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1. Herritar librez osatutako Euskadi

1.1. Guztiontzako tokia duen Euskadi

1. Legegintzaldi honetan, ETAk jarduera terrorista amaitzea lortu dugu. 

2. Zero tolerantziako politikak zigorgabetasun-eremuak deuseztatu ditu, eta kaleak eta plazak de-
mokratentzat izango dira berriro ere.

3. Eusko Jaurlaritzak terrorismoaren biktimei laguntzeko, aitortzeko eta oroitzeko ezinbesteko jar-
duera sustatu du:

– Memoriaren eta Bizikidetzaren Institutua.

– Terrorismoaren Biktimen Memoriala.

–  Oroimenari eta Bizikidetza Demokratikoari buruzko Biltzarra; datorren astean izango da, Ba-
kearen eta Kulturen Urtearen esparruan. 

– Oroimenaren Mapa eta Oroimenaren Eguna.

–  Terrorismoaren biktimen testigantzak ikasgeletara eraman ditugu; gero eta onarpen eta arra-
kasta handiagoa ari dira izaten.

–  Terrorismoaren presioa dela-eta Euskadi utzi behar izan zuten guztiek itzultzeko aukera izan 
dezaten lanean ari gara.

4. Ertzaintzaren modernizazioa eta berrantolaketa. Arkauteko ikastegiak bi promozio atera ditu ka-
lera, eta, azkenean, 8.000 agente ditugu jada. Beharrezko bitartekoak eta ikastaroak jarri ditugu, 
agintariek berezko meritu eta ezagupenengatik lor dezaten beren kargua. 

5. Ertzaintzaren ibilgailu-parkea berritu eta poliziaren espezializazioa hobetu dugu; horretarako, po-
lizia zientifikoaren unitatea eratu dugu, bai eta diru-delituen, delitu ekologikoen edo gaizkile-taldeen 
aurkako unitateak ere. Ertzaintza Terrorismoaren aurkako Espainiako Koordinazio Zentroan sartu da; 
era berean, Hendaiako polizia-etxean ere badago, Polizia Nazionalaren, Guardia Zibilaren eta Fran-
tziako Poliziaren ondoan.
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1.2. Kultura askatasuna da

1. Kulturaren ikuspegi itxia atzean geratu da; herrialde zabal, moderno eta integratzaile gisa defi-
nitzen gaituzten kulturetara zabalduko gara, haztegi egokia baita hori gure sortzaileentzat.

2. Eusko Jaurlaritzak Sormen Lantegiak gauzatu ditu, lehendik zeuden azpiegiturak −askotan hutsak 
zeudenak− aprobetxatuta eta birgaituta. Lantegi horietan, sortzaileek esperimentatzeko eta proiek-
tuak gauzatzeko espazioak izango dituzte. Martxan dago jada Bilboko ZAWP sormen lantegia, bai eta 
Eibarko Alfa-Arte zentroa ere. Datozen hiletan, sormen lantegiak eratuko dira Astra arma fabrikako 
bulego-eraikinean eta Euskadiko beste zenbait lekutan. 

3. Lehen bi eguberrietan Kultura Bonoa jarri genuen martxan, eta arrakasta handia izan zuen; orain 
Kulturklub du izena ekimenak, Kultura Kontsumoko Kluba.

4. Etxepare Institutua kanpora irteteko eta euskara mundura zabaltzeko plataforma da.

5. Euskara askatasunez ari gara defendatzen.

–  Eusko Jaurlaritzak murriztu ditu gutxien euskara sustatzeko diru-laguntzak (% 4, gaur egungo 
krisialdiari egokituta). 

–  Euskarako tituluen eta ziurtagirien erregistro bakarra sortu dugu; horrenbestez, hezkuntza era-
bat euskaraz jasotzen duenak ez ditu ezagupen horiek egiaztatu beharko lanpostu batera aur-
kezten den bakoitzean.
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2. Euskadi solidarioa

2.1.  Berdintasuna gaixotasunaren eta zahartasunaren aurrean.  
Bizitza duina gure adinekoentzat

1. Urteko % 9ko gehikuntzatik (2004-2008) % 1eko gehikuntzara pasatu gara. Aurrekontu txikiagoa 
izan arren, 4.800 ospitaleratze, 38.000 ebakuntza eta 75.000 kontsulta espezializatu gehiago izan di-
tugu 2008tik 2011ra.

Hori guztia gastuari eusteko egin dugun ahalegin handiari esker lortu dugu.

–  Produktibitatea hobetzea: % 50ean baino gehiagoan murriztu ditugu itundutako zentro pribatue-
tara bideratutako gaixoak.

Evolución gasto sanitario publico per cápita vs actividad 
asistencial
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Hitzarmen gutxiago -% 1,68 

Farmaziako gastu gutxiago -% 6,77

Inbertsio gehiago % 19,44

–  Eraginkortasun-ezaren aurkako borroka: lehiaketak birnegoziatzea, erosketak zentralizatzea, 
zuzendaritza-karguak murriztea, ospitaleak bat-egitea...

–  Botikak modu arrazionalean erabiltzea: botika generikoak % 50 areagotzea (33 milioi aurreztea).

–  Osasun-laguntza eraginkorragoa: telefono bidezko osasun-laguntza, Osabide globala (historia 
kliniko bateratua), etxez etxeko osasun arreta...
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2. Euskadiko osasun-sistema Espainiako eraginkorrena da.

Honakoak lortu ditugu, gastu publikoa gehitu gabe betiere:

– lau egun murriztu ditugu ebakuntzetarako eta kanpo-kontsultetarako itxarote-zerrendak.

– Segurtasun kliniko handiagoa: akatsen indizea % 5,3tik % 4,8ra jaitsi da.

–  Zerbitzu publiko gehiago eta hobeak daude Osakidetzan: minbizi-baheketako programa garran-
tzitsuak garatu ditugu; ikusteko, zainketa paliatiboetako eta onkologiako unitate berriak zabaldu 
ditugu; hemodinamika lehen esku pribatuetan zeuden ospitale publikoetan txertatu dugu; diru 
publikoarekin finantzatu dugu haurdunaldiaren borondatezko etendura.

3. Zalantzan jartzen ari da osasun-sistemaren iraunkortasuna; murrizketak egiten ari dira eta osa-
sungintza pribatizatzen. 

Bien bitartean, Eusko Jaurlaritzak:

–  Azpiegituretako inbertsioa hirukoiztu egin du. Urdulizko ospitalea, Arabako unibertsitate ospitalea-
ren kontsultategia; Zabalgana, Salburua eta Lakuako osasun-zentroak; Donostiako hemodialisi-u-
nitatea; hobekuntzak egin ditugu zenbait osasun-zentrotan.

–  Osasungintzako hornitzaileen zorra murriztu dugu. Espainian, osasungintzako hornitzaileekin da-
goen batez besteko zorra 250 €-koa da; Euskadin, berriz, 45 €-koa. 

–  Enplegu publikoko 2.600 lanpostu eskaini ditugu, Osakidetzako profesionalei iraunkortasuna ema-
teko eta lanpostuak finkatzeko, bai eta euskal osasun-zerbitzuak historikoki dituen gabeziak zu-
zentzeko ere (pediatrak, ginekologoak, erizainak...).

4. Osasun-sistema aldatu dugu, iraunkortasuna bermatzeko Kronikoen Estrategiaren bidez

Osasun-sisteman egiten diren jardueren % 80 eta osasungintzako gastuaren % 77 gaixotasun kroni-
koekin lotuta daude. Eta, denborak aurrera egin ahala, gero eta handiagoa da biztanleen bizi-itxaro-
pena. Aurreikuspenen arabera, 50 urteren buruan, 65 urtetik gorako biztanleen kopurua bikoiztu 
egingo da. Osasun-laguntzako eredua guztiz eraberritu beharra dago.
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2.2. Ongizatea eta aurrerabide kolektiboa

1. Gobernu honek Euskadin sekula egin den elkartasun-ariketa handiena egin du. 400 milioi baino 
gehiago bideratzen ari gara gizarte-prestazioetara (diru-sarrerak bermatzeko errenta, larrialdiko 
laguntzak, etxebizitzako prestazio osagarria); 2007koaren bikoitza eta 2005ekoaren hirukoitza.
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2. Enpleguko zerbitzu publikoko eredu berria jarri dugu martxan: Lanbide. Bertan, orientazioa eta 
prestakuntza emateaz gain, gure enpresen benetako premiekin lotzen dira langabeak.

Behin enplegu-politika aktiboetako eskumenak lortu ostean, erreforma sakona egin dugu gaur egun-
go enplegu-zerbitzuetan, prestakuntzan eta gizarte-prestazioetan.

3. Gobernura iritsi eta berehala, Elkarrizketa Sozialaren Mahaia jarri genuen martxan, Confebaske-
kin eta CC. OO. eta UGT sindikatuekin batera, eta berehala hasi zen fruituak ematen: langileentzat eta 
EREn dauden enpresentzako prestakuntza-planak, laneko osasuna hobetzeko neurriak, Lanbideko 
estatutuak... Hala, 300 milioi euro baino gehiago mobilizatzeko akordioa lortu genuen, Langabeziaren 
aurkako Planaren barruan.

4. Elkarrizketa-mahai horretatik atera ziren Lan-harremanen Kontseiluko eta Ekonomia eta Gizarte 
Kontseiluko Legeen aldaketak; horien helburua legeak edukiz betetzea zen, bai eta eraginkortasuna 
ematea, jardun-eremuak argitzea, mekanismoak hobetzea eta betoak eta blokeoak gainditzea ere.

5. Gizarte Zerbitzuen Legea garatu dugu, euskal erakundeekin adostuta Gizarte-zerbitzuen sistema 
sendo, kohesionatu eta unibertsala izatea ahalbidetuko duen lege bat. Gobernuari dagozkion zuze-
neko arreten zerbitzuen eskuduntza eskuratu dugu, hala nola telelaguntza eta familia-bitartekaritza. 

Berrikuntza Soziosanitariorako Euskal Fundazioa sortu dugu (Etorbizi); proiektu berritzaileak bultza-
tuko ditu adinekoen eta mendekoen arreta hobetzeko. 

6. Gizarte-eduki sakoneko ekimenak:

– Adinekoei eta mendekoei laguntzeko proiektu berritzaile bat jarri dugu martxan: Etxean ondo.
– Transexualtasunari buruzko Legea.
– Immigrazioaren aldeko Itun Soziala.
– Tabakoaren aurkako Legea.

GIZARTE PRESTAZIOETAKO INBERTSIOA
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2.3. Ekonomia herri ondasun gisa

1. Gobernura iritsi ginenean, Euskadik krisialdiaren unerik okerrena bizi zuen. 2008ko apiriletik 
2009ko apirilera arte izan zen gure annus horribilis:

– Gure BPG tasa positibotik (+0,9) tasa negatibora igaro zen (-2,2).

Barne produktu gordina  
(Urtetik urterako aldaketaren tasa)

  

Toma de Posesión 
Lehendakari 

– Industria-ekoizpenaren indizea izugarri jaitsi zen: +5,8tik -25,6ra, hain zuzen.

Evolución Índice de Producción Industrial - IPI 
(2007 - 2011)
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– 38.702 langabe gehiago izan ziren: 83.319tik 122.111ra.
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2. Lehendabiziko neurriak:

–  Zubi-kredituak martxan jarri ditugu; horien bidez, atzerapenari aurre egingo zaio, gobernuak 
ETEei eta autonomoei abalak emateko Elkargi eta Oinarriren bidez kudeatzen duen 500 milioi 
euroko programan.

–  Laguntza finantzarioko programak bultzatu, zirkulatzailea finantzateko lerroak jarrita enpresa 
eta autonomoentzat.

–  Aurrekontuak orraztu ditugu, gastuak murrizteko eta lehentasun berrietara bideratzeko. Kon-
tu publikoak berrorekatu ditugunez, defizitaren inguruko konpromisoei eutsi dien erkidego gu-
txietako bat gara.

–  + Euskadi 09 krisiaren aurkako neurri-sorta jarri dugu martxan; guztira, 388 milioi euro dira, 
enplegua sortzera bideratuta.

3. Eusko Jaurlaritza sekula izan den gobernurik zorrotzena da.

Aurreko gobernuko azken bost urteetan ikaragarri igo egin zen gastu publikoa: % 10 urtean, batez 
beste. Oraingo gobernua iristean, gastu publikoa gutxitu egin zen. 2005etik 2009ra osasungintzako 
gastua % 50 areagotu zen; hezkuntzakoa % 40, eta pertsonalekoa % 35. 

4. Eusko Jaurlaritzak inoiz baino azkarrago egiten ditu ordainketak. 37 egun Euskadin, 142 gaine-
rako autonomia erkidegoetan eta 170 Espainiako udaletan.

5. Aurrezki-kutxen Lege-proiektua, lau helburu dituena:

– Profesionaltasuna bermatzea gobernu-organoetan.

–  Kutxetan biltzen diren interes-talde guztien ordezkaritza eratzea, eta erabateko proportzional-
tasun-irizpideak ezartzea, horiek aukeratzeko orduan. 

– Egutegiak eta epeak markatzea, eredu berrira egokitzeko.

–  Irizpideak eta formulak ezartzea kudeaketa-eredu berrietara igarotzeko, jardueraren zeharkako 
ariketa edo babes-sistema instituzionalen bidez.

6. Euskadiren interesak defendatu ditugu aurreko gobernutik oinordetzan hartutako gatazketan: Ro-
ver kasua, opor fiskalak...
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3. Euskadi jasangarria

3.1. Aurrerabide jasangarridun eredu berri baterantz

1. EcoEuskadi 2020, Euskadiko Garapen Jasangarrirako Estrategia, jarri dugu martxan: garapen 
jasangarrirako eta gizarte moderno eta berdintasunezko bat finkatzeko estrategia aitzindaria, ekono-
mia berderanzko bilakaeraren alde egiten duena. Helburuak:

– enpleguaren maila % 75era igotzea, 
– BPGren % 3ra igotzea I+G+b-ko inbertsioa, 
– % 20 murriztea berotegi-efektuko gasen isurketa,
– % 17 areagotzea energia berriztagarrien gaur egungo ehunekoa, 
– % 20 aurreztea gaur egungo energia-kontsumoan, 
– goi-mailako ikasketak dituzten biztanleen ehunekoa % 40tik gora izatea, 
– eskola uzte-tasa % 10en azpitik izatea, 
–  eta txirotasun edo gizarte-bazterkeria arriskuan dauden biztanleen ehunekoa % 15 azpitik izatea.

2. Basque Ecodesign Center eratzea sektore pribatuko enpresen artean elkarlanean. Haren eginki-
zuna ideiak eta enpresa-jarduerak ekodiseinuaren bidez bultzatzen dituen sare bat osatzea da; horrek 
lehiakortasuna hobetzen eta ingurumen-inpaktuak murrizten lagunduko luke, eta, hala, Euskadi Eu-
ropar Batasuneko erreferente bihurtuko da. Espainian eta Europa hegoaldean ezaugarri horiek dituen 
erakunde bakarra da. 

3. Klima aldaketako Lege-proiektua: Espainian aitzindaria den dokumentu arauemaile bat da; Es-
koziakoa da haren aurrekari bakarra. Hari esker, ekonomia berdearen oinarriak finkatuko ditugu, eta, 
gainera, akuilu izango da jardunbide egokiak eremu pribatuan eta herri-administrazioan txertatzeko.

Legearen eremuan egindako aurrerapen horretaz gain, beste zenbait konpromiso hartu ditugu, hala 
nola Euskadi The Climate Group izeneko nazioarteko sareari atxikitzea; irabazi-asmorik gabeko el-
karte horrek mundu osoko 50 enpresa nagusiak biltzen ditu, eta, horrez gain, eskualdeko zein tokiko 
hainbat gobernu, garapen jasangarrian eta energia berriztagarrietan inplikatuta daudenak. Lehenda-
karia sarearen presidentekidea da.

4. Ingurumen-administrazioaren eredua aldatu egin dugu, bi helburu zehatzekin: lehen zegoen ko-
lapso funtzionalari aurre egitea eta administrazioaren eta administratuaren arteko harreman-estilo 
berria sortzea, erantzukidetasuna oinarri hartuta. Teknologia berriek lanabes malguak, eraginkorrak 
eta eskuragarriak eskaintzen dizkigute, eta, horregatik, tramitazio elektronikoa edo teletramitazioa 
funtsezkoa izango da hemendik aurrera. 

5. Euskadiko Nekazaritzako Sektorearen Lehiakortasun Plana. Plan honen barruan, Emakume Ne-
kazariaren Estatutua –orain lege-proiektua da– egin nahi dugu. Emakumeek nekazaritzako sektorean 
egiten duten lana agerian jarriko ditu estatutuak, eta, horrez gain, hainbat mekanismo sortuko ditu 
haien eskubideak babesteko, emakumeen presentzia sustatzeko ustiategien titulartasunean eta sek-
toreko organo erabakitzaileetan eta emakumeen ekimenak bultzatzeko. 
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3.2. Herrialde kohesionatua eta egituratua

1. Metro Bilbao: aurrera goaz Bilboko metroko 1. lineako obrekin: Maidagan eta Ibarbengoa; 2. li-
neari dagokionez, Ariz eta Basauriko geltoki berriak ireki ditugu; 3. linean, obrak egiten ari gara Etxe-
barri eta Matiko artean; era berean, aurrera doaz 4. lineako (Errekalde-Moyua-Matiko) eta 5. lineako 
(Sarratu-Galdakaoko ospitalea) informazio-ikerketak eta eraikuntza-proiektuak.

2. Euskal Y: bultzada handia eman diogu azpiegitura honen exekuzioari. 2009an zati bakarra ari zen 
eraikitzen; orain, berriz, hamabost. 2012an, Gipuzkoako adarraren hamazazpi zatiren eraikuntza-la-
nak martxan izango dira; alegia, obra osoaren % 77.

Ejecución Y Vasca (Millones €)
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3. Tranbiak

– Bilbo:
– Vitoria-Gasteiz: 
–  EHU-Leioa-Urbinaga-Barakaldo tranbiaren proiektua, kapital publiko eta pribatuaren arteko 

lankidetzan. 

4. Euskotren: trenbidearen sare propioko ardatz nagusian (Eibar-Ermua) modernizatzeko obrak, 
Durango Operazioa izenekoan bereziki; xedea multzoa 2013an amaitzea da.

5. Donostialdeko metroa: herri-garraio jasangarri eta kalitatezkoaren aldeko apustua egiten dugu, 
Gipuzkoako biztanleriaren % 80ri zerbitzua emateko bokazioa baitu; nolanahi ere, ezinbestekoa da 
Gipuzkoako Foru Aldundia ere inplikatzea, gure ustez.

Euskal Yren exekuzioa (milioi €-tan)
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6. Etxebizitzaren aldeko Itun Soziala: Etxebizitzaren aldeko Itun Soziala parte-hartze ireki eta zuze-
neko esperientzia bat izan zen; erabat berria Euskadin. Etxebizitza Sailak 78 eragile ekonomiko, pro-
fesional eta sozialekin sinatu zuen ituna, eta, haren bitartez, hurrengo 15 urteetarako (2010-2025) 
etxebizitza-politikaren helburuak ezarri zituen. Xedeak:

– 90.000 familiaren etxebizitza-premiak asebetetzea.

–  Alokatzeko etxebizitzen parkea osatzen segitzea; itunaren indarraldia amaitzean, sustapen pu-
blikoetako etxebizitzen % 50 alokatzeko izango dira.

–  Hiri-berrikuntza eta eraikinen eta etxebizitzen birgaitzea bultzatzea. Helburua: 250.000 birgai-
tze-ekintzetara iristea.

7. Etxebizitzaren eta Herri Berrikuntzaren Gidaplana (2010-2013):

–  Etxebizitza eskuratzeko erraztasunak ematea 40.000 familiari (% 58 alokairukoak dira, eta % 42 
salmentakoak).

–  Lurraldeen arteko oreka bultzatzea: ahalegin handiagoa egitea proportzionalki eskaintza txikia-
goa izan duten lurraldeetan.

–  Etxebizitzei dagokienez, 70.500 birgaitze-ekintzetara iristea.

8. Etxebizitzak birgaitzeko laguntzak
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9. Hiri-berrikuntza bultzatzea: HIRIBER programa (15 milioi euro, 45 udalen hiri-eremuak hobetze-
ko); REVIVE programa berria (9,3 milioi euro energia-irisgarritasunaren eta -eraginkortasunaren 
inguruko ekintzetarako); EAEko eraikinek dituzten berritzeko premien inguruko diagnostikoa. 

10. Alokairuko etxebizitza bultzatzeko programa berriak: 4000 Plana, ASAP programa, Bizigune 
programa zabaltzea. Babestutako etxebizitzak eskuratzeko diru-sarreren muga zabaltzea.

11. Ohiko etxebizitzan utzarazpenak saihesteko bitartekotza-zerbitzua.

Gobernu

Etxebizitzak/urtean

Etxebizitzak/urtean

Etxebizitzak/urtean

Sozialista
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3.3. XXI. menderako administrazioa 

1. Administrazioaren erreforma sakona, XXI. mendeko gizarte moderno baten premietara egokitze-
ko, eta gardenagoa, parte-hartzaileagoa, berritzaileagoa eta herritarrentzat irekiagoa izan dadin.

2. Berrikuntza publikoaren plana (PIP), paperezko administraziotik administrazio elektronikora pa-
satzeko: 

– karga administratiboen % 30 murriztea eta 890 milioi euro aurreztea. 
– Administrazioak lehendik baduen ezein dokumentu ez eskatzea herritarrari. 
– herritarrek eta enpresek 13 milioi inprimaki gutxiago aurkeztea leihatila publikoetan.
– 24 milioi euro aurreztuko dira IKTetan.
– Administrazio Elektronikoko Dekretua onartzea, herritarrekiko harremanak hobetzeko.

3. Gobernu Irekia. Legegintzaldiaren hasieratik, Gobernu Irekia ez da behin ere geratu. Orain, bul-
tzada berria eman diogu PIPrekin.

a) Gardentasuna: Open Data, Open TIC...

b)  Lankidetza: Eusko Jaurlaritzaren parte-hartzea sustatu dugu euskal administrazioen lankidetza
-foro batean, elkareragingarritasuna eta administrazioen arteko lankidetzan aurrera egiteko. 

c)  Barne parte-hartzea: Barne-lanerako era berri baten hastapena da; haren bidez, antolakuntza 
hierarkikoa utzi    −ohiko administrazioaren ezaugarria− eta sareko antolakuntza batera igaroko 
ginateke.

d)  Adminstrazio elektronikoa: Xedapen orokorrak digitalizatzea, diru-laguntzak digitalizatzea, fun-
dazioen erregistroa digitalizatzea…

e) KZ Banda Zabala: 

f)  Herritarrentzako arreta: Zuzenean Euskal Herri Administrazioko ia zerbitzu guztietarako sarbi-
dea da herritarrentzat. 

4. Etorkizuneko enplegu publikorako oinarriak:

–  Enplegu publikoaren eskaintzak Administrazio Orokorreko kidego orokor eta espezifikoetan; 
hala, lanpostu egonkorrak izango ditugu, bitarteko lanpostuen ordez.

– Telelaneko esperientzia aitzindaria administrazioan.

– Absentismoaren aurkako borroka.

–  Langile publikoentzako prestakuntza-plan handinahia: IVAPek 4,6 milioi euro inbertituko ditu 
2012an bakarrik.

– Euskal Enplegu Publikoko lege-proiektua.
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5. Legegintzaldi honetan, ahalegin handia egin dugu justizia-administrazioa modernizatzeko.

– Plazak areagotu ditugu adingabeen zentroetan, 

– Bulego judizial berria ezarri dugu Euskadiko barruti judizial txiki guztietan. 

– Doako justiziaren inguruko dekretua.

–  Justiziarekiko lankidetza-zerbitzuak bultzatzea, eta, halaber, zigor-arloko bitartekotza, auzitegi 
barruko familia-bitartekotza eta, aurki, utzarazpenetako bitartekotza, deserrotze-kasu larriak 
saihesteko.

–  Hizkuntza-normalizazioan aurrera egin dugu, justizia-zerbitzuen eskaintza eta euskarazko erre-
gistro zibilak areagotuta.

6. Bi dekretu garatu ditugu, polizia-gehiegikerien biktimen erreparaziorako (horietako bat 1968 eta 
1978 artekoa eta bestea 1979 ondorengoa), haiei egindako bidegabekeriaren aitortza ofizial gisa.

7. Aranzadirekin dugun hitzarmenari eustea, frankismoko biktimekiko gizarte-aitortzako politika-
rekin jarraitzeko. 2012an, Valentín de Foronda Institutuarekin elkarlanean martxan jarri zen ikerketa 
historikoko bi urteko proiektua itxiko dugu, 1936-1945 urteetako errepresio frankistaren ingurukoa.

8. Kultu-zentroei buruzko lege-proiektua osatzea; haren bidez, zentro horiek arautu eta segurtasu-
na eta herritarren oinarrizko eskubideak bermatzen saiatuko gara, betiere Euskadiko erlijio-anizta-
suna oinarri hartuta.
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4. Euskadi lehiakorra

4.1. Bizitzaren aurreko berdintasuna. Modernitaterako hezkuntza

1. Euskal Hezkuntzaren modernizazioaren alde:

–  Hizkuntza hirueleduna: euskal eskolan sekulako apustua egin dugu ingelesaren alde 118 zen-
tro publiko eta pribatu, eta 7.300 ikasle baino gehiago parte hartzen ari dira Hezkuntza Esparru 
Hirueledunean. 2.700 irakasle baino gehiago prestakuntzan. Elkarrizketa-laguntzaileak, mur-
giltze linguistikoko astebeteko egonaldiak (boarding schools), udako ikastaroak, atzerrian hila-
beteko egonaldietarako bekak.

–  Eskola 2.0: euskal hezkuntzaren historian sekula egin den modernizazio teknologikoko aha-
legin handiena. Gure zentroetan banatuta dauden 60.000 ordenagailuei esker, hezkuntza per-
tsonalizatuagoa eta ikasleen premietara egokituagoa eskainiko dugu.

–  Bikaintasunaren aldeko apustua: Eskola-uzte goiztiarraren tasa apalena duen (% 12) autono-
mia-erkidegoa gara; izan ere, gure ikasleen % 83k hamazortzi urte arte ikasi ohi du, sistema 
hirueledun batekin betiere.

–  Hezkuntza goiztiarrak hezkuntzaren arrakasta bermatzen du. % 33,3 zabaldu dugu 0-2 urte 
arteko hezkuntza-eskaintza publikoa –8.200 plaza dira gaur egun–, eta hiri handien eskaintza 
indartu dugu; horretarako, hitzarmenak izenpetu ditugu hainbat udalekin, eta 51 zentro berri 
gehitu ditugu Haurreskolen partzuergoan. 

2. Curriculumaren erreforma: euskal hezkuntzaren currriculumak aldatu ditugu, teknikoki eta zien-
tifikoki sendoagoak izateko eta, aldi berean, euskal gizartearen aniztasunarekin begirunetsuagoak 
izateko.

3. Bizikidetasunerako eta Indarkeria Terrorista Deslegitimatzeko Plana: eskola bizikidetasun-ere-
mu izan dadin oinarriak jarri ditugu, sentsibilitate guztiak onartuko dituena. Elkarbizitzarako Hez-
kuntzaren aldeko Konpromisoa adostu dugu Euskadiko hezkuntza-komunitatearekin.

4. LH modernizatu dugu, Lanbide Heziketaren III. Plana 2011-2013 sektoreko eragile guztiekin ados-
tuta; izan ere, planak gure ekonomiaren premien mende jartzen du prestakuntza. LHko sistema in-
tegratua sortzea dugu helburu.

5. Unibertsitateko irakaskuntza modernoa, kalitatezkoa eta nazioarteari begiratzen diona nahi 
dugu. EHUko parke zientifikoa eratu dugu Leioan; bertan, unibertsitateko ikerketa-taldeek I+Gko 
ekintzak garatu eta teknologia enpresetara zabalduko dute.
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6.  Ezagutza sortzeko eta zabaltzeko gai izango den goi-mailako hezkuntza nahi dugu.

–  % 37 areagotu ditugu I+Grekin lotutako jarduerak.
–  2011-2014 aldirako Unibertsitate Plan Berria: EAEko hiru unibertsitateek parte hartu dute. Hain-

bat kontzeptu txertatu ditu: berrikuntza adimentsua, hezkuntza hirueleduna, ezagutza berriaren 
sorkuntza eta ezagutza gizartera eta enpresetara zabaltzea. Helburua: Irakaskuntza publikoak 
BPGren % 1,3 jasotzea 2014rako, iturri publiko zein pribatuetatik.

–  32,9 milioi euro BERCetarako (Basque Excellence Research Centers)

7. Krisialdian gauden arren, gauza gehiago egin ditugu baliabide gutxiagorekin, eta sistemaren 
berdintasuna areagotu dugu: 26.424 ikasle gehiago, aurrekontu gutxiagorekin.

Beka-politika ezinbesteko elementua da aukera-berdintasunean oinarritutako hezkuntza-eskubidea 
eta ekitatea bermatzeko. Hori dela eta, krisialdian gauden arren, beketarako baliabideak areagotu 
ditugu, hezkuntzako politika aurrerakoien ezaugarrietako bat baita. 
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4.2.  3 I+G (berrikuntza, ikerkuntza, garapena eta internazionalizazioa), hazteko 
tresna eragilea

1. Hainbat Renove plan jarri ditugu martxan, krisialdiak gehien eragindako zenbait sektoretan (al-
tzariak, automobila, makina-erreminta…), eta arrakastatsuak izan dira. 

2. Gure industriari laguntzeko ahalegina egin dugu, Euskadiren motorra baita. Ildo horretan, martxan 
jarri ditugun Resiste, Compite eta Lidera izeneko estrategiak nabarmendu behar dira:

Resiste estrategia; krisiari eusteko, enpresak eta enplegua salbatuta. Gure enpresei laguntzea, fi -
nantzaketa bermatzeko momentu zaila baita hau:

–  120 enpresa-talde baino gehiagori lagundu diogu (ia 700 sozietate dira, eta 40.000 pertsonari ema-
ten diete lana)

–  2002 eta 2009 artean 52,5 milioiko eragiketak onartu ziren; 2009ko bigarren seihilabetekoaren eta 
2011ren artean, berriz, 91 milioi onartu ditugu. Bi urte eta erdian, aurreko zazpi urteetakoaren bi-
koitza onartu dugu. 

–  267 milioiko abalak, enpresen 40 proiekturentzat
–  Ekarpen funtsa berraktibatu dugu: sei proiektu, 106 milioi euroko zenbatekoarekin.
–  Mini-Resiste programa, enpresa txikientzat: 3,3 milioi euro.
–  Finantzaketa-programa berezia martxan jarri dugu; haren bidez, 2.160 milioi euro mobilizatuko dira 

ETEentzat: fi nantzaketarako abalak aktibatu ditugu, SGR, LUZARO, EKARPEN eta fi nantza-erakun-
deen bidez; horien bidez, zirkulatzailerako eta inbertsiorako kredituak lortu ahal izango dituzte 
sektore guztietako autonomoek, mikroenpresek eta ETEek.

Compite estrategia; lehiakorragoak izateko, I+G+i-ren bitartez. Inbertsoa biderkatu egin dugu. Gure 
historian lehen aldiz, gure BPGren % 2 baino gehiago eskaini diogu I+G+i, eta 2015ean, % 3ra iristea 
espero dugu.

Etorgai programa: Inbertsoa hirukoiztu egin dugu. 20 milioi 2008an / 60 milioi 2010ean.
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Lidera estrategia, Euskadik oinarri teknologikoko proiektu estrategikoak izan ditzan; proiektu horiek, 
gainera, gure ekonomiaren eragileak izango dira, lankidetza publiko-pribatuaren bitartez.

–  Ibilgailu elektrikoa: hitzarmenak izenpetu ditugu Mercedesekin −E-Vito furgoneta elektrikoa fabri-
katuko da Gasteizen, seriean fabrikatutako lehenengoa izango da− eta Repsolekin −IBIL sozietatea 
sortuko da, ibilgailu elektrikoak kargatzeko puntuen instalazioan liderra dena−. Energia- eta auto-
mobilgintza-klusterrak eta Euskadiko teknologia-zentroak ere inplikatu dira.

–  Elektrizitate-sare adimentsuak: hitzarmena izenpetu dugu Iberdrolarekin, Bilboko eta Portugale-
teko sareak berritzeko. Proiektu aitzindaria izango da nazioartean, eta sektore elektrikoa bultza-
tuko du. 

–  Gas natural ez-konbentzionala: zenbait hobi esploratzen ari gara Araban, hurrengo 60 urterako 
Euskadiren auto-askitasun energetikoa bermatuko luketenak.

–  Belaunaldi berriko Interneterako sarbidea.
–  Merkataritza elektronikoa
–  Zientziaren industria.

3. Lehiakortasun plan bat bultzatu dugu, 12.000 milioi euro mobilizatzeko aurreikuspenarekin. 
Hauexek dira gure xedeak:

–  ekonomia irekia
–  ekonomia berritzaile, ekintzaile eta teknologikoki aurreratua
–  ekonomia jasangarria 

4. Oinarrizko mugarri gisa, azpimarratu behar da Eusko Jaurlaritzak Zientzia, Teknologia eta Berri-
kuntza Plana onartu duela. Plan horren bitartez, 8.946 milioi euro erabiliko dira BPGren %3ra iriste-
ko 2011-2015 aldian.

5. Gure turismoak historiako unerik gozoena bizi du gaur egun. 2,3 milioi turista izan ditugu 2011n.

Turisten etorrera 28 hilabetez jarraian hazi da.


