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Enplegua
-Lanbide

•Gizarte Politikak

•Etxebizitza



ENPLEGUA: epe motzeko helburuak

• Gizarte elkarrizketako mahai indartsua eratzeko negoziazioak hastea eta
areagotzea. 

• Lan Ikuskaritzaren egitura antolatzea.  

• Lan-erreformaren ondorioei heltzea, batez ere, "ultraktibitateari" 

• Lan Harremanen Kontseilua eta Ekonomia eta Gizarte Kontseilua bultzatzea.  
Araudiak onartzea, eta edukiak gizarte-eragileekin batera adostea. 

• Gizarte-ekonomia bultzatzea, eta enpresak sortzeko diru-laguntzak ematea
eta mota honetako enpresak kudeaketa-tresnaz hornitzea.



ENPLEGUA: epe ertaineko helburuak

• Lan Ikuskaritza: Gizarte Segurantzako Ikuskaritzarekin ekintza batasuna
bilatzea, eta Estatuko Gobernuarekin sinatutako hitzarmena aplikatzea eta
sakontzea. 

• Enplegu eta Gizarte Politiken Sailaren eta OSALANen ikuskaritza- eta
prebentzio-lanari balioa ematea gizartearen aurrean.

• Lan eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren eta OSALANen jarduera-
protokoloak definitzea, lan-arriskuak ageri direnerako. 

• Sindikatuen hauteskundeak antolatzea eta behar bezala egiten direla
ziurtatzea. 

• Gizarte-ekonomia eta enpresen gizarte-erantzukizuna hedatzea.



ENPLEGUA: epe luzeko helburuak

• Gizarte-elkarrizketa finkatzea. 

• Lan eta Gizarte Segurantzako Ikuskapenak erabat funtzionatzea lortzea, 
sistema horren ikuskera bakar eta osoaren barruan.

• Enpleguari buruzko lege bat izatea.

• Gizarte-ekonomiaren eta ekonomia solidarioaren elkartze- eta ordezkatze-
egiturak finkatzea.



•Enplegua

- LANBIDE 

•Gizarte Politikak

•Etxebizitza



LANBIDE: epe motzeko helburuak (1)

• Itxaron denborak murriztea: ilarak ezabatzea eta SBEen eskaerei azkar
erantzutea.

• Programa operatiboak urteko lehen hiletan abian jartzea bermatzea.

• Ordainketak ebazteko denborak murriztea.

• KEBren ordezko bulegoa abian jartzea.

• LANBIDEren arreta-eredua definitzea. Eredu horrek enplegu-politiketan
diharduten eragile eta erakunde guztien konpromisoan oinarritu behar du.



LANBIDE: epe motzeko helburuak (2) 
• Eredu definitu batean esku hartzen duten eragileak elkarrekin harremanetan

egotea.

• Sarrerak Bermatzeko Errenta (SBE) artatzeko eredua diseinatzea.

• Enpleguan eragin zuzena duten eta euskal enpresen beharretara lotuta
dauden LANBIDEren programak lehenestea.

• Gazteak artatzeko berariazko programak egitea.

• Ekintzailetza eta autoenplegua sustatzeko programak egitea. 

• LANBIDE enpresei eta beren beharrei hurbiltzea eta lan-ildo nagusiak
zehaztea, LANBIDE horientzako tresna baliagarria izan dadin.



LANBIDE: epe ertaineko helburuak (1)  
• LANBIDEren egitura egonkortzea: LPZ, orientazioa eta emaitzak, bulegoak

indartzea, eta abar.  

• LANBIDEren antolamendua eguneratzea; horretarako, lurralde-arduradunen
irudia sortzea eta beste eragile batzuekin batera lan-taldeak sortzea, gune
bakoitzeko ekonomia- eta gizarte-egituran sakonago eta gehiago egoteko. 

• LANBIDE lan-merkatuan bitartekari izateko, orientatzeko eta prestatzeko
oinarrizko helburuarekin zerikusirik ez duten administrazio-lan hutsetatik
liberatzea.

• LANBIDEren zeregina pertsonen enplegagarritasunera, orientazioa hobetzera
eta enpresekin batera lan egitera bideratzea.

• Lanbide-heziketako eredu oso bat diseinatzea Hezkuntza Sailarekin batera. 



LANBIDE: epe ertaineko helburuak (2)  

• Enpresen beharretara egokitzen den prestakuntza egituratzea, pertsonen
enplegagarritasuna areagotzeko.

• LANBIDEren eta enplegu politiketan diharduten eragile guztien arteko
harremanak finkatzea. 

• Proiektu berritzaileak egitea enpresak eta pertsonak bilatzeko, erakartzeko
eta horien arteko bitartekari lanak egiteko.

• Arretaren, zerbitzu-zorroaren eta iruzur-kontrolaren eredu propioa
diseinatzea. 

• LANBIDEren zeregina legitimatzea. 



LANBIDE: epe luzeko helburuak (1)  

• LANBIDE enplegu-sistemak honako ezaugarri hauek izatea lortzea: modernoa, 
eraginkorra, bestelako eragileekin adostua eta integratuta izatea, eta sarean
lan egitea eskaera optimizatzeko eta arreta pertsonalizatua emateko. 
Enpresa xede duen zerbitzua izatea, langabeen erregistroa baino gehiago
izatea eta enpresentzako benetako erreferente izatea, giza baliabideak beren
langile-taldeetara sartzen dituztenetarako.

• Banakako Arreta Plan (BAP) baten eredua definitzea. Honako hauek
zehaztuta: 

• Orientazio-ordu kopurua.

• Bitartekaritza-ordu kopurua.

• Prestakuntza-ordu kopurua.



LANBIDE: epe luzeko helburuak (2)  

• LANBIDEren eta bere lana egiten lagun dezaketen beste eragile batzuen
arteko lankidetza-sistemak ezartzea. Hona hemen eragileok: tokiko garapen-
agentziak, udalak, unibertsitateak, hirugarren sektoreko erakundeak eta
klusterrak, besteak beste. 

• Enplegu-bulegoak eta beren eskualdeetako ekonomia-egiturak behar bezala
txertatuta eta harremanetan egotea lortzea. 

• Zerbitzuaren kalitatea kontrolatzeko eta ebaluatzeko sistemak garatzea.

• Lan-merkatuko adierazleen joerak aldatzea.

• SBEen ildotik, pertsona eskatzaileei behar bezalako arreta ematea, bai
moduan, bai denbora.  Zerbitzua pertsona eskatzaile askoren larrialdi
egoeretara egokitzea lortzea.



•Enplegua
- Lanbide

Gizarte
politikak
•Etxebizitza



GIZARTE POLITIKAK: epe motzeko helburuak

• Premiazko egoerak artatzeko diru-laguntzen politika lehenestea.

• Gizarte-larrialdiko laguntzen sistema finkatzea eta doitzea EUDELekin batera, 
Arartekoaren gomendioak aintzat hartuta. 

• Etxerik ez duten pertsonen arazoa erakunde arteko ikuspegitik jorratzeko aukerak
aztertzea. 

• Seme-alabak dituzten familientzako laguntzen dekretua aldatzea, eta zenbatekoak
zehazteko orduan errenta-irizpideak kontuan hartzea. 

• Familiak laguntzeko planean eta boluntarioen planean aurreikusitako jarduerak osatzea.

• Immigrazioaren, herritarren eta kultura arteko bizikidetasunaren hirugarren planean
aurreikusitako ekintzak garatzea.

• Genero-identitatea dela-eta ez diskriminatzeko neurriak indarrean jartzea. 



GIZARTE POLITIKAK: epe ertaineko helburuak

• Gizarte Zerbitzuen Legea garatzeko dekretuak onartzea. 

• Onartzeke eta aldatzeke dauden gainerako dekretuak (ezgaitasun-zentroak, 
homologazioa, adineko pertsonen zerbitzua) onartu eta aldatzea. 

• Gizarte eta osasuneko, eta gizarte eta hezkuntzako espazioak berrikustea.

• Hirugarren sektorearekin elkarrizketa zibila izatea.

• Zahartze aktiboa eta belaunaldi arteko solidaritatea sustatzea. 

• Printzipio eta jarrera etikoak sustatzea gizarte-zerbitzuetan. 

• Familia gizarte bizikidetzako eta kohesioko tresna gisa ikustea. 

• Etorkinak gizarteratzearen aldeko gizarte- eta erakunde-hitzarmen bat gauzatzea.



GIZARTE POLITIKAK: epe luzeko helburuak
• Telelaguntza garatzea, gizarte-arreta lehenetsiz, eta eskakizun guztira erantzuna 

ematea.

• Egungo errealitatearekin bat datozen gizarte-zerbitzuak izatea (legea garatzea). 

• Programak eta jarduerak koordinatzea osasun- eta hezkuntza-sailekin, foru aldundiekin, 
EUDELekin eta hirugarren sektorearekin batera.

• Gizarte-berrikuntzaren aldeko apustua egitea. 

• Gizarte-zerbitzuen sistemaren iraunkortasuna lortzea. 

• Eusko Jaurlaritzaren familia-politika birdefinitzea, komunitatearen zerbitzura dagoen
tresna izan dadin. 

• Etorkinak ahalduntzea, hiritartasunaren, eskubideen eta betebeharren harira.



•Enplegua

- Lanbide

•Gizarte Politikak

Etxebizitza



helburuak
• Beste etxebizitzaren plan zuzendari bat egitea, ekonomia- eta gizarte-egoera berrira

egokitzeko. 

• Eskaera bultzatzeko premiazko neurriak aplikatzea, alokatzeko edo saltzeko etxebizitza
babestuen parke publikoa okupatzeko: sartzeko moduak malgutzea; hainbat sarbide
modu, etxebizitza eraikin berean; jarduera ezberdinak, lurraldearen arabera; aldi
baterako talka-neurriak; udalerrian familia-erroak dituzten titular berriak onartzea.  

• Etxetik kaleratutakoentzako Jaurlaritzaren etxebizitzak eskaintzea.

• Energia-eraginkortasuneko eta iraunkortasuneko irizpideak sartzea, bai birgaitzean, bai
eraikuntza berrian. 

• VISESAn, erosteko aukera ematen duen alokairu-formula abian jartzea.

• Jarduerak bultzatzea Zorrotzaurren, Boluetan, eta Vega Galindon.  



ETXEBIZITZA: epe ertaineko helburuak
• Eskaeraren benetako ziurtasuna bermatzeko beharrezko lege-neurriak ezartzea, bai

operadore publikoarentzat, bai pribatuarentzat.

• Babes iraunkorraren araudiak aztertzea.

• Finantzaketa-formula alternatiboak bilatzea. 

• Etxebizitzako lurralde ordezkaritzetan administrazio-izapideak arintzea.

• Erakundeen artean esparru komun bat ezartzea, etxebizitzen parkea kudeatzeko, 
bikoiztasunak saihestuz.

• Birgaitzaren eredu bat bultzatu.  VISESAren jarduera etxebizitza-birgaitzearen eta
etxebizitzen energia-eraginkortasunaren arloetara hedatzea.

• Etxebizitzaren egungo gizarte-egiturari buruzko hausnarketa egiteaa; lurzorua-
hirigintza binomioa. (VISESA-ORUBIDE).  



helburuak
• Lurzoruaren prestaketa arautzen duen arau-esparrua aldatzea bultzatzea, babes 

publikoko etxebizitzak sustatzeko.

• Etxebizitza babestuaren eta etxebizitza askearen arteko lotura apurtzea. 

• Pisua partekatzeko aldi baterako programak sustatzea antzeko profila duten
pertsonentzat: bizikidetza-krisian dauden pertsonak, banandu direnak, dibortziatu eta
etxebizitza utzi behar dutenak, indarkeriaren biktima diren emakumeak, mendekoak ez
diren 65 urtetik gorako pertsonak, lan-jarduera batetik eratorritako baliabideak
dituztela-eta lehenbizikoz emanzipatzen diren 35 urtetik beherako gazteak eta
gizarteratze-prozesuan dauden pertsonak edo gizarte-desabantailan daudenak.

• Etxebizitza lortzen laguntzeko programak eta gazteen ekintzailetza eta autoenplegu
programak lotzea. 


