko presidentea, Francisco José Huidobro, EROSKIren
50. urteurrena ospatzeko ekitaldian izan zen, Bilboko Azkuna Zentroan.

Matxoak 22

GSAren Aholku Batzordea
Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak Eremu Atlantikoaren Lurralde Lankidetzarako 2014
-2020 Programaren Jarraipen Batzordearen bileran parte hartu zuen, Las Palmasen, ekainaren 21ean.

Maiatzak 21

Comité de Orientaciones de la RTA
Nazioz gaindiko Sare Atlantikoaren Osoko bilkura izan zen Rennesen (Frantzia).

Maiatzak 22

Garraio Sare Atlantikoaren lantaldea

Rennesen bildu zen, bertako kideek landutako edukien eta metodologiaren dokumentu-proposamen
bat eztabaidatzeko. Egutegi bat ezarri zen, lantaldeko kideek dokumentua egokitu zezaten adostutako
helburura eta izandako eztabaiden edukietara .
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Uztailak 19

Memoria sozioekonomikoa Iñigo Urkullu lehendakariari aurkezte
Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen memoria sozioekonomikoaren edukiak Iñigo
Urkullu Eusko Jaurlaritzako lehendakariari aurkezteko eta emateko ekitaldia egin zen.
Emilia M. Málaga presidenteari honako hauek lagundu zioten hitzorduan: Batzordearen idazkari nagusia,
Lorea Soldevilla; Jon Barrutia, Memoria Sozioekonomikoa egiteko Batzordeko presidentea; Leire Ozerin,
Azterlan eta proiektuen arduraduna; eta Begoña Pedrosa, Oskar Arenas, Pedro Martínez de Alegría eta Pablo
Martín batzordekideak.
Lehendakariak harrera egin zien EGABeko kideei, Enplegu eta Gizarte Politiken sailburu Beatriz Artolazabalek,
Lan eta Justiziako sailburu María Jesús San Josek eta Ogasun eta Ekonomiako sailburu Pedro María Azpiazuk
lagunduta.

Uztailak 22

Memoria sozioekonomikoa Legebiltzarreko buruari aurkeztea
Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen memoria sozioekonomikoaren edukiak Bakartxo
Tejeria Eusko Legebiltzarreko buruari aurkezteko eta emateko ekitaldia egin zen.
Emilia M. Málaga presidenteari honako hauek lagundu zioten hitzorduan: Batzordearen idazkari nagusia,
Lorea Soldevilla; Jon Barrutia, Memoria Sozioekonomikoa egiteko Batzordeko presidentea; Leire Ozerin,
Azterlan eta proiektuen arduraduna; eta Maribel Ballesteros, Silvia Ara, Eduardo Mozo de Rosales y Joseba
Madariaga batzordekideak.

II. KAPITULUA
JARDUEREI BURUZKO TXOSTENA
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Uztailak 24

Erakunde bilera EMAKUNDErekin
Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen presidente Emilia M. Malagak eta Lorea
Soldevilla idazkari nagusiak harrera egin zieten Kontseiluaren egoitzan Emakunde-Emakumearen Euskal
Erakundeko zuzendari nagusi Izaskun Landaidari eta idazkari nagusi Zuriñe Elordiri.

Uztailak 24

Erakunde bilera Lan Harremanen Euskal Kontseiluarekin

Egun horretan bertan, LHKren egoitzan, Euskadiko
Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen eta Lan
Harremanen Euskal Kontseiluaren zuzendaritzako kideen
arteko bilera ofiziala egin zen.

Irailak 11

Euskal Herriko Unibertsitatearen ikasturtearen hasiera
Euskadiko Ekonomia eta Gizarte
Arazoetarako
Batzordearen
presidentea EHUren 2019-2020
ikasturteari hasiera emateko
ekitaldi ofizialean izan zen,
Arabako
campuseko
Letren
Fakultatean.

47

III. KAPITULUA
JARDUERA INSTITUZIONALA III.

JARDUEREN
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Irailak 13

Euskadiko Ekonomia eta Gizarte
Arazoetarako Batzordea

Mondragon Unibertsitatearen ikasturte akademikoaren hasiera
Kontseiluko Presidentea Oñatin egin zen 2019-2020
ikasturteari hasiera emateko ekitaldi ofizialean izan
zen.

Irailak 18

Apertura del curso académico de la Universidad de Deusto
Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeko Presidentea
Deustuko Unibertsitatean 2019-2020 ikasturteari hasiera emateko
egindako ekitaldi ofizialean izan zen.

Irailak 26

Bilera Espainiako Gizarte Arazoetarako Batzordearen presidentearekin eta idazkari nagusiarekin
Espainiako Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen presidente eta
idazkari nagusi Mari Carmen Barrerak eta Soledad Córdovak Emilia M.
Malaga eta Lorea Soldevilla hartu zituzten batzordeen egoerari buruz hitz
egiteko.

Urriak 4

EAEko Urte Judiziala irekitzeko ekitaldi
ofiziala
Emilia M. Malaga urte judizialaren irekieraekitaldian izan zen, Euskal Autonomia
Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko
presidenteak gonbidatuta

III. KAPITULUA
JARDUERA INSTITUZIONALA III.
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Azaroak 18

Bisita Akitania Berria-Euskadi-Nafarroa euroeskualdera
Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen
zuzendaritzak Euroeskualdearen Hendaiako egoitza bisitatu zuen, eta bi
erakundeen arteko lankidetzarako aukerak aztertu zituen bertako
arduradunekin.

Abenduak 16

Bilera Eusko Jaurlaritzako Kanpo Harremanetarako idazkariarekin
Emilia M. Malaga eta Lorea Soldevilla Marian Elorza Eusko Jaurlaritzako Kanpo Harremanetarako idazkari
nagusiarekin eta Mikel Anton Europako Gaietarako zuzendariarekin bildu ziren.

Abenduak 16

Lehendakariaren harrera-ekitaldia
euskal gizartearen ordezkariei
Euskadiko Ekonomia eta Gizarte
Arazoetarako Batzordearen
zuzendaritzako kideak lehendakariak
euskal gizartearen ordezkariei urtero
eskaintzen dien harrera-ekitaldian izan
ziren.

49

III. KAPITULUA
JARDUERA INSTITUZIONALA III.

JARDUEREN
TXOSTENA 2019

Euskadiko Ekonomia eta Gizarte
Arazoetarako Batzordea

IV. KAPITULUA
BITARTEKO MATERIALAK ETA GIZA BALIABIDEAK
2019KO AURREKONTUA
Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak 1.757.334,29 €-ko aurrekontua izan zuen 2019an, eta
zenbateko horren 1.389.853,00 € EAEko Aurrekontu Orokorren kargura izan zen, 364.981,29 € aurreko ekitaldietako
gerakinen kargura eta 2.500,00 € finantza-sarreren kargura.
2019ko gastuen eta sarreren ohiko aurrekontua kapitulu zabal hauetan banakatu zen:

AURREKONTUA

GAUZATUA

MAILA

1.757.334,29

1.567.095,12

89,17 %

I. KAPITULUA– Langileen gastuak

750.924,10

730.256,49

97,25 %

II. KAPITULUA– Jardunbide-gastuak

941.722,39

822.896,73

84,75 %

18.469,94

13.941,90

39,36 %

1.757.334,29

1.567.095,12

89,17 %

IV. KAPITULUA- Transf. Dirulaguntzak gastu

1.389.853,00

1.389.853,00

100,00 %

EUSKO JAURLARITZA

1.389.853,00

1.389.853,00

100,00 %

V. KAPITULUA– Ondare sarrerak

2.500,00

4.856,17

194,25 %

Aurreko ekitaldietako gerakinak

364.981,29

172.385,25

47,23 %

GASTUAK

VI. KAPITULUA– Inbertsioak

SARRERAK

2019ko ekitaldiko aurrekontuaren likidazioaren datuak behin-behineko itxierari dagozkio, eta urteko ikuskaritzaren
emaitzen zain daude.

IV. KAPITULUA
BITARTEKO MATERIALAK ETA GIZA BALIABIDEAK
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Gastuen likidazioaren eboluzio historikoaren xehetasuna eta eboluzioa kapituluka:
Euskal Autonomia Erkidegoko aurreikuspenen betearazpenaren bilakaera

Gastuen gauzatzearen bilakaera kapituluka

BATZORDEAREN ZERBITZURAKO LANGILEAK

Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen zerbitzuko plantilla, presidenteaz eta idazkari nagusiaz
gain, zortzi pertsonak osatzen dute, hainbat lan-arlotan banatuta:
•

3 azterlan eta proiektuen arduradun

•

1 administrazio eta zerbitzuetako arduradun

•

1 zuzendaritzako idazkari

•

3 administrari
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V. KAPITULUA.
KOMUNIKAZIOA ETA ARGITALPENAK
KOMUNIKAZIOA
@CESEGAB sare sozialak
Euskadiko Ekonomia eta Gizarte
Arazoetarako Batzordeak sare sozialetan
parte hartzen du Twitterren, Facebooken eta
LinkedIn-en dituen kontuen bidez, eta bere jarduerekin
lotutako hainbat alderdiren berri ematen die jarraitzaileei.
Informazio berekiaz gain, zerrenda irekien bidez biltzen eta
aurkezten du intereseko erakunde eta eragile ekonomiko
eta sozial ugarik eta Batzordea osatzen duten erakundeek
sare sozial horri eskainitako informazioa.
Era berean, garrantzitsutzat jotzen dituen hirugarrenen
informazioak hautatzen eta zabaltzen ditu, erakunde
aholku-emaile honen interes-esparruei dagokienez.

Webgunea
Web orrian Euskadiko Ekonomia eta Gizarte
Arazoetarako Batzordeari, haren jarduerari
eta argitalpenei buruzko informazioa
eskaintzen da.
Horren bidez, EGABek garatzen dituen jarduerei buruzko
informazio eguneratua lor daiteke, hala nola irizpenak
ematea, txostenak eta azterlanak egitea, hitzaldiak
antolatzea eta abar.
Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak
argitaratutako lan guztiak sarrera librekoak dira, eta PDF
formatuan deskarga daitezke, dokumentuen eta lanen
atalean.
Erabiltzaileek 922 aldiz bisitatu dituzte irizpenak, 402 aldiz
Memoria Sozioekonomikoa eta 303 aldiz azterlanak eta
txostenak.

Prentsa Idatzia
2019an, hemeretzi prentsa-ohar egin dira,
guztiak
ere
webgunean
eskuragarri,
komunikazioaren atalean. Euskal Ekonomia
eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen hogeita zortzi
agerraldi bildu dira prentsa idatzian.

V. KAPITULUA.
KOMUNIKAZIOAK ETA ARGITALPENAK
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ARGITALPENAK
2019 urtean zehar argitalpen hauek txertatu ditugu gure web-orrian PDF eta EBOOK formatuan: :

•

Jardueren Txostena 2018

•

Memoria Sozioekonomikoa 2018 eta Laburpena eta Gogoetak 2018

•

Irizpenak:
IRIZPENA 1/19, “bizitzan zehar ikaskuntza-jarduerak egiteko laguntzak arautzen dituen dekretu-proiektuari”
buruzkoa
2/19 IRIZPENA, “arreta goiztiarraren arloko lanbide-kualifikazioa egiaztatzeko balio duten tituluen, ikasketen
eta lanbide-gaitasunen katalogoa zehazteko dekretu-proiektuari” buruzkoa
IRIZPENA 3/19, “Euskadiko Ondare Naturala kontserbatzeko lege-aurreproiektuari” buruzkoa
IRIZPENA 4/19, “euskadiko Ingurumen-Administrazioaren Lege-aurreproiektuari” buruzkoa
5/19 IRIZPENA, Euskadiko turismoko enpresa eta jardueren erregistroaren dekretu-proiektuari buruzkoa
6/19 IRIZPENA, “EAEn desgaitasuna duten pertsonen enplegagarritasunerako programak eta zerbitzuak nahiz
enplegu zentro berezien Euskal Erregistroa arautzeko dekretu-proiektuari” buruzkoa
7/19 IRIZPENA, “ekainaren 23ko 109/2015 dekretua, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarearen
osaera arautu eta eguneratzen duena, hirugarrenez aldatzeko dekretu proiektuari” buruzkoa
8/19 IRIZPENA edari alkoholiko, tabako-produktu eta nikotina aska dezaketen gailuen eremuan
seinaleztapenaren inguruko dekretu proiektuari buruz
9/19 IRIZPENA adikzioen arloan lanbide-ibilbidea eta jardun onenak aitortu eta horiek zehaztearen inguruko
dekretu proiektuari buruzkoa
10/19 IRIZPENA, familia eta lan bizia bateragarri egiteko laguntzen inguruko dekretu-proiektuari buruzkoa
11/19 IRIZPENA “Euskadiko Mugikortasun Jasangarriaren Lege-Aurreproiektuari” buruzkoa
12/19 IRIZPENA “4/2015 legea, ekainaren 25ekoa, lurzoruaren kutsadura prebenitu eta zuzentzen duena,
garatzeko dekretu-proiektuari” buruzkoa
13/19 IRIZPENA “nekazaritzaren sektorean zerbitzuak eskainiz gero, sasoiko langileentzako ostatura
bideratutako higiezinak sortu, egokitu edo ekipatzeko laguntzen dekretu-proiektuari” buruzkoa
14/19 IRIZPENA, “emakumeen eta gizonen berdintasunerako Legea bigarrenez aldatzeko lege aurreproiektuari”
buruzkoa
15/19 IRIZPENA “Gazteriaren Euskal Legearen aurreproiektuari” buruzkoa
IRIZPENA 16/19 “euskadiko dokumentu-ondareari eta artxibo-sistemari buruzko legearen aurreproiektua”
buruzkoa

•

Boletin elektronikoa:
28/02/2019 El CES VASCO y el CESER NOUVELLE AQUITAINE se reúnen en torno al tercer sector social
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ERANSKINA.
Euskadiko EGABren Ararudioa

•

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
Funtzionamenduari buruzko Araudia onartzen duena (2013-12-11ko EHAA, 232. zk.), Euskadiko Ekonomia eta Gizarte
Arazoetarako Batzordearen Osoko Bilkuraren 2019ko martxoaren 22ko Erabakiaren bidez zuzendua (2019-04-01eko
EHAA, 63. zk.).
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