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MILA KONPROMISO EGUN PERTSONEKIN 

Honako hau gobernu programa bat da, bakea behin betiko lortu duen Euskadi dinamiko, moderno eta 

kohesionatu baten liderra izateko ilusioa daukan gobernu baten programa, alegia.   Pertsonen Euskadi. 

 

Errealistak gara eta oso jakitun gaude zer-nolako zailtasunak bizi ditugun gaur egungo abagunean.  

Azken 30 urteotako krisialdi ekonomikorik txarrenetariko baten epizentroan murgildurik, kinka larri hau 

gainditzeko erronkari egin nahi diogu aurre, gure printzipio eta balioetatik abiatuta.  Erantzukizun eta 

sendotasunaz jardunez eta gogor lan eginez.   

Guztiz sinetsita gaude, aurretiaz izandako antzeko beste egoera batzuetan bezala, aurrera ateratzeko gai 

izango garela.  Are sendoago, gainera.  

 

Gure konpromisoak enplegua defendatzea eta ekonomia berpiztea dira.   

 

Enpleguarekin daukagun konpromisoaren adierazgarria da lanpostu publikoei eusteko ematen dugun 

bermea. Autoenplegua eta gure lanbide prestakuntzako sistema bultzatuz, Lanbide eraberrituz, 

gainerako eragile sozioekonomikoekin integratuagoa dagoen eta eraginkorragoa den zerbitzua eskainiz.     

 

Susperraldiarekin daukagun konpromisoak esan nahi du gure ekonomia eta gure enpresak bultzatu 

behar ditugula, lehiakorragoak izatea lortu behar dugula.   Horretarako, bada, gure industri politikako 

eredua berreskuratuko dugu, klusterretan nahiz produkzio ekonomian oinarritzen den eredua, alegia.   

Eraginkortasuna, aurrezki energetikoa eta nazioartekotzea lehenetsiko ditugu lehiakortasunaren faktore 

giltzarri gisa.   

 

Pertsonak dira gure jarduketaren ardatza, azken batean gure Gobernuari zentzua ematen diotenak.  
 

Gure ongizatearen estatua osatzen duten eta lan handiarekin eta luzaroan eraiki ditugun gizarte 

zerbitzuak lehenetsi eta bermatuko ditugu.   

 Talderik ahulenetan arreta berezia jarriko dugu, eta ez dugu onartuko inor atzean geratzea.  

 

Gure lehentasuna da prestigio oneko eta kalitatezko osasun sistema egonkortzea, prebentzioa eta 

bizimodu osasungarriaren kultura sustatuko dituen sistema, alegia.   Gure konpromisoa da euskal 

hezkuntzaren ituna bermatzea, bikaintasuneko hezkuntzara hurbilduz joateko.  

 

Astindu gaituen ekonomi eta finantza krisialdiak ageri-agerian jarri du erakunde eta balioen beste 

krisialdi bat.   Egituran eta jardunbide gastuetan urriagoa den gobernu eredugarri baten konpromisoa 

daukagu. Gobernu hau administrazio eraginkor eta garden batekin konprometiturik baitago eta 

herritarrei kontuak emateko prest.   Gobernu arduratsua eta zorrotza izango baita finantza publikoak 

kudeatzeko orduan.  

 

ETAk jarduera armatua behin betiko utzi duela iragarri eta gero, bakea behin betiko erdiesteko aukera 

ezin hobea daukagu.  Aukera hau baliatzen jakin behar dugu, oroimena izango duen bidezko bake bati 

bide egin diezaiogun, betiere iragana argitzeko, oraina normalizatzeko eta etorkizuneko kontziliazioa 

prestatzeko betebeharretik abiturik.     

 

Aukera eta itxaropen denboraldi baten aurrean gaude, euskal autogobernuan aurre egiteko, Iparralde 

eta Nafarroarekiko harremanak sendotzeko eta euskararen presentzia handiagotzeko bai Euskadin bai 

nazioartean ere.   Honako hau munduan “Basque Country”-ren garaia da, Europan nazio gisa hazten 

jarraitzeko garaia eta gure errealitatea, nortasuna eta autogobernua aldarrikatzeko garaia.      
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Programa hau Lehendakariak eta Eusko Jaurlaritzak pertsonekin daukaten konpromisoa da.  Hurrengo 

mila egunetan errealitate bihurtuko dugun konpromiso zehatz eta gardena.  Krisialditik ateratzea eta 

Euskadi XXI. mendeko abangoardi europarrean kokatzea ahalbidetuko diguna.  

EL EMPLEO Y LAS PERSONAS 
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I. KONPROMISOA. “ENPLEGUA ETA PERTSONAK” 

 

 

 

� 

� 

� 

� 

� 

1. ARDATZA 

HAZKUNDE 
IRAUNKORRA 

Enplegu +  

Gizarte oreka + 

Emaitza        

2. ARDATZA 

GIZA GARAPENA     

• Osasuna 

• Hezkuntza, hizkuntz politika eta kultura 

• Segurtasuna 

• Gizarte politikak 

• Justizia 

PERTSONAK LEHENENGOA 

• Garapen ekonomikoa eta lehiakortasuna 

• Enplegua 

• Ogasuna eta finantzak 

• Herri administrazioa 

• Ingurumena eta lurralde politika      
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 Enplegua, gure lehentasuna. 

1.1 Enpleguaren aldeko politika aktiboen garapena. 

Garapen ekonomikoa eta lehiakortasuna. 

1.2 Ekintzailetzaren eta ekoizpen ekonomiaren aldeko apustua. 

1.3 Berrikuntza, gure etorkizunaren giltzarria. 

1.4 Nazioartekotzeari bultzada. 

1.5 Autonomoei, merkataritza txikiari eta gizarte ekonomiari laguntzea. 

1.6 Industria turistikoa, garapen bidean dagoen sektorea. 

1.7 Lehen sektorearen garapena. 

1.8 Energia berriztagarrien aldeko estrategia energetikoa. 

Ingurumena eta lurralde politika. 

1.9 Lurralde politika orekatua eta iraunkorra  

1.10 Ingurumen politika arduratsua  

1.11 Garraioaren iraunkortasuna  

Herri administrazioa eta Ogasuna: baliabide publikoen kudeaketa 

arduratsua  

1.12 Administrazio eraginkorra eta gardena 

1.13 Administrazio irekia  

1.14 Ogasuna zerbitzu publikoen kudeaketa arduratsu gisa  

1. ardatza: hazkunde iraunkorra  



 

 

 

2012-2016ko Gobernu Programa, hiru herrialde konpromisori aurre egiteko -  - 
8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Enpleguaren aldeko politika 

aktiboen garapena  

 

Enplegua, gure lehentasuna 



1.1 Enpleguaren aldeko politika aktiboen garapena 

 

2012-2016ko Gobernu Programa, hiru herrialde konpromisori aurre egiteko -  - 

Testuingurua eta printzipioak.  

� Euskadi pairatzen ari den krisi ekonomikoaren ondoriorik dramatikoena da milaka 

euskal familiari eragiten dion lanpostuen galera. Eusko Jaurlaritzarentzat enplegua 

sortzea jarduera politikoaren oinarrizko eta lehentasunezko ardatza izango da. Krisi 

ekonomikoaren ondotik politika publikoei lehentasuna eman behar zaie eta, bereziki, 

enplegua sortzeko helburu maximoa duen politika ekonomikoari. Eusko 

Jaurlaritzarentzat enpleguaren gaia premiazkoa eta garrantzitsua da, alegia, jorratu 

beharreko lehenengoa. 

 

� Gure ustetan, enplegua sarrerak sorrarazteko eta bizi premiak asebetetzeko formula 

batetik harago doa; izan ere, oinarrizko eta ezinbesteko osagaia da pertsonak 

komunitatean integratzeko, gizarteratzeko eta parte hartzeko prozesuetan.   

Emantzipazioa eta bizitza independentea lortzeko prozesuak ere lanaren menpe daude 

neurri handi batean.   Horregatik, Eusko Jaurlaritzak konpromisoa hartzen du 

enpleguaren defentsari eta pertsonen enplegarritasunaren sustapenari dagokienez. 

Etengabeko ikaskuntzaren alde dauden pertsonak. Pertsona kualifikatuak eta gaituak lan 

merkatuan modu aktiboan egon daitezen haien laneko bizitza osoan zehar. 

 

� Enplegua ez da dekretu bidez sortzen. Dena den, politika publikoek lanpostu berriak 

sortzeko aukera emango duten legezko eremuak eta baldintza publikoak gara ditzakete 

eta garatu behar dituzte. Eusko Jaurlaritzak lan egingo du enplegua sortzeko inbertsioa 

ahalbidetuko duen eremu publikoa sortzen, Euskadin enplegua egon eta sor dadin 

lagunduko duten ekimen publiko eta pribatu horiei lehentasuna emanez eta horiek 

sustatuz. 

 

� Horretarako, funtsezkoa da enpleguaren politika aktibo eta pasiboen gaineko aginpide 

osoa edukitzea, bi horien konbinazioa oinarrizko tresna baita langabeziaren kausen eta 

ondorioen aurkako borrokan. Eusko Jaurlaritzak lortutako enpleguaren politika aktiboen 

transferentziak lagun badezake ere aipatutako lan eredua eraikitzen, Eusko Jaurlaritzak 

enpleguaren politika pasiboen transferentzia eskatzen jarraituko du, Euskadin gizarte 

eta lan arloko eredu propio eta bereizia osatu ahal izateko. 

 

� Euskadin enplegua sortu eta hobetzerakoan lan harremanen euskal sistema sendotu 

behar da, langileen eta enpresen interesen arteko orekarako bidea emango duena. 

Enpresak modu iraunkorrean behar duen lan malgutasuna, lan egiten dutenen lan 

segurtasuna eta langabezian dauden pertsonen gizarte babesa barne hartzen dituen 

sistema bat. Gizarte eragileen arteko etengabeko elkarrizketaren kultura eta 

negoziazioa Euskadiko lan harremanen ardatz izan behar da. 

 

� Euskadik bere espiritu eta gaitasun ekintzailea indartu behar du enplegua eta ongizatea 

sortzeko bide gisa. Eusko Jaurlaritzarentzat helburu estrategikoa izango da euskal 

gizartean kultura ekintzailea sustatuko duten politika publikoak berreskuratzea, bereziki, 

gazteei eta autoenpleguari dagokienez, bai eta ekimen berriak eta enpresa proiektuak 

abian jartzea ere. 
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� Euskadiko gizarte kohesioak politika publikoak behar ditu, hain zuzen, euskal lan 

merkatuan gazteak eta gizartean ahulen diren taldeak sartzeko (ezgaitasunen bat duten 

pertsonak, 45 urtetik gorakoak, gizarte bazterkeria jasateko arriskuan daudenak eta 

iraupen luzeko langabeak), baita lanbidea eta familiako bizitza bateratzea errazten 

duten neurriak sustatzeko ere. 

 

� Eusko Jaurlaritzak gizarte ekonomiako enpresak sustatuko ditu, besteak beste 

kooperatibak, eta Enpresen Gizarte Erantzukizunaren garapena bultzatuko du. Hori 

egiteko arrazoia enplegu duina sortzeko eta hari eusteko asmoa da; izan ere, enplegu 

mota horrek tokian tokiko garapenari laguntzen dio, pertsonak benetako protagonista 

bihurtzen dituen bestelako eredu ekonomiko bat sustatzen du, eta eredu horretan 

pertsonek gizarte erantzukizuna hartzen dute beren gain.     
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Xedeak: 

 

1. Enplegua defendatzea 

2. Lanbide berria 

3. Oso gaituta dauden pertsonak 

4. Gizarte elkarrizketa eta gizarte kohesioa 
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1. xedea: Enplegua defendatzea 

 

Ekimena: Enplegua suspertzeko aurrez aurreko plangintza eta enpleguaren aldeko elkartasun 

fondoa. 

 

Ekimena: Gazte enpleguaren aldeko programak gazteen enplegagarritasunari eta laneratzeari 

zuzenduak, lehen lan aukera sustatuz, autoenpleguari babesa emanez eta bikaintasunaren eta 

diziplina askoren gaineko prestakuntza bultzatuz.      

 

Ekimena: Pertsona autonomoen enplegua bultzatzea, bai eta autoenplegurako ekimen berriak eta 

mikroenpresak ere (hala nola jarduerari ekiteko laguntzak, inbertsioen finantzazioa, ekipo eta 

makinen berrikuntza, burokrazia arintzea eta jarduerari lotutako kreditu eskuragarritasuna 

hobetzeko ekimenak).      

 

Ekimena: Enpleguaren aldeko eskualde programa integratuak garatzea erakundeen arteko 

lankidetza akordioen bitartez (Lanbide, EUDEL, eskualdeko garapen agentziak eta udalerriak). 

 

Ekimena: Enplegua erregulatzeko espedienteek (EEE) ukitutako pertsonak birgaitzeko eta berriro 

ere laneratzeko programa bat garatzea.   

 

Ekimena: Lan merkatura iristeko zailtasunak dituzten pertsonen enpleguari laguntzea.  

 

 

2. xedea: LANBIDE berria 

 

Ekimena: Lanbideren kudeaketa eredua berrorientatzea bestelako eragileekin adostutako eta 

sareko lan batean oinarritutako enplegu sistema eraginkor eta integratu baterantz, horren 

bitartez euskal herritarren aldetiko balorazio positiboa lortuz.    

 

Ekimena: Lan merkatuan bitartekaritza lana betetzeko daukan xedea sendotzea, betiere arreta 

berezia jarriz langabeei eta enpresen premiei zuzendutako lan orientazioari, etengabeko 

prestakuntzari eta lanerako prestakuntzari buruzko politikak txertatuko dituen eredu baten 

enplegagarritasunean.      

 

Ekimena: Lanbideren zeregina lan bitartekaritzan zentratzea , diru sarrerak bermatzeko 

errentaren (DBE) artapen eredua birdiseinatuz.    

 

Ekimena: Zerbitzuetara bertaratzen diren pertsonei arreta egiteko eta izapidetzen zaizkion 

eskaeren ebazpenak emateko erabiltzen dituen jarduketen denbora arintzea, betiere 

eraginkortasuna hobetu eta burokratizazioa murriztuko duten bulego ireki, hurbil eta 

espezializatuen eredu bat ezarriz.    

 

Ekimena: Ereduan eta kudeaketan ekonomi eta gizarte eragileek, Eusko Jaurlaritzaren beste sail 

batzuek, foru aldundiek eta udalerriek zuzenean parte hartzeko eta lankidetzan jarduteko 

formulak txertatzea, betiere arlokako eta lurralde mailako eskariak neurrien diseinuan 
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txertatzeko eta pertsonen enplegagarritasuna sendotzeko asmoz.    

 

 

3. xedea: Oso gaituta dauden pertsonak 

 

Ekimena: Etengabeko ikaskuntzaren alde egitea lan bizitza osoan zehar; horretarako, bestelako 

eragileen partaidetza handiagoa aurreikustea programen, etengabeko prestakuntza ikastaroen 

eta eguneratze ikastaroen diseinuan, eskaintzan eta garapenean.    

 

Ekimena: Lanbide Heziketari buruzko Lege bat aurkeztea, prestakuntza mota hori modu 

orekatuan txertatzeko ikaskuntza iraunkorraren ereduan eta enplegatzaileek eta garapen bideko 

sektoreek lan merkatuari begira eskatzen dituzten premietan.  

 

Ekimena: Nazioarteko eskariari egokitutako profil profesionalak sustatzea, eskatzen diren premiei 

erantzuteko, gaitasun eleanitzak eta kulturanitzak aintzakotzat hartuz.  

 

Ekimena: “Bigarren aukerako programak” garatzea, belaunaldien arteko ezagutza eta lanbide 

esperientziaren transmisioa bultzatzeko asmoz.  

 

 

4. xedea: Gizarte elkarrizketa eta gizarte kohesioa 

 

Ekimena: Euskadiko gizarte eragileekin etengabeko solaskidetzari eustea eta gizarte elkarrizketa 

sendotzea, betiere enpresen eta langileen interesen arteko oreka egongo dela ahalbidetzeko 

asmoz.  

 

Ekimena: Arlo kooperatiboa, gizarte ekonomia eta enpresen gizarte erantzukizuna sustatzea, 

tokian tokiko garapenari lagunduz eta pertsonengan arreta handiagoa jartzen duen eredu 

ekonomikoa bultzatuz.  

 

Ekimena: Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordea eta Lan Harremanen 

Kontseilua topaketa eragile eraginkor bezala bultzatzea, betiere modu egokian jardungo duen Lan 

Harremanen Euskal Sistema sendotze aldera.  
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1.2 Ekintzailetzaren eta 

ekoizpen ekonomiaren 

aldeko apustua 

Garapen ekonomikoa eta 
lehiakortasuna 



1.2 Ekintzailetzaren eta ekoizpen ekonomiaren aldeko apustua 
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Testuingurua eta printzipioak.  

INDUSTRIA POLITIKA BERRESKURATZEA 

 

� Euskadi Espainia baino hobeto ari da krisia jasaten, batez ere, iraganean Eusko 

Jaurlaritzak garatu zituen estrategiei esker. 80. hamarkadan abian jarri zen euskal 

ekonomiaren modernizazioaren aldeko apustuak dibertsifikazio ekonomikoa ahalbidetu 

zuen, sektoreetako krisien aurrean horren ahulak ez izateko; aldi berean, honako 

ezaugarri hauek sustatu zituen: gure enpresen teknifikazioa eta balioa sortzea, 

kualifikatutako pertsonen txertatzea eta nazioarteko bihurtzeko prozesu geldiezina. 

 

� Gaur egungo inguruabarrek eta krisitik arrakastarekin ateratzeko beharrak zera eskatu 

diote Euskadiri: haren industria espiritua berreskura dezan eta ekonomia 

produktiboarentzako laguntza irmoa. 

 

� Beharrezkoa den enplegu mailen berreskuratzea lortzeko Euskadik erronka handi bati 

aurre egin behar dio: lehiakortasunari. Gure enpresen eta euskal ekonomia osoaren 

lehiakortasuna, erakunde, gizarte eta ekonomia eragile guztiak barne hartuz. Eusko 

Jaurlaritzak gure lehiakortasunaren hobekuntzaren alde egin du, betiere, helburu hori 

euskal gizartearentzat oinarrizkoak diren iraunkortasun eta gizarte babeserako 

printzipioekin bateragarria dela ulertuta. 

 

� Eusko Jaurlaritzak uste du bere industri politikaren ereduaren berreskuratzeak enpresak 

ezarri behar dituela ardatz nagusi gisa, haiek baitira jarduera eta enpleguen sorreraren 

arduradun nagusiak. Halaber, ulertzen du botere publikoei dagokiela enpresak eratzeko 

eta garatzeko aukera emango duten ingurunea, testuingurua eta baldintza egokiak 

ezartzea. 

 

� Gure industri politikari lotutako programen helburua hauxe izango da: enpresei 

laguntzea eta jarduera sustatzea garapen sozioekonomikoko estrategia gisa, betiere 

Europar Batasunaren 2020ko Estrategiaren testuinguruan. 

 

� Gure autogobernuaren gaitasunei laguntzeko moduko politika bultzatu behar dugu; 

esan nahi baita, gure kulturarekin eta tradizioekin bat datorren, gure lurralde orekaren 

indarrak erabiltzen dituen eta ekoizpen ekonomiaren alde egiten duen politika sustatu 

beharra dago, herrialdearen garapen ekonomikoaren oinarri gisa.    

 

� Industri politikak, integrala eta diziplina askokoa izateaz gainera, enpresei lagundu behar 

die eraberritzen eta eusten; era berean, hazten ari diren sektoreetan enpresa berriak 

sortzen eta sustatzen lagunduko du eta Euskadiko enpresa traktoreak bultzatuko ditu, 

azken horiek baitira enplegu induziturik gehien sorrarazten dutenak eta euskal 

ekonomia nazioartekotzeko aukera gehien ematen dutenak. Horretarako, bada, industri 

politikak jakintzari eta berrikuntzari lotutako ekoizpen jarduerak bultzatuko ditu, 

“ekintzailetza-berrikuntza” binomioa eta gizarte balorazioa berreskuratuko ditu eta arlo 

publiko eta pribatuaren arteko lankidetza handiagotu du, betiere globalizazioan gure 

enpresa sektorearen presentzia eta partaidetza handiagoa ahalbidetzeko asmoz. 



1.2 Ekintzailetzaren eta ekoizpen ekonomiaren aldeko apustua  
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� Eusko Jaurlaritzarentzat industriaren gainean dugun jakintza, gure ezagutza 

teknologikoa, lurraldea bera eta gure ingurune naturalaren ezaugarriak, bai eta 

Euskadirentzat lehentasunezkoak diren sektoreak zehazteko eta modu berezian horiei 

laguntza emateko aukera ematen duen antolamendu ekonomikoa eratzeko dugun 

ahalmena ere, oso oinarri sendoak dira eta horiei esker industri politika propioa 

berreskuratuko dugulakoan gaude. 

 

EKINTZAILEEI ETA ENPRESA BERRIEI LAGUNTZEA 

 

� Euskadik kultura ekintzaile garrantzitsua izateak nazioartean gizarte aurreratu eta 

lehiakor bilakatzea ahalbidetu du. Hogeita hamar urtetan zehar Eusko Jaurlaritzak 

kultura ekintzailearekin izandako konpromisoa enpresa egitasmoen inkubagailu bikaina 

izan da, aberastasuna eta enplegua sortzeko gaitasuna izan duten enpresak ernatzeko 

legamia nahikoa izan dute ideiek laborategi honetan. 

 

� Eusko Jaurlaritzaren aburuz, kultura ekintzaile hau mantentzeak eta garatzeak bat-

batekoa ez den eta aktibo garrantzitsua ordezkatzen duen abantaila lehiakorra dakar 

berarekin. Bere DNAn ekiteko, berritzeko, aukera berriak bilatzeko eta ausartzeko 

gaitasunik ez duen euskal gizartea kondenaturik egongo da munduko herrialde 

lehiakorrenen artean eta garapen zein gizarte ongizate maila altuenak dituzten 

herrialdeen artean ez egotera. 

 

� Euskal gizarteak jakin behar du zeinen garrantzitsua den pertsona ekintzaileak 

edukitzea, jarduten duten pertsonak, hau da, euren lan etorkizuna diseinatu eta 

sortzeko eta, aldi berean, beste pertsona batzuentzako lan aukerak ahalbidetzeko  

apustua egiten dutenak. 

 

� Eusko Jaurlaritzak konpromisoa hartuko du Euskadin ekintzailetzarako mesedegarria 

den ekosistema eratzera bideratutako politika publikoak indartzeko. Ekosistema honek 

pertsona, enpresa zein entitate ekintzaileak, proiektu berrien sortzaileak direnak, 

mantendu eta erakartzeko baldintza egokiak sustatzeko gaitasuna izango du. Pertsona 

ekintzaileei eta enpresa berriei zuzendutako ingurune bat eratuko da, zientziari, 

teknologiari, berrikuntzari, finantzaketari, enpresa kudeaketari eta profesional gaituei 

buruzko lankidetza aditua emango duena eta nazioarteko nodo nagusiekin lotura izango 

duena ; helburua honakoa izango da: nazioartean aitzindariak izateko jomuga duten 

enpresa proiektu lehiakor berriei ekiteko erraztasunak ematea. 

 

� Eusko Jaurlaritzak ekintzailetza babestuko duen euskal sistema finkatzearen aldeko 

apustua egiten du. Honi esker, ideia berritzaileak produktu berri bilakatuko dira 

hazkundea eta kalitatezko enplegua sortzeko eta Europako zein munduko gizarte 

aldaketek eragindako erronkei aurre egiten laguntzeko. 

 

� Eusko Jaurlaritzak konpromisoa hartzen du sormena sustatzeko ekintzailetzaren oinarri 

gisa; sormena berrikuntza teknologiko-zientifiko, artistiko-kultural eta ekonomiko bezala 

ulertuta. Gizarte aurreratuetan sormena gizartearen eta sareen bitartez eraikitzen da 

gero eta gehiago eta enpresa sare berria sortzeko iturri bilakatzen da. 
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� Euskadin enpresa sare garrantzitsua daukagu eta sare horrek beharrezko gaitasuna 

dauka enpresa ekimen berrien motorra izateko eta hazkunde ekonomikoaren ereduaren 

egiturazko aldaketan aurrerapausoak emateko, betiere ezagutzan ekintza trinkoak, 

teknologia berriak eta zerbitzu aurreratuak sartuz eta globalki lehiakorra izango den eta, 

aldi berean, gizarte kohesio handiago batekin konpromisoa lan egingo duen ehundura 

ekintzailea garatuz. 
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Xedeak. 

1. Lehiakortasuna eta industri politika 

2. Klusterren politika 

3. Enpresa txiki eta ertainei (ETE) zuzendutako laguntza 

4. Arlo publiko eta pribatuaren arteko lankidetza politika 

5. Industriaren globalizazioa 

6. Euskadi-Basque Country marka 

7. Inbertsioak erakartzeko politika 

8. Garapen bidean dauden sektore berriak 

9. Kultura ekintzailea sustatzea 

10. Euskal ekintzailetza sistema 

11. Proiektu berrien finantzazioa 

12.  
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1. xedea: Lehiakortasuna eta industri politika 

 

Ekimena: Ekoizpen ekonomian oinarrituko den lehiakortasunaren eta industri politikaren eredu 

propioa berreskuratzea, betiere berrikuntzaren, nazioartekotzearen, prestakuntzaren eta 

azpiegituren estrategiak aintzakotzat hartuz eta foru aldundien eta eragile ekonomiko inplikatuen 

partaidetza bideratuz.   

 

Ekimena: Arlo estrategikoetan teknologia berrien eskuragarritasuna eta erabilera handiagotzea 

eta enpresa ekimen berriak sorraraziko dituzten aukerak identifikatzea jakintzan trinkoak diren 

sektoreei begira.   

 

Ekimena: Produktibitatea hobetzera eta enplegua sortzera zuzendurik dauden lehiakortasun 

politikak garatzea, aliantzak zabaltzea eta lehiakortasun globalari aurre egitea ahalbidetzen duen 

enpresa dimentsionamendua bultzatzea.   

 

Ekimena: Gobernuaren ekintzan lehiakortasuna hobetzeko ikuspegia txertatzea eragin 

ekonomikoa daukaten askotariko jarduketetan.   

 

Ekimena: Enpresei laguntzea moderniza daitezen, teknologia berriagoak eta ekoizpen prozesu 

helduagoak erabil ditzaten eta produktu, sistema edota prozesu berrien ikerketari eta garapenari 

ekin diezaieten.   

 

Ekimena: Euskadiko enpresa traktoreak sendotzea, euskal ekonomiaren globalizazioa sendotzeko 

eta hornitzaileen katea dinamizatzeko gaitasunetik abiaturik.   

 

Ekimena: Euskal enpresak eta haien erabaki zentroak gure herrialdean mantentzeko laguntza eta 

babesa ematea. 

 

Ekimena: Gizarte, ekonomi eta industri garapenean lurralde eta eskualdeen arteko oreka 

handiagoa sustatzea, gune deprimituen birsorkuntza bultzatuz. 

 

 

2. xedea: Klusterren politika 

 

Ekimena: Prestakuntzaren, garapen teknologikoaren, nazioartekotzearen eta lankidetzaren 

gaineko premiei erantzuteko klusterren estrategia berrabiaraztea.     

 

Ekimena: Klusterrak sortzeko politika egokitzea, betiere lehentasunak ezarriz eta finantzazio 

sistema berriak abian jarriz enpresen inplikazio eta esku-hartze handiagoarekin.  

 

 

3. xedea: Enpresa txiki eta ertainei (ETE) zuzendutako laguntza 
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Ekimena: ETEek eta kooperatibek finantzazioa eskuratzeko dauzkaten bideak erraztea, ETEak eta 

autonomoen zirkulatzailerako finantza erakundeekin hitzartutako finantzazio fondoaren bitartez.    

 

Ekimena: ETEei laguntza integrala emateko programa bat sustatzea, besteak beste honako 

helburu hauek izanda: belaunaldi berrien txandakatzea erraztea, ekoizpen lerro berritzaileak 

abiaraztea, kontratazio berriak bultzatzea, erakunde horietako pertsonen zuzendaritza 

trebetasunak indartzea eta foru ogasunekin batera euren fiskalitatea hobetzea.  

 

Ekimena: Enpresen arteko lankidetzarako eta elkarlanerako politikak erraztea eta bultzatzea 

ETEek tamaina eta dimentsio ezin hobea lor dezaten, modu integralean eta arruntagoan ikerketa, 

berrikuntza eta nazioartekotze prozesuetan sartuko direla bermatzeko. 

 

 

4. xedea: Arlo publiko eta pribatuaren arteko lankidetza politika 

 

Ekimena: Industri politika, sustapen ekonomikoa eta etengabeko prestakuntza biltzen dituzten 

programa zehatzak bultzatzea. 

 

Ekimena: Autoenplegu egitasmoak sortzeko laguntza azkar eta erraza eskaintzen duen aurrez 

aurreko programa garatzea, foru aldundiekin elkarlanean. 

 

Ekimena: Talentua sustatzea, bultzatzea eta eskuratzea, "Basque-Talentia" sarearen bitartez, 

sektore estrategikoei eta nazioartean hazteko potentzial handia duten sektoreei ere aparteko 

laguna emanez.    

 

Ekimena: ISEBk erakundeak koordinatzeko organo operatibo bat eratzea, betiere ekoizpen 

sektoreetan inplikaturiko gobernuaren arloetako arduradunak, foru aldundiak, merkataritza 

ganberak, garapen agentziak eta industri politikan aktiboak diren gainerako eragileak bilduz.   

 

5. xedea: Industriaren globalizazioa 

 

Ekimena: Nazioartekotzeari laguntzeko programak eta pizgarriak sendotzea zenbait alderdiri 

begira: esportazioari, merkataritza ezarpenari eta ekoizpen zentroen kokapenari begira, alegia.  

 

Ekimena: Enpresen arteko lankidetzaren alde egitea merkatu globaletan sartzeko estrategia gisa. 

 

Ekimena: Euskal enpresen ekimen berrien nazioarteko presentzia bultzatzea.  

 

Ekimena: Merkatu berrien dibertsifikazioa eta prospekzioa erraztea, betiere gure enpresentzat 

potentzial handia daukaten jarduera arloak eta sektoreak eta merkatuak identifikatuz.  
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6. xedea: Euskadi-Basque Country marka 

 

Ekimena: Euskadiren kokapena bultzatzea munduko erregiorik ekintzaileenekin konektaturik 

dagoen lurralde ekintzaile gisa, betiere ekintzailetzarako europar programetan daukagun parte-

hartzea handituz, bereziki 2020 Europar Estrategia deritzon egitasmoan.   

 

Ekimena: Euskadi-Basque Country marka garatzea, euskal produktuak eta zerbitzuak kanpoko 

merkatuetan identifikatzeko elementu gisa. 

 

Ekimena: “Euskadi-Basque Country” markaren garapena bultzatzeko asmoz, industri sarearekin 

eta gainerako euskal erakundeekin prozedura parte-hartzailea sustatzea.  

 

 

7. xedea: Inbertsioak erakartzeko politika 

 

Ekimena: Inbertsioak egiteko herrialde erakargarri baten irudia sustatzea, betiere gure 

indarguneetan eta nortasun zantzuetan oinarri hartuz.    

 

Ekimena: Gainerako euskal erakundeekin batera lankidetzan, arauzko marko bat garatzea 

inbertsioen ezarpena sutatze aldera eta gaur egun daukagun ekoizpen sarea osatzeko, balioa 

bultzatzeko eta lana sorrarazteko gaitasuna daukaten enpresen finkapena erakartze aldera.     

 

Ekimena:  Inbertsioak lortzeko politika Euskadi nazioartekotzeko estrategiarekin uztartzea.  

 

 

8. xedea: Garapen bidean dauden sektore berriak 

 

Ekimena:  Garapen eta hazkunde bidean dauden sektore ekonomikoen garapena sustatzea 

(“Offshore”, sare elektriko adimendunak eta energiaren pilaketa, besteak beste) eta Euskadiko 

industri eta ekonomi jardueraren eragin traktorea ekar dezaketenak bultzatzea ere.   

 

Ekimena:  Euskal enpresa sarean aukera berriak bultzatzea, betiere gizarte berrikuntzari, industria 

kulturalei eta sortzaileei, pertsonen artapenari eta zainketari eta kalitatezko turismoari loturik 

dauden etorkizuneko eremuetan.   

 

Ekimena:  Industri eta enpresa dibertsifikazioa bultzatzea hazten ari diren sektoreetan, hala nola  

aholkularitza zerbitzuetan, merkataritza eta finantza zerbitzu aurreratuetan, eko-teknologietan 

eta ekonomia berdean, hiri garapen adimenduan (”smart cities”), on-lineko zerbitzuetan eta 

lehenengo sektoreko ekimen berritzaileetan.   

 

 

9. xedea: Kultura ekintzailea sustatzea 

 

Ekimena:  Espiritu ekintzailearen aldeko eta pertsona ekintzaileei laguntzeko gizarte 
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sentsibilizaziorako jarduketak bultzatzea. 

 

Ekimena:  Gazteen ekintzailetza sustatzea eta erraztea, betiere Gazteen Enplegu Plangintzaren 

ekimenekin koordinatuz eta foru aldundiekin eta udalekin lankidetzan jardunez.   

 

Ekimena:  Ekintzailetzari buruzko kultura bultzatzea hezkuntza eta prestakuntza maila 

desberdinetan, betiere gazteei eta irakasleei zuzenduta.  

 

Ekimena:  Euskadi emakumezko ekintzaileentzako leku erakargarri bihurtzea, legegintzaldi 

honetarako Berdintasun Plangintzan definitutako orientabideen markoaren barruan.  

 

 

10. xedea: Euskal ekintzailetza sistema 

 

Ekimena:  Pertsona ekintzaileen aldeko ekimen guztiak bideratuko dituen sistema arin eta 

eraginkorra lortzeko eskura dauden baliabide eta bitartekoak koordinatzea, gaur eguneko 

informazio eta laguntza tresna guztiak leihatila bakarrean integratuz.    

 

Ekimena:  Enpresa berrientzako zentroen, enpresa haztegien eta inkubagailuen sarea garatzea, 

betiere euren eremuetan sortuko diren enpresa proiektuen eta ekimenen arteko elkarrekintzak 

erraztuz.   

 

Ekimena:  Enpresak pertsona ekintzaile berriei transmititzeko baldintzak errazten dituzten 

laguntza zehatzetarako tresnak eta lanabesak bideratzea.  

 

Ekimena:  Enpresa berritzaileen partaidetza sustatzea lehiaketa publikoetan, “erosketa publiko 

berritzailearen” gaineko ekimenak bultzatuz.  

 

Ekimena:  Jakintza sortzeko eta ekintzailetzan jarduteko prozesuen arteko loturak handitzea, 

zentro teknologikoetan sortutako ideia berritzaileak enpresa bideragarri eta lehiakor berri 

bihurtzeko bideak ezarriz.  

 

 

11. xedea: Proiektu berrien finantziazioa 

 

Ekimena:  Sortu berri diren enpresen finantzazioari laguntzeko lerroak sendotzea eta garatzea, 

honakoa hauek besteak beste: egindako inbertsioei dagozkienak (Gauzatu), finantza premiei 

aurre egiteko abalak, enpresa proiektuetako partaidetza, lehenengo urtean abian jartzeko 

laguntzak edota instalazio fisikoak edo bulegoak eskuratzea.   

 

Ekimena:  Arrisku kapital eta hazi kapitalaren erabilgarritasuna nabarmen areagotzea euskal 

enpresa berrien eskura ipintzeko. 
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12. xedea: Jarduera berriak sortzea 

 

Ekimena:  Enpresa traktoreen eta enpresa hornitzaileen arteko lankidetza bultzatzea, betiere 

enpresa berrien sorrera sustatzeko asmoz.  

 

Ekimena:  Euskal enpresa eta berrikuntza zentroen zeregina indartuko dugu, enpresa berritzaileak 

abian jartzeko, hazteko eta finkatzeko laguntza eta osoko aholkularitza emateko erreferente gisa. 

 

Ekimena:  Euskal enpresek duten barne ekintzailetzarako gaitasuna ahalik eta gehien indartzea, 

bereziki enpresa proiektu berriak sortzeko eta garatzeko. 

 

Ekimena:  Nazioarteko enpresak eta pertsona ekintzaileak erakartzea, Euskadin finkatuko direla 

errazteko helburuarekin.  

 

Ekimena:  Zientziaren, Teknologiaren eta Berrikuntzaren Euskal Sarearen eragileen artean 

ekintzailetza bultzatzea eta oinarri teknologiko eta/edo berritzailea daukaten enpresa ekimen 

berriak sortzeko orientazioa sendotzea.   
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Testuingurua eta printzipioak.  

� Industri politika lehentasun argia izan da beti eta bada oraindik ere Eusko 

Jaurlaritzarentzat. Industria gainbeheran badago, sare sozioekonomikoak bat egingo du 

joera horrekin, eta ezin izango zaio gaur egungo ongizate-mailari eutsi. Industri 

lehiakortasun eta produktibitateak berrikuntzaren aldeko apustu estrategiko bat behar 

dute.   

� Eusko Jaurlaritzak uste du jada daukagunetik abiatuta eraiki behar dela eta, aldi berean, 

aukera berriez baliatzeko gai izan behar dugula . Bi estrategiak uztartu behar ditugu. 

Alde batetik, orain arte industriak, teknologiak eta ingeniaritzak ekarri dituzten 

indarguneetan oinarritu beharra daukagu, baina, era berean, zientzietako eta oinarrizko 

ikerketako gaitasunak gehitzearen alde ere egin behar dugu, dibertsifikazio-aukera 

berriak hartzeko eta jakintza hori kudeaketaren eta ekonomi nahiz gizarte 

berrikuntzaren eremuetara zabaltzeko. 

� Herrialde garatuen XXI. mendeko ekonomia tinko abiatzen ari da Jakintzaren 

Ekonomiarantz. “Made in Euskadi” goiburuari “Thought in Euskadi” gehituta, gure 

industriaren eraldaketa bultzatu beharra dago, betiere jakintza industri garapen 

lehiakorrago baterako erabiliz . Eraldaketa horren lehengaia adimena da, eta tresna, 

aldiz, berrikuntza. 

� Berrikuntzaren aldeko estrategia honetan, enpresa handien trakzio efektua 

aintzatesteaz gain, beharrezkoa da enpresa txikiak sartzea I+G+Bko balio katean, 

etorkizunean tokiko azpikontratazio sare bikaina izaten jarraitzeko. Eusko Jaurlaritzaren 

iritziz, ETEen eta trakzio-enpresen arteko lotura hori indartu behar da, berrikuntzaren 

eta elkarren lehiakortasunaren onerako. 

� Beharrezkoa da gure unibertsitateak, ikerketa zentroak, teknologi korporazioak, CICak, 

BERCak eta abar eraldatzeari ekitea Europan lehen postuetan lehia gaitezen, betiere 

gure industriak agertoki berri honetan beharrezkoak diren jakintzaz eta pertsonez 

hornitzeko asmoz. 

� Jaurlaritzaren eskumenen mapak eta haren sozietate publikoek, gainerako erakundeek 

—Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Kontseilua eta Innobasque—, eta 

Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sistemako bitarteko erakundeen 

multzoak eraldatzeko bultzada eta egonkortasun esparrua behar dituzte, sistemak zuzen 

jardungo duela bermatzen duten eginkizunak behar bezala garatu ahal izateko. Sistema 

eguneratu beharra dago, eredua sinplifikatuz eta eraginkorrago bihurtzeko gobernantza 

eredu bat ezarriz.  

� Eusko Jaurlaritza jakitun dago eraldatzeko beharrezkoa dela baliabide eta bitartekoak 

jartzea eta, hortaz, inbertsio maila esanguratsu batera iristea.   Garrantzitsua da 

I+G+Brako inbertsio pribatuaren maila publikoarena baino handiagoa izatea eta 

inbertsioa Zientzia eta Teknologiarako Euskal Sistemaren maila ezberdinak sustatzera 

zuzenduta egotea lortzea, ekimenetan palanka-efektu publikoa/pribatua egiten duten 

helburu zehatzak izanda. 

� Eusko Jaurlaritzaren ustez, Euskadik eta haren industriak jakintza teknologiko 

aurreratuaren erakargune orokorren artean kokatzea lortu behar dute hurrengo 
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urteetan. Beraz, hori erdiesteko oinarrizko giltzarriak honakoak izango dira: jakintza 

sortzeko gaitasuna, enpresetan eta gizartean berritzeko gaitasuna eta Euskadin eta 

munduan sortzen den jakintza gizarte eta ekonomi balioa bihurtzeko gaitasuna.   
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Xedeak. 

 

1. Industriari laguntzea 

2. Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sistema 

3. Talentua sustatzea 

4. Zientzia eta teknologiaren sistema nazioartekotzea 

5. Konpromisoa berrikuntzarekin 
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1. xedea: Industriari laguntzea 

 

Ekimena:  Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sarea ikerketa aplikatuko programak, 

euskal enpresa sarean eragina dutenak, egiteko ardaztea. 

 

Ekimena:  Sektore pribatuarekin batera, jarduera ekonomikoa eraginkortasunez bultzatzen duten 

berrikuntzako “trakzio proiektuak” zehaztu eta bultzatzea. 

 

Ekimena:  Trakzio-enpresen eta ETEen arteko lankidetzarako programa teknologikoak sustatu eta 

indartzea. 

 

Ekimena:  Espezializazio adimendunerako estrategiak bultzatzea (“Smart specializationT”) eta 

haren presentzia balio kate osoan sendotzea.  

 

Ekimena:  Berrikuntza ETEetara hurbiltzeko programa bat garatzea, haien eta zentro 

teknologikoen eta unibertsitateko ikerketa unitateen arteko erlazioak sustatuz.    

 

Ekimena:  Industri jabetza eta haren balorizazioa bultzatzea patenteen eskabideak koordinatzen, 

horien inguruko aholkularitza ematen eta horiek kudeatzen lagunduko duen Patenteen Euskal 

Bulego baten bitartez, betiere parametro europarretara iristeko helburuarekin.   

 

 

2. xedea: Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sistema 

 

Ekimena:  Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sistemaren integrazioa sendotzea 

eragile publiko eta pribatuen baliabide eta bitarteko eskuragarrien koordinazio handiago baten 

barnean, gaur egungo egiturak sinplifikatuz eta arrazionalizatuz I+G+b-ko estrategia indartzeko 

premisaren pean.  

 

Ekimena:  Euskal Administrazioak zientziaren, teknologiaren eta berrikuntzaren eremuetan 

bideratutako baliabideen interakzio eta eraginkortasun handiagoa sustatzea eta ebaluazio 

formula independenteak orokortzea, betiere lehentasunezko ikerkuntza, garapen eta berrikuntza 

lerroen definizio hobea lortzeko helburuarekin.   

 

Ekimena:  Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sistema finantzatzeko erabiliko den eta 

epe ertain eta luzean egonkortasuna eskainiko duen eredu berri bati ekiteko lana abian jartzea, 

emaitzen lorpenera eta eraldaketa helburu zehatz eta neurgarrien ezarpenera berrorientatzeko 

premisaren arabera.    

 

Ekimena:  Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sistemaren askotariko eragileen arteko 

lankidetza sustatzea, betiere pertsonalaren loturen, mugikortasunaren eta ekimenen integrazioa 

bultzatuz eta ikerkuntza eta prestakuntza premiak batera definituz.   

 

 

3. xedea: Talentua sustatzea. 
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Ekimena:  Euskadiko “Basque-Talentia” sareari ezaugarri zientifiko eta teknologikoekin lotutako 

pertsona talentudunen sare bat bultzatzea, betiere enpresen, zentro teknologikoen eta ikerketa 

zentroen arteko interakzioa indartzeko asmoz.   

 

Ekimena:  Jakintza zientifiko eta teknologikoaren eta prozesu berritzaile aurreratuen arlo eta 

joera berriak identifikatzea eta, aldi berean, Euskadiko errealitateari lotutako eremu geografiko 

eta sektorialak lehenestea.   

 

Ekimena:  Euskadiko pertsona talentudunek euren gaitasunak atzerrian sendotzeko bideak 

ematea, haien itzulera eta garapen profesionala Euskadin bermatuz.    

 

Ekimena:  Euskadiko ekoizpen sektoreen eskari eta premietara gehien egokitutako eremuetan 

kualifikazio handi-handia daukaten pertsonak Euskadira erakartzeko lana bultzatzea.  

 

 

4. xedea: Zientzia eta teknologiarako sistema nazioartekotzea 

 

Ekimena:  Nazioarteko sareetan parte hartzea, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal 

Sistemaren kanpo proiekzioa indartzeko helburuarekin.  

 

Ekimena:  Presentzia handiagotzea ikerketa zientifikoko proiektu, egitasmo eta programa 

europarretan.   

 

Ekimena:  Joera teknologikoak edota ikerketa lerro berriak identifikatzea ahalbidetzen duten 

behatoki estrategiko sektorialak definitzea.  

 

Ekimena:  Zentro teknologikoak Euskadin proiektu eta egitasmo berritzaileak sustatzeko prest 

dauden multinazionaletara hurbiltzea.   

 

Ekimena:  Berrikuntzarako Euskal Sistema nazioartean proiektatzea, betiere “Euskadi-Basque 

Country” marka eta kalitate zientifiko eta teknologikoaren balioa uztartuz.  

 

 

5. xedea: Konpromisoa berrikuntzarekin  
 

Ekimena:  Ikertzaileak eta haien jardunak gizarte osoaren aberastasunari eta ongizateari egiten 

dion ekarpena prestigiatzea sozialki.  

 

Ekimena:  Adin goiztiarretatik zenbait balio (adibidez, sormena, autonomia pertsonala, ahalegina 

eta arriskua) bultzatzea.  

 

Ekimena:  Informazioaren eta jakintzaren teknologien (IKT) ezarpena, garapena eta aplikazioa 

sustatzea gizartearen zerbitzura, betiere kolektiborik ahulenetan sor daitekeen “eten digitala" 

ahalik eta gehien murriztuz.     
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Garapen ekonomikoa, lehiakortasuna 
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Testuingurua eta printzipioak.  

ENPRESEN NAZIOARTEKOTZEA, HERRIALDE APUSTUA 

� Eusko Jaurlaritzarentzat, Euskadiren etorkizun ekonomikoak bi zutabe funtsezko dauzka: 

Berrikuntza eta Nazioartekotzea. 

� Berrikuntza eta Nazioartekotzea bi estrategia dira, elkarren osagarri, eta Euskadi aurrera 

ateratzeko asmoz bultzatu nahi ditu Eusko Jaurlaritzak. Produktu eta zerbitzu 

berritzaileak eskaintzeko gai bagara bakarrik izango dugu arrakastarako aukera kanpoko 

merkatuetan. Modu osagarrian, nazioartekotutako enpresak lehiakorragoak dira eta 

gaitasun eta informazio handiagoa daukate beren lehiakideei aurrea hartzeko eta 

merkatu berrien beharrizanei erantzuten dieten produktu berriak garatzeko. 

� Nazioartekotzea ez da bakarrik enpresen erronka izan behar, baizik eta herrialde 

osoarena. Eusko Jaurlaritzaren iritzian, Euskadiren nazioartekotzeak kultur aldaketa bat 

ekarriko du, gaur egun eta etorkizunean eragin handia izango duena. Munduan 

integratu beharra dugu, baldin eta gure Herriaren posizioa finkatu nahi badugu, gure 

ingurua gero eta globalagoa delako eta estatuek gero eta garrantzi gutxiago dutelako. 

Eta ahalegin hau denok batera egin behar dugu, erakunde publiko eta pribatuen artean 

indarrak eta sinergiak batuz. 

� Euskadik lehenengo fasea osatu du kanpo merkatuetara irekitzeko estrategian. 

Hurrengo zikloan behin betiko jauzia egin behar dugu. Erronka horri modu positiboan 

aurre egiteaz gainera, gure ekonomiaren nazioarteko estatusa sendotu beharra dago.   

Euskadi eta bere erakundeak nazioarteko komunitatean integratu behar ditugu, modu 

naturalean. Izaera politikoa eta ekonomikoa duten nazioarteko sareetan parte hartze 

instituzionala, soziala eta ekonomikoa bultzatu behar dugu. 

� Helburu hori erdiesteko, gure ustez, beharrezkoa da nazioarteko lankidetzako itunak eta 

estrategiak asmatzea, batez ere nazioartean enpresa liderrak dauzkagun sektoreetan 

(betiere gure ETEekiko lankidetzan) eta gure politika industrialean lehentasuna 

daukaten sektore berrietan. 

� Eusko Jaurlaritzaren ustetan, enpresen nazioartekotzea Euskadi kanpoan, Europan eta 

munduan, nazio berezi gisa proiektatzeko erakundeek daukaten estrategian txertatuta 

egon behar da. Munduari begiratzen ikasi behar dugu Euskadi ikusteko. 

� Nazioartekotzeak lehentasunak eta enfokea ezarri beharra dakar. Europak gure 

ingurunea izaten jarraitzen du; izan ere, euskal produktu eta zerbitzuen merkatu nagusia 

da eta, gainera, Europar Batasunaren itzalpean, gero eta erabaki zentro handiagoa 

Euskadirentzat.   Europan izan beharreko lehentasunezko presentziak berekin ekarri 

behar du berrikuntzan, sorkuntzan eta enpresa kulturan liderrak diren beste europar 

erregio batzuekiko lotura edota inplikazio handiagoa.  Horrekin batera, garapen bidean 

dauden eta ekonomikoki liderrak diren beste jomuga batzuetan izan beharreko 

presentziarekin oreka bat lortu behar dugu, horiek baitira mundu mailako benetako 
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eragileak, bai gaur egungoak bai etorkizunekoak ere.     

� Euskadik bere marka herrialdea sortzeko estrategia integrala eta propioa 

mendekotasunik gabe garatzeko potentzialtasuna eta lehengaiak dauzka. Eusko 

Jaurlaritzan  estrategiatzat hartzen dugu munduaren aurrean irekitzea, zer egiten ari 

garen erakusteko eta hori hobeto egiteko, Euskadi Markaren (Basque Country) 

kokapena bultzatuz eta irekitze hori geure balioetatik, geure kulturatik eta geure “egiten 

jakitetik” planteatuz. Euskadi eszenatoki globalean kokatuko dugu, Euskadi mundura 

eramanez eta mundua Euskadira ekarriz.  

EUSKADI MUNDURA HEDATZEA ETA LANKIDETZA ESKAINTZEA 

• Euskadik bere lekua irabazi behar du eremu globalean. Euskadik nazio gisa izan 

beharreko nazioarteko proiekzioa funtsezko helburu estrategiko horretan oinarritu 

behar da, eta hori gure ekintza politikoaren oinarrizko ardatza izango da betiere. Bai 

gure kultura eta nortasuna munduan zehar zabaltzeko, bai gure garapen ekonomiko eta 

sozialarentzat agertoki globalean. 

• Eusko Jaurlaritzarentzat , Euskadiren kanpo ekintzak norabide hau hartu behar du: gure 

espazioa lortzea, munduan zuzenean parte hartzea eta ezagunak izatea, eta gure 

nortasun ikurrak erakustea eta mantentzea, kanpoan bizi diren euskaldunen kolektiboak 

bereziki aintzat hartuz. 

� Kanpoko esparru honetan, Europa gure ekintza politikoaren erreferente nagusia da. 

Euskadi Europan integratzea gure proiektu nazionalaren parte da dagoeneko. Europar 

Batasunak badaki barne eta kanpo politika bereizi ezinak direla. 

� Eusko Jaurlaritzak Europa Batua sortu nahi du, konstituzio federalarekin, 

subsidiariotasunaren printzipioak gidatua, bere herrien onarpenean finkatua, europar 

demos baten barruan. Oinarri horren gainean, Euskadik espazio politiko propioa izan 

behar du Europa berriaren eraketan.  Euskal Nazioa Europa Federal horretako subjektu 

eta protagonista politiko izan dadin lan egingo dugu. Europa Federal honetan, gure 

nazioak balizko federazioko gainerako kideekin konpartituko du subiranotasuna, 

berdintasun osoz. 

� Euskadik globalizazioan duen presentziaren tresna nagusietariko bat da atzerrian dituen 

ordezkaritzak.  Ildo horri jarraituz, atzerrian ditugun bulegoen sarea eguneratuko dugu 

aurrekontuaren errealitatearen eta nazioarteko ingurunearen arabera egokituz; halaber, 

bulegoen jarduerak bultzatuko ditugu gobernuaren beste arlo batzuk eta herri honetako 

beste erakunde eragile batzuk inplikatuz eta horien neurria handitzearen alde egingo 

dugu Euskadiko etorkizunarentzat giltzarriak diren jomugetan eta kokalekuetan.  

� Kanpoko ekintzarako egingo dugun politikan, euskal diasporarekin dauden loturak 

indartzea faktore estrategikoa da, ez bakarrik lotura kultural eta historikoko tresna gisa, 

baizik eta erakundeen eta enpresen proiekziorako elementu gisa. Eusko Jaurlaritzak 

adierazten du Euskadi munduan zehar barreiatuta dauden euskal jatorriko pertsona 

guztiekin lotzen sakondu nahi duela etengabe. 

� Eusko Jaurlaritzak garapenerako lankidetzako estrategia integrala defendatzen du, giza 

eredu iraunkorra lortzeko zereginean aurrera egiteko. Garapenaren ikuspegi 
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integralagoa, bidezkoagoa eta bideragarriagoa. Gizartea eraldatzeko eredua, gizartea 

osatzen duten pertsonen potentzialtasunetan eta gizartea bizi den ingurunearen 

zaintzan oinarritua. 

� Garapen iraunkorreko eredua ezin da tokiko eskalan eraiki lankidetzaren eta 

garapenaren dimentsio globala kontuan izan gabe. Eusko Jaurlaritzarentzat, herrialde 

eta eremu behartsuen garapenerako lankidetza, beraz, giza konpromisoa eta uko egin 

ezinezko helburua da mundu bidezkoagoa eta orekatuagoa eraikitzeko bidean. 

� Gure ahaleginak kalitatezko lankidetza eredu berria ezartzera bideratuko dira, 

lankidetza eredu parte-hartzaile eta adostua lortzera, alegia; horretarako, lankidetza 

agentzia bultzatzeaz gainera, nazioarteko bestelako agentzia eta erakundeekin erlazio 

handiagoa izatea sustatuko da, jardun egokiak eta esperientzia berritzaileak ezarriz, 

lankidetza eta koordinazio eremuak hobetuz eta Euskadiko herritarrengana gehiago 

hurbilduz.      
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Xedeak. 

 GARAPEN EKONOMIKOA ETA LEHIAKORTASUNA 

1. Nazioartekotzeko herrialde estrategia 

2. Trakzio enpresekiko lankidetza publiko eta pribatua 

3. ETEen esportazio oinarria handitzea  

4. Nazioarteko prestakuntza 

KANPO EKINTZA 

5. Kanpo ekintza aktiboa 

6. Garapenaren aldeko lankidetza 

7. Euskal diaspora 

8. Kanpo proiekzioa 
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GARAPEN EKONOMIKOA ETA LEHIAKORTASUNA 
 

1. xedea: Nazioartekotzeko herrialde estrategia 

 

Ekimena:  ISEBk nazioartekotzearen euskal estrategian daukan jarduera sendotzea.   

 

Ekimena:  Euskal enpresetan eragina izango duen nazioarteko sare bat bultzatzea eta sustatzea, 

atzerrian izan beharreko presentzia bideratuz.  

 

Ekimena:  Nazioartekotzeko laguntza emateko programa eta egitasmoetan erakundeen arteko 

koordinazioa hobetzea, laguntza modalitate guztien edukiak birdefinituz, betiere Euskadiko 

esportazioen zenbateko eta kopuruak handitzeko helburuarekin.     

 

 

2. xedea: Trakzio enpresekiko lankidetza publiko eta pribatua 

 

Ekimena:  Lanerako plataforma iraunkorra sortzea Euskadiko enpresarik edo enpresa talderik 

garrantzitsuenekin nazioarteko proiekzioan. 

 

Ekimena:  Baterako jarduketa programa sortzea, enpresa garrantzitsuenen hornitzaile eta 

azpikontratista diren euskal enpresek bidea beraiekin egin ahal izateko eta merkatu berrietan 

ezarri ahal izateko. 

 

Ekimena:  Euskadik atzerrian dituen plataformak sendotzea, Euskadiko industri sarearekin eta 

trakzio taldeekin lankidetzan jardunez.   

 

 

3. xedea: ETEen esportazio oinarria handitzea  
 

Ekimena:  Esportatu ohi duten ETEei laguntzeko tresnak eta lanabesak ezartzea, haien merkatuak 

handitzeko eta dibertsifikatzeko, betiere ETEei zuzendutako laguntza programaren markoan.    

 

Ekimena:  Merkatu berrietan euskal ETEen presentzia handitzea. 

 

Ekimena:  ETEak “First step export PYMES” izeneko esportazio jardueraren barruan sartzeko 

programa pilotu bat garatzea.   

 

Ekimena:  Sektoreetako elkarteei eta klusterrei laguntzea, elkarteko kide diren ETEak 

nazioartekotzen laguntzeko berariazko planak diseinatu, definitu eta gauzatzeko. 

 

 

4. xedea: Nazioarteko prestakuntza 
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Ekimena:  Ikasleen mugikortasun programak indartzea, unibertsitateetako eta lanbide 

prestakuntzako gazteei zuzenduta.     

 

Ekimena:  Ikasleen praktikak bultzatzea atzerriko erakundeetan eta enpresetan lanbide 

heziketako ikastetxeekin, unibertsitateekin, enpresa elkarteekin, foru aldundiekin eta finantza 

erakundeekin lankidetzan.  

 

Ekimena:  Atzerrian lehendabiziko lan esperientzia izateko “Global Training” programa bultzatzea.  

 

Ekimena:  Atzerriko prestakuntza zentroekin lankidetza eta batasun akordioak sendotzea, 

elkartrukeei bultzada emanez eta Euskadiko gazteak zentro horietara bideratuz.   

 

KANPO EKINTZAREN XEDEAK 
 

5. xedea: Kanpo ekintza aktiboa 

 

Ekimena:  Euskadik europar eta nazioarteko erakunde eta organismoetan parte hartzea 

bultzatzea. 

 

Ekimena:  Euskadiren eta Estatuaren Europar Gaietarako Bi Aldeko Batzordeak berreratzea, parte 

hartzeko eta jarraipena egiteko tresna gisa. 

 

Ekimena:  Euskadiren partaidetza indartzea Europar Batzordeetan. 

 

Ekimena:  Euskal eskumenak defendatzea EBko garapen legegilean eta haren araudia 

betearaztean, subsidiariotasun printzipioaren arabera, eta Justiziako Auzitegiaren aurrean modu 

aktiboan legitimatzea, euskal gizartearen interesak defendatzeko helburuarekin. 

 

Ekimena:  Europako beste nazio eta erregio batzuekin lankidetza iraunkorrerako sareak ezartzea, 

betiere interes erkideen eta alde biko edota alde askotako lankidetza formula berrien defentsa 

bideratzeko asmoz.    

 

Ekimena:  Sektore askotako euskal erakundeen eta eragileen partaidetza bultzatzea nazioz 

gaindiko sare sektorial erreferentzialetan eta organismo multilateralek babestutako proiektuetan 

eta egitasmoetan ere.    

 

Ekimena:  Euskadik atzerrian dituen ordezkaritzak eguneratzea, gaur egungo nazioarteko 

errealitatearen arabera eta Euskadiko etorkizunarentzat giltzarriak diren jomugen arabera 

egokituz.  

 

Ekimena:  Euskadik atzerriak dituen ordezkaritzen jarduerak sustatzea eta bultzatzea, 

gobernuaren arlo guztiak eta gizarte nahiz ekonomi eragileen presentzia batera bilduz.  
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6. xedea: Garapenaren aldeko lankidetza 

 

Ekimena:  Garapenaren aldeko lankidetza politikaren eraginkortasunean eta giza eskubideen 

sustapen eta defentsarekiko loturan sakontzea, betiere Garapenaren aldeko Lankidetzaren Euskal 

Agentzia balioetsiz eta Lankidetzarako Plangintza Estrategiko berria onetsiz neurriak herrialde 

estrategiaren markoan elkarloturik.  

 

Ekimena:  Europar Batasunarekiko, nazioarteko erakundeekiko eta nazioarteko lankidetza 

agentziekiko harremanak estutzea, baterako jarduerak garatzeko eta euskal erakundeekin 

finantzazio eta lankidetza bide berriak ahalbidetzeko.   

 

Ekimena:  Elkarte sarea indartzea, betiere Garapenaren aldeko Lankidetzarako Euskal Kontseilua 

bultzatuz.  

 

Ekimena:  Lankidetzan “jardun egokiak" partekatzea, ekimen berritzaileak sustatuz, lankidetza 

hobetzeko koordinazioa areagotuz eta garapenaren aldeko lankidetzarako erakundeen arteko 

batzordea bultzatuz eta sustatuz.   

 

Ekimena:  Lankidetzaren eremuan baterako garapenaren aldeko ekintza eta ekimen berriak 

bultzatzea, betiere Euskadiko etorkinen potentzialtasunak aintzakotzat hartuz euren 

sorterrietako garapen eragile gisa eta gizarte boluntariotzako esperientzien sustatzaile gisa.   

 

 

7. xedea: Euskal diaspora 

 

Ekimena:  Atzerrian dauden kolektibitate eta euskal zentroei laguntza eta babesa ematea, euskal 

zentroei loturik dauden gazteak prestatzeko programak sendotuz eta diasporaren oroimena 

berreskuratzeko egitasmoak indartuz.   

 

Ekimena:  Diasporarekin gazteen elkartrukeak sustatzea, Gaztemundu programa sendotuz eta 

diasporako pertsonak erakarriz euskal enpresetan garapen pertsonala eta profesionala lor 

dezaten.    

 

Ekimena:  Munduan diren euskaldunekiko hartu-emanak bultzatzea informazioaren teknologia 

berrien bitartez, betiere munduan barreiaturik dauden eta euskal jatorria daukaten pertsonak 

elkarlotzeko ekimenak garatuz.    

 

Ekimena:  Euskal zentroen sarea hedatzea eta haren aintzatespena eta funtzionaltasuna 

sustatzea, Euskal Kolektibitateen Mundu mailako Biltzarra egiteko aukera bultzatuz.   

 

Ekimena:  Euskal immigrazioaren oroimen historikoaren kontserbazioa bultzatzea, haren ondare 

immateriala bilduz.   

 

Ekimena:  Kanpoan dauden euskal zentro, federazio eta herritarrekiko lankidetza eta babes 

politika garatzea eta haien partaidetza sustatzea, euskal diasporaren kolektiboen asistentzia, 

proposamen eta lankidetzarekin. 
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8. xedea:  kanpo proiekzioa 

 

Ekimena:  Kanpo Ekintzarako Plan Estrategiko berri integrala prestatzea, Euskadirentzat 

lehentasunezkoak izan daitezkeen ekonomi, gizarte, erakunde eta politika intereseko aliantza 

estrategikoak identifikatuz.     

 

Ekimena:  Europako beste erregio batzuekiko lankidetza hitzarmen iraunkorrak bultzatzea, erlazio 

iraunkorren plataforma bat ahalbidetuko duten interes erkideen sare bat sortzeko eta eratzeko 

asmoz.   

 

Ekimena:  Mugez gaindiko lankidetza mekanismoak garatzea, euskal enpresen nazioarteko 

garapena errazteko eta Europako korridore atlantikoan integrazio hobea bultzatzeko 

helburuarekin.  
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Testuingurua eta printzipioak.  

� Euskal enpresa txiki eta ertainek enpresa sarearen % 95 ordezkatzen dute eta Euskadiko 

enpleguaren % 80. ETEak, eta bereziki pertsona autonomoak, saltegi txikiak eta Gizarte 

ekonomiako enpresak, enpleguaren esparruan oreka mantentzeko eta enpresa sare 

dinamikoa babesteko bermea dira. 

� Dimentsio txikiko enpresa hauen ezaugarri bereizgarrien ondorioz, enpresa jarduera 

guztiek dituzten berezko zailtasunak enpresa hauentzat benetako oztopo bilakatzen 

dira. Zailtasun hauen adibide batzuk honakoak ditugu: Finantza euskarriak aurkitzea, 

inbertsio egitasmoei eta/edo ekipamendu hobekuntzei ekitea eta, pertsona 

autonomoen eta merkatari txikien kasu berezietan, lan bizitzaren eta familiaren arteko 

kontziliazioa lortzea. 

� Horrez gain, esan beharra dago gaur egun enpresa txikiek eta autonomoek aurkako 

abagune ekonomikoak eragindako arazoak pairatzen dituztela, barne eskaeraren 

jaitsiera nabarmenarekin eta finantza egoera zailak larriagotutako diruzaintzaren egoera 

nahasiarekin. Likidezia falta, kreditu eza, berankortasuna edo presio fiskala ETE eta 

autonomoentzako arazo larri bilakatu dira. Eusko Jaurlaritzak uste du beharrezkoa dela 

enpresa hauen garapena bultzatuko dituzten neurriak hartzea, bai eta krisia saihesteko 

eta, enplegua mantenduz, bertatik baldintza hobeetan irteteko neurriak hartzea ere. 

� Pertsona autonomoen kasuan, funtsezkoa da euren dinamismoa eta moldaketa 

gaitasuna azpimarratzea, izan ere, urtero Euskadiko Autonomoen Erregimenak alta eta 

bajen artean bizi duen txandaketa % 10 ingurura ailegatzen da. 

� Bestalde, hiriko merkataritza edo hurbileko merkataritza Euskadin berebiziko garrantzia 

duen sektorea da, aberastasuna sortzen baitu eta familia lanaren egonkortasunerako 

oinarrizko elementua baita. Orobat, hiriko diseinu kontuei eta gizarte harremanen 

kontuei dagokienez, merkataritza erabakigarria da gure herri eta hirietako espazioaren 

antolaketari begira, hiri eredu oparo, adeitsu, seguru eta bizikidetzazkoa irudikatzen 

baitu.  

� Hiri eta herri trinko, bizi eta sozialki kohesionatuetan sustraitutako merkataritza 

europarraren ereduan inspirazioa hartzen duen hiriko merkataritzaren aldeko apustua 

egiten dugu; ingurumenari dagokionez jasangarriagoa den espazio antolamendua 

ahalbidetzen duten hiri eta merkataritza inguruneak; eta lekualdaketak eta bideak eta 

errepideak gainezka egitea saihestuko dituztenak. 

� Merkataritza hirigintzaren ikuspuntutik, Eusko Jaurlaritzak tokiko merkataritza txikia 

defendatzen du. Egia esan, merkataritza da hiriak bizitasunez betetzen dituena, 

dibertsitatearen eta pertsonalizatutako tratuaren aldeko apustua egiten duena, 

tolerantzia eta bizikidetza sustatzen dituena, gizarte trinko eta integratzaileak sortzen 

dituena eta gizakien arteko harremanak errazten dituena; era berean, lehen mailako 

harreman ekonomikoak eragiten ditu eta bizileku ingurunean eta ohiko ingurunean 

zerbitzu guztiez goza dezaketen hirien kontzeptua sendotzen du. 

� Euskadin gizarte ekonomiako enpresak aski ezagunak dira, euskal enpresaburuen gizarte 

erantzukizuna eta tradizio kooperatiboa sustraituta baitaude negozioak egiteko 

daukagun ereduan. Ildo horri jarraituz, Eusko Jaurlaritzaren ustetan, enpresa mota 
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horiek sistema sozioekonomikoen funtsezko zatia dira eta krisialditik ateratzeko 

irtenbideetariko bat; gainera, gizarte balioa, hazkunde ekonomikoa eta enplegua 

sorrarazten laguntzen dute.   Testuinguru honetan, ziur gaude Euskadiko enpresa 

sozialak tresna garrantzitsuak direla baztertzailea izango ez den eredu sozial eta 

ekonomiko desberdina eraikitzeko. 

� Labur esanda, ahaleginduko gara pertsona autonomoei, hiriko merkataritzari eta Gizarte 

ekonomiako enpresei laguntza emateko berariazko plan eta programak zehazten eta 

garatzen, beti ere, ikuspuntu integral batetik. Proposamen honetan sartutako ekimen 

desberdinen bitartez, enpresa mota hauek lehiakorragoak izatea eta indartsuago 

bilakatzea sustatzeko eta bultzatzeko asmoa dago. 



1.5 Autonomoei, merkataritza txikiari eta gizarte ekonomiari laguntzea 

 

2012-2016ko Gobernu Programa, hiru herrialde konpromisori aurre egiteko -  - 
42 

Xedeak. 

1. Autonomoentzako laguntza integrala 

2. Hiriko merkataritza ingurunearen hobekuntza  

3. Euskal merkataritza txikizkariaren plangintza 

4. Merkataritzaren profesionalizazioa 

5. Merkataritzaren arauzko markoa eguneratzea 

6. Kontsumitzaileen babesa 

7. Gizarte ekonomiaren bultzada 
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1. xedea: Autonomoentzako laguntza integrala 
 

Ekimena:  Autonomoak eta mikro enpresak finantzatzeko laguntza plangintza zehatza, bereziki 

zirkulazioko kapitalaren finantzazioari, ekoizpen inbertsioaren proiektuei eta egitasmoei eta 

autoenplegu ekimenenetarako abalei eta mikrokredituei zuzendua.   

 

Ekimena:  Pizgarri fiskalak sustatzeko eta autonomoen fiskalitatea hobetzeko neurriak bultzatzea, 

betiere foru aldundiekin elkarlanean.    

 

Ekimena:  Enpresa familiarrei laguntzea, betiere kudeaketaren profesionalizazioa sendotuz, 

belaunaldiak aldatzeko prozesuak bermatuz edota jardueraren biziraupena ahalbidetuko duten 

salmentak bideratuz.  

 

Ekimena:  Enpresa garapenaren aldeko lankidetza eta sorospen eremu berriak sustatzea, 

autonomoen arteko laguntza eta asoziazionismoa ahalbidetzeko asmoz.  

 

 

2. xedea: Hiriko merkataritza ingurunearen hobekuntza  

 
Ekimena:  Merkataritzako hirigintza garatzea eta, aldi berean, EUDELekin eta Euskadiko udal 

erakundeekin lankidetzan, merkataritza jarduerei buruzko udal arautegiaren homologazioa 

sustatzea.   

 

Ekimena:  Lizentzien izapide prozesuak sinplifikatu eta erraztea, gure udalerri eta hirientzat 

enplegua eta bizitza ekarriko duten negozio berriak sorrarazteko helburuarekin. 

 

Ekimena:  Udaletako merkataritza kontseiluak dinamizatzea, merkataritza sustapeneko 

eremuetan merkataritza berrikuntzari eta merkataritzako hiri garapenari buruzko ekimenak 

garatzeko helburuarekin.   

 

Ekimena:  Merkataritza Orientabideei buruzko Udal Plangintzak bultzatzea, arreta, batez ere, 

eskualdeetako herri nagusietan, hirigune historikoetan eta eremu behartsuenetan jarriz. 

 

Ekimena:  Esperientzia pilotuak diseinatzea hiriguneetako merkataritzan kudeaketa eredu berriak 

definitzeko, betiere hiri eremu jakin batzuen erakargarritasuna eta lehiakortasuna handitzeko 

helburua izango duten “hiri sustapeneko eremuak” martxan jarriz.     

 

Ekimena:  Merkataritza Ekipamenduen Lurralde Plangintza Sektorialean jasotako ezarpenak 

bultzatzea.  

 

 

3. xedea: Euskal merkataritza txikizkariaren plangintza 

 

Ekimena:  Merkataritza enpresetako modernizazio ekimenak sustatzea, jarduerari bultzada 

emateko eta kontsumitzaileei prestazio eta zerbitzu berriak eskaintzeko helburuarekin.   
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Ekimena:  Kudeaketa lanak hobetzea eta on-lineko merkataritza bultzatzea, bai eta sare sozialen 

eta tresna teknologikoen erabilera ere.    

 

Ekimena:  Merkataritza txikizkaria egokitzeko plangintzaren markoan teknologia berrien ezarpena 

eta erabilera sendotzea, merkataritzan teknologia berriei buruzko beste eraberritze plangintza 

bat abian jarriz eta merkataritzako langileei eta kudeatzaileei zuzendutako IKT prestakuntza 

bideratuz.   

 

Ekimena:  Belaunaldiak txandakatzeko programa sustatzea, enpresa familiarren transmisioa 

errazteko haien biziraupena bermatuz edota merkataritza guneetan hutsik dauden lokalen 

errentamendua ziurtatuz.    

 

Ekimena:  Gure dendetan eta merkataritzan kontsumoaren aldeko erakunde kanpainak garatzea 

“merkataritza bonoen" antzeko programen bitartez eta EAEko merkataritzaren irudi eta sustapen 

kanpainen bitartez, halakoetan bereziki hurbileko merkataritza kontuan hartuz.    

 

Ekimena:  Merkataritza txikiak kreditua lortzeko bideak erraztea.  

 

 

4. xedea: Merkataritzaren profesionalizazioa   
 

Ekimena:  Merkataritza jarduera eraldatzeko eta berregokitzeko faktore gisa, berrikuntza eta 

profesionalizazioa sustatzea eta bultzatzea.   

 

Ekimena:  Merkataritzari laguntza teknikoa emateko programak garatzea, bai guneen araberako 

lankidetzari lotutakoak ("merkagunea") bai sektoreen araberako lankidetzari lotutakoak ere 

("elkargunea"). 

 

Ekimena:  Merkataritzan enpresa lankidetzarako tresnak eta lanabesak sustatzea, 

merkataritzaren lehiakortasuna hobetze aldera.  

 

Ekimena:  Asoziazionismoari laguntzeko neurriak sustatzea gaur egunean abian dauden elkarteak 

balioetsiz eta elkarte berriak abiarazteko informazioa eskainiz.   

 

 

5. xedea: Merkataritzaren arauzko markoa eguneratzea 

 

Ekimena:  Ekimenak sustatzea eta bultzatzea euskal merkataritza sektoreko eragileen 

partaidetzarekin, betiere merkataritzaren inguruan indarrean dagoen gaur egungo arautegia 

hobetzeko merkataritza txikiaren interesak defenditu nahian.   
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Ekimena:  Gernikako Estatutuak merkataritzaren arloan ezarritako eskumen oso eta esklusiboak 

defendatzea, bereziki oinarrizko legeria gisa inposatu nahi diren liberalizazio neurriak onartzeko 

betebeharraren aurrean.  

 

 

6. xedea: Kontsumitzaileen babesa  
 

Ekimena:  Kontsumitzaileen babes eta informazioa sendotzea eta haien defentsa aktiboa 

sustatzea, horretarako informazio eta prestakuntza ekintzak abian jarriz.  

 

Ekimena:  Kontsumobideren zeregina eta kontsumitzaileen bulegoekin izan beharreko erlazioa 

bizkortzea eta dinamizatzea.  

 

Ekimena:  Kontsumitzaileen elkarteen zereginaren berri ematea, bai eta elkarte horiek ematen 

dituzten zerbitzuak handitzen laguntzea ere.   

 

Ekimena:  Bezeroak artatzeko sistema berriak bultzatzea eta kontsumo gatazkak konpontzeko 

mekanismoak ezartzea.   

 

Ekimena:  Merkataritzan kalitatea sustatzea eta merkatuko praktika eta jardun txarren gaineko 

kontrola handitzea, ikuskapen kanpainetan toki erakundeak eta banaketa enpresa handiak 

inplikatuz, seguruak ez diren produktuak bazter ditzaten. 

 

 

7. xedea: Gizarte ekonomiaren bultzada 

 

Ekimena:  Mugimendu kooperatiboa eta gizarte ekonomiako elkarteak sustatzea, kooperatiben 

kontseilu nagusiaren zereginak indartuz eta gizarte ekonomiaren sektorearen gizarte eta 

erakunde ordezkaritza sendotuz.   

 

Ekimena:  Euskadiko gizarte ekonomiako enpresen egitura asoziatiboak sortzeko eta 

egonkortzeko laguntza ematea.  

 

Ekimena:  Proiektu, egitasmo eta ekimenak berreskuratzeko eta abian jartzeko laguntza ematea 

gizarte ekonomiaren formulen pean, betiere arlo berritzaileetan enpresak agertuko direla edo 

eraldatuko direla erratuz.   

 

Ekimena:  Hezkuntza eta prestakuntza maila desberdinetan ekintzailetza sozialaren espiritua 

aldeztea, herritarrak sentsibilizatzeko eta gizarte onarpena sustatzeko programak bultzatuz eta 

ekintzaile sozialaren irudia promozionatuz.   

 

Ekimena:  Foru aldundien lankidetzarekin enpresen kontzentrazioa aldezten eta bultzatzen duten 

pizgarri fiskalak garatzea, betiere gizarte ekonomiako enpresak hazteko eta merkatuan aukera 

berriak baliatzeko mekanismo eta lanabes gisa. 
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Testuingurua eta printzipioak.  

• Turismoa, jarduera ekonomikoa eta enplegua dinamizatzen dituen faktorea izateaz gain, 

gure lurraldea nazioartekotzeko eta irekitzeko prozesua bultzatzeko tresna indartsua da. 

Bisitatzen gaituzten pertsonak ezagutzea eta haiekin kontaktuan egotea funtsezko 

urratsa da, gero bestelako lankidetza aukerei heltzeko enpresaren munduan, 

teknologian, erakundeen artean edo kulturan. Horregatik, Eusko Jaurlaritzan uste dugu 

turismoaren sustapena Euskadi kanpoan sustatzeko estrategia orokor baten barruan 

sartzen dela. 

• Euskadin turismoa sektore ekonomikorik dinamikoenetako bat da eta haren pisu 

espezifikoa handiagoa da gure egitura ekonomikoan. Halere, hiru lurralde historikoetako 

bakoitzean bere ezaugarriak dauzka, eta hiriburu batetik bestera eragin ezberdina du. 

Legegintzaldi honetan Eusko Jaurlaritzaren asmo nagusietariko bat da Euskadiko 

turismoak arian-arian gora egitea eta lurralde oreka izatea.   

• Eusko Jaurlaritzaren konpromiso nagusietako bat etorkizuneko euskal turismo 

industriaren oinarriak finkatzea da. Oinarri horiek euskarri sendoa eduki behar dute, 

modu antolatuan hazi ahal izateko, merkatuen aukera guztiak aprobetxatuz eta 

kalitatezko helmuga turistiko lehiakorra, berritzailea eta batez ere profesionala eskainiz. 

• Turismoaren sektoreak koordinazio eta lankidetza egokiak eskatzen ditu turistei eta 

bisitariei esperientzia gogoangarriak eta kalitatezkoak eskaintzen dizkieten eragile 

guztien artean (publikoak eta pribatuak). 

• Gaur egungo krisi ekonomikoan, gure potentzialtasun bereizgarriak ahalik eta gehien 

aprobetxatu nahi ditugu sektore hau bultzatzeko, gure gaur egungo ekonomian pisu 

handia baitu, aberastasuna eta lanpostuak sortzeko berebiziko gaitasuna daukalako. 

• Eusko Jaurlaritzak turismoaren sektorea babestu eta eredu iraunkorragoetarantz 

bideratu nahi du, ingurumenarekin eta gure herriko eta bisitatzen gaituzten pertsonen 

herrietako dibertsitate kulturalarekin harmonian eta errespetuz. Uste dugu hori dela 

denboran zehar ahalik eta garapenik handiena lortzeko modu bakarra.Hori erdiesteko 

bideetako bat landa inguruneetan turismoa modu berezian zaintzea eta baloratzea da, 

ingurune hauen eta haien biztanleen biziraupenerako formula gisa. 

• Helburu hori erdiesteko, gure ustez, beharrezkoa da nazioarteko lankidetzako itunak eta 

estrategiak asmatzea, batez ere nazioartean enpresa liderrak dauzkagun sektoreetan 

eta gure politika industrialean lehentasuna daukaten sektore berrietan. 

• Hiri helmugak eta hirien inguruan aukeratzen diren helmugak nagusi dira Euskadin, hiri 

turismoa turismo guztiaren %62a baita. Honelako ereduek gero eta zailtasun 

handiagoak dituzte gainerako hirietatik bereizteko. Hiriak gero eta berdintsuagoak dira. 

Abangoardiako urbanismoa eta arkitektura izan ohi dituzte, zerbitzuetan oinarritzen 

dira, eta kultur eta kirol ekimenetarako potentzialtasun handia daukate. Aisialdiko 

baliabideak eta zerbitzu estrukturalak erabat globalizatuta egon ohi dira. Horregatik, 

garrantzitsua da helmugek elementu bereizgarriak edukitzea: gauza materialen eta ez-

materialen erreferentziak dauzkatenak, eta helmuga hori nahitaez bisitatu behar izateko 

plus lehiakor hori eskaintzen dutenak. 
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• Joan den legegintzaldian aldagai horiek guztiak indargabetzen saiatu dira. Euskadi marka 

gastronomiaren sinonimo hutsa izan da. Ez da kontuan izan, ordea, gure markaren 

potentzialtasun handia erakarpen kulturaletan datzala. Erakarpen horiek honaino etorriz 

gero bakarrik goza daitezke, eta ezin dira beste inon ikusi. 

• Eusko Jaurlaritzak Euskadiko helmugaren posizioa bultzatzeko eta indartzeko 

konpromisoa hartzen du, herrialde marka estrategiaren bidez. Horretarako, garatutako 

herrialdearen irudia islatuko dugu: berrikuntza, tradizioa eta antzinako kultura uztartuz, 

eta turismo iraunkor eta selektiboa bultzatuz. 

• Eusko Jaurlaritzak uste du beharrezkoa dela Euskadiren multiproduktu izaera bultzatzea, 

batez besteko egonaldia eta okupazio maila hobetzen dituzten produktu berrien bidez. 

Produktu horiek touring (herrialdean zehar ibiltzea), eta hondartza eta naturaren 

inguruko txoko berriak,  hala nola surfa, izan daitezke, eremu garatuenen osagarri 

(kultur turismoa, city breaks, gastronomia, ardoa eta biltzarrak, batzarrak eta 

pizgarriak). 

• Ezinbestekoa da sektore honen aldeko apustu serioa egitea eta haren hazkundea 

zaintzea. Horretarako, eskaintza egokitu behar da eta sektorea nazioarteko turismo 

zirkuituetan integratu behar da, turismoko azpiegiturak berriztatu behar dira, 

profesionalen gaitasuna handitu, modalitate eta joera berriei egokituz, eta gure natur 

eta ingurumen baliabideen iraunkortasuna zaindu. 

• Sektorea garatzeko, uste dugu beharrezkoa dela teknologia berriak erabiltzen hasteko 

pizgarriak ematea eta teknologi horien erabilera sustatzea, bisitariaren eta helmugaren 

arteko harreman eredu berrien bilakaera mesedetuz eta komunikazio bideak handituz. 

Eusko Jaurlaritzaren iritziz, honelako industria handian informazioaren teknologiek 

funtsezko papera jokatzen dute antolakundeen eraginkortasuna hobetzeko eta 

zerbitzuaren kalitatea hobetzeko. 

• Eusko Jaurlaritzak konpromisoa hartzen du lurralde plangintzan oinarritutako turismo 

garapen integralaren eredu bat bultzatzeko, ingurumena errespetatzen duen kudeaketa 

baten bidez, Euskadiko baliabide ugariak (hala naturalak eta paisaiarenak, nola 

historikoak eta kulturalak) balio erantsi bihurtzeko kapaz dena. 
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Xedeak. 

1. Administrazio turistikoa berrantolatzea 

2. “Euskadi” marka turistikoa 

3. Turismoaren sektoreari laguntzea 

4. Jarduera turistikoaren kudeaketa eraginkorra 

5. Produktu turistikoak merkaturatzea 

6. Sektorea prestatzea 
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1. xedea: Administrazio turistikoa berrantolatzea 

 

Ekimena:  Basquetour Turismoaren Euskal Agentziaren zeregin dinamizatzailea sustatzea. 

 

Ekimena:  Foru aldundiekin batera sektore turistikoa sustatzeko euskal estrategia bat 

koordinatzea. 

 

Ekimena:  Administrazioen arteko egitura oso operatibo bat artikulatzea, MICEren euskal 

merkatua (meetings, sustapenak, konbentzioak, jardunaldiak eta ekimenak) dinamizatzea eta 

optimizatzea ahalbidetuko duena.  

 

Ekimena:  Arauzko marko turistikoa oso-osorik garatzea, eskualde turistikoetan lurralde 

plangintza sektorialak definitzen lagunduko duten baliabide eta bitarteko turistiko interesgarriak 

eratuz.  

 

Ekimena:  Baliabide turistiko traktoreen inbentarioak egiteko bultzada ematea , baliabide eta 

bitarteko turistikoen esku-hartzea eta sustapena planifikatzeko eta, zeregin horren bitartez, 

aurrera eraman litezkeen jarduketak antolatzeko eta balioesteko.   

 

Ekimena:  Herrialdearen kultur eta ondare baliabideak aintzakotzat hartuko dituen eskaintza 

turistiko bat osatzea.  

 

Ekimena:  Seinaleztapenari begirako estrategia erkide bat abian jartzea, ingelesez ematen den 

informazioaren normalizazioa ahalbidetuz betiere.  

 

 

2. xedea: “Euskadi” marka turistikoa 

 

Ekimena:  Euskal kulturari bultzada ematea “Euskadi” marka turistikoa ezartzeko oinarrizko 

erreferentzi osagai gisa.  

 

Ekimena:  Euskadiren interes turistikoa potentziatzea euskal diasporaren kolektibitate guztietan, 

bereziki hazkunde ekonomiko garrantzitsuak dituzten herrialdeetan kokaturik daudenak.  

 

Ekimena:  Turismoko ordezkaritza duten erakundeetan parte hartzeari bultzada ematea. 

 

Ekimena:  Turismo gaiei dagokienez, nazioarteko lankidetza loturak ezartzen laguntzea gure 

helmugaren antzekoak diren lekuetan. 

 

Ekimena:  Gure enpresa turistikoak nazioartekotzeko proiektuetan eta egitasmoetan laguntzea, 

jarduera turistikoa erakarri ahal izateko.  
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Ekimena:  “Euskadi” marka nazioarteko foroetan, bilguneetan eta azoketan bultzatzea, 

Euskadi/Basque Country nazioartekotzeko estrategia aintzakotzat hartuz.  

 

Ekimena:  Kontsumo turistikorako potentzialtasun handiagoa duten merkatuei hurbiltzen 

laguntzea eta helmuga horietan bazkideak lortzea. 

 

Ekimena:  Sustapen ekintzak birdimentsionatzea, Euskadiko eskaintzarentzat giltzarriak diren 

eremu eta inguruneetan sendotuz eta helmuga turistikoak ezagutzeko alde biko programak eta 

egitasmoak garatzea. 

 

 

3. xedea: Turismoaren sektoreari laguntzea 

 

Ekimena:  Turismoko produktu lehiakorren sorrera sustatzea.  

 

Ekimena:  Jarduera turistikoaren eremuan ekimen berritzaileak sustatzea eta abiaraztea. 

 

Ekimena:  Sektorearen profesionalizazioa sustatzea eta turismoaren lanbideak babestea. 

 

Ekimena:  Turismoko baliabideak Euskadira erakartzea. 

 

 

4. xedea: Jarduera turistikoaren kudeaketa eraginkorra 

 

Ekimena:  Euskadiko eskaintza turistikorako merkatu objektiboak zehatzago definitzea, bai eta 

identifikatutako merkatuetan sustapen eta merkaturatze lana egiteko estrategiak ere.  

 

 

5. xedea: Produktu turistikoak merkaturatzea 

 

Ekimena:  Eskaintza turistikoaren merkaturatzea sendotzea ohiko formatuen bitartez nahiz 

proposamen berritzaileen bitartez.  

 

Ekimena:  Teknologia berrien sarbidea bultzatzea, eskaintza turistikoan proposamen baliotsu 

berriak sortzeko. 

 

Ekimena:  Gure turismo baliabide eta bitartekoen eskuragarritasunari laguntzea, pribatuak nahiz 

publikoak izanagatik ere.  

 

 

6. xedea: Sektorea prestatzea 
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Ekimena:  Lanbide turistikoetako gradu ondoko curriculumak eskarira eta merkatuen errealitatera 

orientatzeko eta bideratzeko aukerak sendotzea.   

 

Ekimena:  Profesional turistikoak prestatzeko, motibatzeko eta birziklatzeko programa eta 

egitasmo berriak sustatzea, betiere sustatzaileei eta merkaturatzaileei zuzenduta.  
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Testuingurua eta printzipioak.  

� Lehen sektoreak eta landa eremuko munduak funtsezko balioa daukate Euskadirentzat, 

ez bakarrik ekonomia eta enplegurako ekarpena dakartelako, baita gure Herriko gizarte 

identitatearekin lotura estua daukatelako ere. Euskadi, bere gastronomia, ohiturak, 

paisaiak, ingurumen iraunkortasuna eta sustrai kulturalak ezin uler litezke euskal lehen 

sektorerik gabe. 

 

� Eusko Jaurlaritzak euskal nekazaritzako elikagaien sektorearen garapen hasiera lortzeko 

eta zeregin horretan lan egiteko konpromisoa hartzen du, betiere nekazaritza eta 

abeltzaintzako ekoizpen zeregina bultzatuz, sektoreak ingurumenerako eta inguruaren 

zaintzarako duen funtzioa sustatuz, uraren kudeaketa eraginkorrean lagunduz, lurren 

higadura saihestuz, paisaia mendi eta basoen garbiketaren bitartez balioetsiz eta 

bioaniztasuna mantenduz. 

 

� Euskadiko lurren % 85 nekazaritza lurrak dira eta horrek kudeaketa bikainerako eta 

arrazoirik gabeko lurzoru galerak saihesteko inplikazio irmoa eskatzen du. 

 

� Nekazaritza sektore ekoizleak aurrera egin behar du lehiakortasunari dagokionez, 

nekazaritzako elikagai katean negoziazio ahalmena sustatuz eta merkaturatze estrategia 

berrietaranzko eraldaketa bideratuz. Nekazaritzako elikagaien sektoreak eta, bereziki, 

tokian tokiko produktuei lotutako elikagaien industriak ekonomia hazkunderako aukera 

eskaintzen diote Euskadiri eta lehen sektorearen garapena dibertsifikatuagoa, 

harmonikoagoa eta orekatuagoa izateko aukera  ematen dute. 

 

� Nekazaritzaren eta nekazaritzako elikagaien politikek landa inguru dinamiko baten 

defentsari laguntza eskaini behar diote nabarmenki, baina ez esklusiboki.  

 

� Landa ingurua bizitza soziala eta ekonomikoa duen lurraldearen zati gisa ulertu behar 

da, gainontzeko lurraldearekin batera jarduten duen zati gisa, alegia. Eusko 

Jaurlaritzaren ustetan, landa inguruko politikek landa eta hiri inguruaren arteko biztanle 

oreka ere bilatu behar dute. 

 

� Arrantza sektoreak modu garrantzitsuan elikatzen du jatekoen arloa.  Ildo horri jarraituz, 

arrantza sektoreak antolamendu indartsu eta egituratuak behar ditu, erauzketa zein 

merkaturatze prozesuetan, lehiakortasun handiagoa erdietsi ahal izateko. Arrantza 

azpiegiturak eta akuikultura hobetzeko lanak egin behar dira, I+G+b-n ahalegin 

handiagoak eginez lehengai fresko eta transformatzailea hornitzeko gai izan den sektore 

indartsua sor dadin eta horrek aterakuntzazko arrantzaren eskaintzaren hazkundea 

eragin dezan.  

 

� Eusko Jaurlaritzaren ustetan, barne merkatura bideratutako gure sektore tradizionalei 

dagokienez (hala nola, nekazaritza, abeltzaintza, arrantza, etab.), behar-beharrezkoa da 

modernizazioan eta berrikuntzaren sustapenean aurrera egitea. Berrikuntza, sektore 

mota hauetan, produktu eta zerbitzuen balioaren hazkunderantz zuzendu behar da, 
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teknologiaren ahalmenaz baliatuz eta merkaturatze estrategia berritzaileak garatuz. 

Eredu iraunkorreranzko aurrerabidea, IKTen erabilera eta arrantza-sektoreko produktu 

transformatu berrien garapena, sektore tradizionalen berrikuntzarako bidea islatzen 

duten adibideetako batzuk dira. 
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Xedeak  

1. Ekoizpen sektoreari laguntzea 

2. Lehen sektoreko enpresak 

3. Belaunaldiak ordeztea 

4. Nekazaritza sektoreari laguntzeko plangintza integrala 

5. Ingurumen iraunkortasuna 

6. Gobernantza hobetzea 

7. Arrantza sektore ekoizlearen garapena 

8. Akuikultura sustatzea 
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1. xedea: Ekoizpen sektoreari laguntzea 

 

Ekimena:  Euskal nekazaritzaren azpiarlo ekoizle nagusien lehiakortasuna handitzea, betiere 

ekonomi, finantza eta merkaturatze kudeaketa hobetuz.   

 

Ekimena:  Eskaintza egituratzeko neurriak bultzatzea, betiere negoziazio ahalmena handitzeko eta 

nekazaritzako elikagaien katea osatzen dutenen artean kontratuak sustatzeko helburuarekin.   

 

 

2. xedea: Lehen sektoreko enpresak 

 

Ekimena:  Tokian tokiko produktuari lotutako enpresen elikagai klusterra sendotzea.  

 

Ekimena:  Enpresa lankidetza bultzatzea eta sustatzea, betiere janari balioaren katea landa 

eremuko eta arrantza sektoreko elkarteekin eta sareekin, unibertsitateekin eta ikerketa 

zentroekin (Azti eta Neiker) integratzeko asmoz.   

 

Ekimena:  Elikagaien sektorearen finantzazioari laguntzea, HAZILUR programa finantza tresna eta 

lanabes gisa sendotuz, betiere enpresa berrien garapena, zabalkundea eta haien arteko 

lankidetza eta elkarlana indartzeko asmoz.   

 

Ekimena:  Nekazaritza Politika Bateratu berrian jasotako tresnak erabiltzea lehen sektoreko 

enpresa proiektu eta egitasmo berriak garatzeko.  

 

Ekimena:  Lehen sektoreari lotutako oinarri teknologikoko enpresa berrien garapena sustatzea, 

NEIKER eta AZTI ikerketa zentroek sortutako jakintza erabiliz, eta nekazaritzako elikagaien 

sistemaren eraginkortasuna hobetzea.  

 

Ekimena:  Euskadira tokian tokiko ekoizpenari lotutako elikagai enpresak erakartzea eta bertan 

kokatzen laguntzea.   

 

 

3. xedea: Belaunaldiak ordeztea 

 

Ekimena:  Nekazari gazteei zuzendutako Gaztenek plangintza eguneratzea, nekazaritza eskolen, 

kudeaketa zentroen eta nekazaritza arloko sindikatuen lankidetzarekin.   

 

Ekimena:  Babeserako politika eraginkorra eta aktiboa egitea gazteak nekazaritza jardueran 

barneratzeko Nekazari Gaztearen Estatutuaren bidez. 
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4. xedea: Nekazaritza sektoreari laguntzeko plangintza integrala 

 

Ekimena:  Ustiategi profesionalak babesteko erakunde politika ardaztea. 

 

Ekimena:  Nekazaritza lurzoruen fondoak bultzatzea, gazteei sektorean instalatzen eta kokatzen 

laguntzeko asmoz.   

 

Ekimena:  Mendi eremuei zuzendutako laguntza zehatza, betiere mendi arloko kalte-ordain 

konpentsatzaileen azpiprograma zehatz bat bultzatuz eta nazioarteko foro eta bilguneetan eremu 

horien presentzia indartuz Europar Batzordean izan beharreko etengabeko presentziaren 

bitartez.    

 

Ekimena:  Lehen sektoreko lankidetza eta integrazio ikuspegia bultzatzea eta nekazaritza 

azpiegituretarako proiektu eta egitasmoetara bideratutako laguntza sustatzea, betiere 

nekazaritza eragileen eta administrazio inplikatuen hautaketarako eta ebaluaziorako 

partaidetzatik abiaturik.   

 

Ekimena:  Jakintzaren sorrera eta transferentzia sustatzea zentro teknologikoetatik nekazaritza 

sektorea garatzeko proiektu eta egitasmoetara. 

 

Ekimena:  Nekazaritza ustiategietako titularrei laguntzea prestakuntzaren bitartez eta ordezkapen 

zerbitzuen bitartez.  Emakumezko Nekazarien Estatutua garatzea, bai eta aldi baterako 

nekazaritza langileen plangintza berria ere.  

 

 

5. xedea: Ingurumen iraunkortasuna 

 

Ekimena:  Batasunaren 2014-2020 Nekazaritza Politikan ingurumenaren alde ezarritako 

laguntzak bultzatzea (greening, nekazaritza eta ingurumen laguntzak, basogintzako 

laguntzak eta nekazaritza ekologikoa).   

 

Ekimena:  Jakintzaren transferentzia sustatzea ingurumen iraunkortasunaren 

esparruan. 

 

Ekimena:  Euskadi sustatzea genetikoki aldatutako organismoetatik (GAO) libre dagoen 

erregio eta lurralde gisa.  

 

Ekimena:  Karbonoa ezartzen duten basoko eta nekazaritzako espezieen erabilerarako 

babes publikoa sustatzea eta nekazaritza sektoreak orokorrean ingurumenari egiten 

dion  ekarpenaren inguruan herritarrak kontzientziatzeko kanpainak bultzatzea. 

 

Ekimena:  Basogintzako sektorea indartzea, produktibitatearen, transformazioaren eta 

merkaturatzearen hobekuntzak sustatuz eta baliabide energetiko gisa dauzkan aukerak 

eta posibilitateak bultzatuz (biomasa).   
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6. xedea: Gobernantza hobetzea 

 

Ekimena:  Erakundeen arteko koordinazioa bultzatzea, betiere nekazaritza sektoreari laguntzeko 

politiketan disfuntzionaltasunak saihesteko asmoz.  

 

Ekimena:  Elikagaigintza Politikaren Legearen arauzko garapena osatzea eta bertan xedatutako 

tresna guztiak abian jartzea, ahalik eta eraginkortasunik gehien eskaintzeko. 

 

 

7. xedea: Arrantza sektore ekoizlearen garapena 

 

Ekimena:  Arrantza merkaturatzeko sektorea bultzatzea, i+G+b-ko politikak abiaraziko dituen eta 

kalitatearen eta kontsumitzailearen konfiantzaren aldeko apustua egingo duen kalitatezko 

merkataritza egitura lehiakorra bultzatuz.  

 

Ekimena:  Arrantza azpiegiturak hobetzea arrainaren katearen prozesuan zehar.  

 

Ekimena:  Ekoizleen gaur egungo erakundeak bultzatzea, azpiegiturak emanez bertan 

aterakuntzazko sektorearen era guztietako koordinazio jarduketak gauzatzeko (arrainen 

harrapaketa eta arrantzaren merkaturatzea, arrantza flota mantentzeko eta sustatzeko lanak...).     

 

Ekimena:  Arrantza eskubideak handitzea, bai itsas zabaleko sektorearena bai itsasbazterreko 

arrantza sektorearena, arrantza iraunkorra bultzatuz eta kuotak enpresa espekulatzaileetan 

pilatzea saihestuz.    

 

Ekimena:  Flotaren dimentsionamendu berria definitzea, Batasunaren Arrantza Politikarekin bat 

etorriz eta itsasontzietan egin beharreko inbertsioak bultzatuz, betiere kalitatea eta ontzian 

aurrera eraman ohi diren lanak hobetzeko asmoz.   

 

Ekimena:  Sektorean prestakuntza eta gaitasun prozesu berriak sustatzea. 

 

 

8. xedea: Akuikultura sustatzea 

 

Ekimena:  Akuikulturako enpresei laguntzeko tresnak eta lanabesak garatzea.   

 

Ekimena:  Itsaso zabaleko akuikultura ekoizpenaren ikerketa sustatzea, itsas energia ekoizteko 

ikerketekiko bateragarritasuna bultzatuz eta enpresa teknologiko berriei bide emanez. 

.
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Testuingurua eta printzipioak.  

� Euskadi duela 30 urte baino gehiagoz geroztik berezko energia eredua garatu duen 

herrialdea da. Aurrerapauso garrantzitsuak egon dira energiaren esparruan, hurrengo 

urratsak planifikatzeko oinarri eta erreferentzia gisa hartu behar ditugunak, segurtasun 

eta konfiantzazko testuingurua sortuz. 

 

� Energia eredu ezberdinen arteko aukera Herriaren ezaugarriekin eta garapen ereduaren 

ikuspuntu jakin batekin zuzenean lotuta dago. Eusko Jaurlaritzarentzat beti denboran 

ahalegin iraunkorra eskatzen duten epe luzeko apustuak izan dira eta dira, baita 

agenteei segurtasuna eskaintzen dien esparru egonkorra ere. Zentzu horretan, eta 

estatuko arauzko esparruari jarraiki, araudian etengabe egondako aldaketek sortutako 

segurtasun gabezia eta ziurgabetasuna gainditzeko aukera eskaintzen duen estrategia 

argia zehaztu dadin eskatzen dugu. 

 

� Europak, hazkunde azkar, iraunkor eta barneratzailerako 2020 Estrategian, erreferentzia 

bat zehazten du horniduraren segurtasunerako, ingurumenaren babeserako eta 

lehiakortasuneko printzipioak biltzen dituen energia eredu iraunkorrean aurrera 

egiteko, eta honela azaltzen ditu: gure guztizko energia kontsumoaren % 20 energia 

berriztagarriak izatea, eraginkortasun energetikoa % 20 handitzea eta 1990eko 

kopuruekin alderatuz negutegi efektuko gasen igorpena % 20 murriztea. 

 

� Eusko Jaurlaritzarentzat, politika energetikoa funtsezko pieza da ingurumen politika 

iraunkor baten garapenean, eta bi politika horiek oinarrizko bi tresnen bidez artikulatu 

eta osatzen dira: euskal estrategia energetikoa 2020 eta ingurumen garapeneko 

estrategia 2020. 

 

� Uneko egoeran eta gurea bezalako Herri batean (energia kontsumitzaile handia, ia 

baliabide naturalik gabekoa eta kanpoarekiko mendekotasun handikoa) aurrezpena eta 

eraginkortasuna gure baliabide energetikorik handiena bihurtzen dira.  

 

� Energia berriztagarri, garbi eta bertakoei dagokienez, horien sorrera eta erabileraren 

aldeko gure konpromisoa indartuko dugu, epe laburrean, oso populatua dagoen eta 

baliabide natural gutxi dituen Herri txiki baten berezko zailtasunak ezagutu arren. Epe 

ertainean, itsas energien aldeko apustua aukera paregabea da egoera hau aldatzeko. 

Epe laburrean, energia berriztagarri txikia eraikinetan, enpresetan, etab. mailaka 

gaineratzearen aldeko apustu irmoa egiten dugu, maila kuantitatiboan eragin gutxiago 

duena baina, sare adimendunekin batera (Smart Grids), eredu aldaketan laguntza 

eskainiko duena. Eredu horretan uneko sistema zentralizatuak energia sortu eta 

banatzeko sistema deszentralizatuekin elkarrekin egongo dira. 

 

� Eusko Jaurlaritzak gas naturala bultzatzen jarraituko du trantsizio energia gisa. 

Horretarako, sistemaren hornidura era eraginkortasuna bermatzea beharrezkoa da, 

hornikuntza dibertsifikazio bidez eta eskaeraren bilakaerarekin bat datorren azpiegitura 

garapen baten bidez; horrek gas hornidura lehiakorra izateko aukera eskainiko du, 

zalantzarik gabe. 
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� Arauzko esparru egonkor eta iraunkor baten sorreraren alde egiten dugu energia 

berriztagarrien garapena babesteko, garapen teknologiko eta industrial baten trakzio 

izan daitezkeen energietan ahalegin ardaztua eginez eta izaera berritzailea duten 

proiektuen aldeko bereizketa eginez. Energia eolikoaren eta metatzea duen eguzki 

energia termikoaren garapena horren adibide onak dira. 

 

� Eusko Jaurlaritzan badakigu Euskadik ahalmen handiak dituela, bai industrialak bai 

teknologikoak, energiaren sektorearen garapenean laguntza eskaintzeko berezko 

teknologiarekin eta ikuspuntu globalarekin. Hori ekonomia eta enplegu hazkundeari 

begirako oinarrietako bat konfiguratzeko erabiliko dugun aukera da. 
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Xedeak. 

1. Eraginkortasuna eta aurrezpen energetikoa 

2. Energia garbiak eta berriztagarriak 

3. Trantsizio energia gas naturala 

4. Energiaren sektorearen garapen teknologikoa 
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1. xedea: Eraginkortasuna eta aurrezpen energetikoa 

 

Ekimena:  Aurrezpen eta eraginkortasun energetikoa enpresaren lehiakortasunaren aldeko 

faktore gisa bultzatzea, ikuskapen energetikoak egitea ahalbidetuz eta energia hobetzeko eta 

aurrezteko inbertsioak sustatuz.   

 

Ekimena:  Mugikortasun iraunkorra eta, energiaren aldetik, eraginkorra sustatzea gainerako 

erakunde publikoekin aurrera eraman beharreko jarduketen bitartez, besteak beste honako 

hauek bultzatzeko: garraio publikoaren garapena, ibilgailu elektrikoa, trafikoaren kudeaketarako 

sistema aurreratuen ezarpena eta errepidetiko merkantzi garraioaren formula alternatiboak.     

 

Ekimena:  Sare adimendunen zabalkundean aurrera egitea (smart grids), eskariaren kudeaketaren 

alde egiteko eta sarean sorkuntza banatua txertatzeko tresna gisa.   

 

Ekimena:  Eraikin eta etxebizitzetan energia aurrezpena eta eraginkortasuna sustatzea eraikinen 

eraberritze energetikoei zuzendutako ekimenen bitartez, energetikoki eraikin autartikoak 

zabaltzen lagunduz eta herritarrak energiaren kontsumo arduratsua izateko sentsibilizatuz.     

 

Ekimena:  Udalerrietan aurrezpen plangintzak eta energia berriztagarrien zabalkundea bultzatzea.   

 

 

2. xedea: Energia garbiak eta berriztagarriak 

 

Ekimena:  Energia berriztagarrien instalazio berrien ezarpena sustatzea, besteak beste honako 

hauek bultzatuz: energia eolikoaren sorgailuak berritzea eta garatzea, itsas energia sortzeko 

planta pilotuak bultzatzea, instalazio berriztagarri txikiak (fotovoltaikoa, minihidraulikoa, 

minieolikoa, geotermia, etab.) eta biomasaren inguruko proiektuak.  

 

 

3. xedea: Trantsizio energia gas naturala 

 

Ekimena:  Gas naturalaren sare kapilarra zabaltzeko eta biltzeko azpiegiturak garatzea, 

hornikuntza dibertsifikatua eta lehiakorra bermatzeko helburuarekin.  

 

Ekimena:  Gasa banatzeko eta trukatzeko merkatuan aurrera eramango duen zereginaren 

bitartez, Euskadin gas naturalaren salneurriak finkatzeko gune bat izatea ahalbidetuko duen 

figura bultzatzea.  

 

 

4. xedea: Energiaren sektorearen garapen teknologikoa 

 

Ekimena:  Energiaren ekoizpen eta eraginkortasunaren esparruan garapen teknologikoa eta 

produktu eta zerbitzu berrien sorrera babestea: sare adimendunak eta sorkuntza banatua, 
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energia berriztagarrietako produktu eta zerbitzu berriak (potentzia handiagoko eolikoa eta 

"offshore" eolikoa, eguzki energia termoelektrikoa eta itsas energiak) eta ibilgailu elektrikoari 

lotutako produktu eta zerbitzuen garapena.    

 

Ekimena:  Energiaren eremuarekin zerikusia duten enpresen garapena sustatzea, sektorearen 

trakzio enpresek euren egoitza Euskadin finkatzen lagunduz eta, modu osagarrian, Euskadin 

ETEen industri sare bat bultzatuz energiaren sektoreari lotutako teknologia berrien inguruan.  
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Testuingurua eta printzipioak.  

� Eusko Jaurlaritzaren helburu nagusietariko bat da datozen belaunaldiei oinordetzan 

uztea lurralde atseginagoa, iraunkorragoa eta garapen potentzial handiagokoa.  

 

� Horretarako, lurralde antolamendu jakin bat garatzeko lan egin behar izango da, 

besteak beste honako hauek guztiak ahalbidetzeko: udalerri eta hiri atseginagoak, 

osasungarriagoak eta erakargarriagoak lortzea, hobeto zaindurik egongo den eta 

guztiontzat eskuragarriagoa izango den ingurumena edukitzea, enplegua eta etxebizitza 

lortzeko aukerak hobetzea eta azpiegitura eraginkorragoak eta integratuagoak egitea.   

� Koordinazio eta arrazionaltasun irizpideak ezarriko dira, herritar guztiei bizi kalitate 

berdintsua eskaini ahal izateko.  

� Garraio azpiegiturek eragin zuzena dute lurralde eta hiri garapenetan eta alderantziz. 

Lurzorua erabiltzeko politika mugikortasun beharren hazkundearen eta ibilgailu 

pribatuaren erabileraren hazkundearen erantzule da; beraz, hiri eta ekonomi 

garapeneko lurralde politikak mugikortasun politikekin bateratu behar dira. 

Lanpostuetarako, kultura, osasun edo hezkuntza intereseko guneetara… heltzea erraztu 

behar da ahalik eta ingurumen eragin txikienarekin, mugikortasun iraunkorrarekin, 

koste gutxiagorekin eta modu fidagarri eta ziurrean. 

� Era berean, ingurumenaren babesa eta zaintza lurralde politikaren berezko osagaia da, 

eta zeregin horrek iraunkor bihurtzen du lurralde politika bera.   
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Xedeak  

1. Lurralde oreka 

2. Paisaia balioestea 

3. Pasaiako badiaren biziberritzea sustatzea 
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1. xedea: Lurralde oreka 
 

Ekimena:  Lurralde garapen orekatu eta iraunkorra ahalbidetuko duten lurralde antolamendurako 

arauzko neurriak sustatzea, hiriak eraberritzeko politikak zabalduz, gune degradatuak 

berreskuratuz eta ingurunean integratuko diren jarduera ekonomikoak ezarriz.   

 

Ekimena:  Lurraldearen Antolamendurako Jarraibideak berrikustea eta Lurralde Plan Partzialen 

eta Lurralde Plan Sektorialen onespena sustatzea.   

 

Ekimena:  Lurzoruaren erabilerari eta planifikazioari buruzko politikak sustatzea, lurralde 

iraunkorragoa diseinatzeko, lurraldearen artifizializazioa mugatuz betiere.  

 

 

2. xedea: Paisaia balioestea 

 

Ekimena:  Euskadiko paisaien berreskurapen eta babesa bultzatzea.  Horretarako, Euskadiko 

paisaiak babesteko, kudeatzeko eta antolatzeko bermea emango duen arauzko markoa ezarriko 

da eta paisaia berezien ikerketa, zabalkundea eta balioespena sustatuko da.   

 

 

3. xedea: Pasaiako badiaren biziberritzea sustatzea 

 

Ekimena:  Erakundeak eta organismo publiko eta pribatuak biltzeko eta koordinatzeko marko bat 

ezartzeko lan egitea, Pasaiako badia biziberritzeari begira aurrera eraman beharreko lanak modu 

eraginkor eta adostuan antola daitezen.   
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Testuingurua eta printzipioak.  

� Eusko Jaurlaritzarentzat ingurumenaren kontzeptuak giza bizitza baldintzatzen duten 

faktore guztiak biltzen ditu, ez naturalak bakarrik, baita sozialak, ekonomikoak edo 

kulturalak ere. Gaur egun ingurumenari buruz hitz egitea gure bizitokiari buruz hitz 

egitea da, egunero gure jarduerak garatzeko dugun testuinguruari buruz; izan ere, 

testuinguru horrek gu baldintzatzen gaitu eta, aldi berean, guk baldintzatzen dugu 

egunean-egunean. 

 

� Ikuspuntu horretatik, 1992ean egindako Nazio Batuen Konferentzian hartutako eta 

duela gutxi Rio+ 20 delakoan berrindartutako Ingurumenari eta Garapenari buruzko 

Rioko Adierazpenaren lehen printzipioak honakoa xedatzen zuen: “gizakiak garapen 

iraunkorrarekin loturiko kezken erdigunea dira. Halaber, naturarekin harmonian dagoen 

bizitza osasungarri eta produktibo baterako eskubidea dute”. Hauxe da, hain zuzen ere, 

Eusko Jaurlaritzaren ingurumen politikaren helburu nagusia: pertsona guztiek, gaurkoek 

eta biharkoek, bizitza duina izateko eskubidea kalitatezko inguru batean. 

Iraunkortasunaren kontzeptuaren funtsezkoa azaltzen duen helburua. 

 

� Eusko Jaurlaritzak badaki ingurumen politika, bere zeharkako izaera dela-eta, baterako 

erantzukizunean oinarritu behar dela. Horretarako, administrazio guztien esku-hartze 

koordinatuaz gain, agente sozialen, ekonomikoen, zientifiko-teknologikoen eta, batez 

ere, herritarren parte-hartzea ere beharrezkoa da. 

 

� Ingurumeneko politikaren zeharkako izaerak oso lotura estua dauka energia 

berriztagarrien, energia aurrezpen eta eraginkortasunaren eta garraio iraunkorraren 

aldeko apustua egiten duen estrategia energetiko baten garapenarekin. Zentzu 

horretan, hemen jasotako neurriak euskal estrategia energetikoari buruzko aurreko 

kapituluan jasotakoen osagarri dira. 

 

� Ingurumenari buruzko arauzko garapenak ingurumen baimenen sare garrantzitsua 

sorrarazi du eta horrek zuzeneko eragina izan du gure lurraldeko jarduera sozio-

ekonomikoan.   Halaber, Euskadik ibilbide luzea egin du gai horri buruzko jakintzan eta 

esperientzian, gaia ikuspegi publiko batetik nahiz ikuspegi pribatutik aztertuta ere.  Gai 

honetan zerbitzu publiko azkarragoa eta eraginkorragoa eskaintzeko asmoz, lan egingo 

da ingurumen administrazioaren prozedura administratiboak arintzeko eta 

sinplifikatzeko helburuarekin.      
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Xedeak. 

1. Ekosistemak zaintzea 

2. Ingurumenaren kalitatea hobetzea 

3. Baliabideen eta hondakinen kudeaketa iraunkorra 

4. Arlo publikoaren, pribatuaren eta herritarren baterako erantzukizuna 

5. Ingurumen administrazioa arintzea eta sinplifikatzea 
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1. xedea: Ekosistemak zaintzea 

 

Ekimena:  Euskadiko natur kapitala babestea eta berreskuratzea, betiere natur inguruneak 

zaintzeko eta ingurumena babesteko premisekin bat etorriz, Garrantzi Komunitarioko Tokien 

mugak ezarriz, 2000 Natura Sarearen kudeaketa tresnak abian jarriz, Euskadiko Korridore 

Ekologikoen Sarea amaituz eta ekosistema akuatikoen onarpena bultzatuz.    

 

Ekimena:  Euskadiko geodibertsitatea bermatzea eta bultzatzea, eremu horri buruzko ikerketaren 

garapena sustatuz eta zeregin hori lurralde antolamendurako tresna eta lanabesetan islatuz, bai 

gune babestuei bai hirigintza plangintzei dagokienez.    

 

Ekimena:  Biodibertsitatearen estrategia garatzea, foru aldundiekin batera abian jar daitezkeen 

askotariko ekimenak indartuz.   

 

Ekimena:  Euskadiko Biodibertsitatearen Behatokien Sarea sortzea dagoeneko existitzen diren 

behatokien artean.    

 

Ekimena:  Espezie autoktono interesgarriak kontserbatzeko eta zaintzeko estrategia eta jarduketa 

plangintza diseinatzea.  

 

Ekimena:  Espezie exotiko inbaditzaileei dagokienez, estrategia eta jarduketa plangintza bat 

diseinatzea. 

 

Ekimena:  Klima aldaketa apaltzea, egokitzapen ekintzak garatuz, karbonoaren hobien garapena 

sustatuz eta CO2 hartzeko gaitasuna handi dezaketen sistemak bultzatuz.  

 

Ekimena:  Urdaibaiko Biosferaren Erreserba bultzatzea haren arautegia eta kudeaketa tresnak eta 

bitartekoak egokituz. 

 

 

2. xedea: Ingurumenaren kalitatea hobetzea 

 

Ekimena:  Uren kalitatea eta tratamendua hobetzea. Horretarako, uren hornikuntza, saneamendu 

eta arazketa sareetan hobekuntza neurriak hartuko dira eta uholde arriskuei aurre egiteko 

identifikatutako ekimenak gauzatuko dira, esate baterako ibaietako eta erreketako ibarrak 

hobetzeko lanak.  

 

Ekimena:  Airearen kalitatea hobetzea, betiere sektorerik konplexuenetan jarduketak sustatuz eta 

airearen kalitatea zaintzeko eta kontrolatzeko sarea optimizatuz.  

 

Ekimena:  Kutsadura akustikoa murriztea, betiere zaratotsari aurre egiteko ekintza planak 

prestatuz eta batasunak eta estatuak zaratotsen gainean emandako jarraibideei dagozkien 

agindeiak ezartzeko neurriak hartuz.    

 

Ekimena:  Lurzoru kutsatuen legea aldaraztea, betiere Euskadin oraingo legea indarrean sartu 
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denetik eskuratutako esperientzia ingurumen bektore honen gaur egungo eta etorkizuneko 

diagnostikora eramateko helburuarekin.   

 

 

3. xedea: Baliabideen eta hondakinen kudeaketa iraunkorra 

 

Ekimena:  Hazkunde ekonomikoari lotutako baliabide eta bitartekoen kontsumoa murriztea, 

betiere hondakinak prebenitzeko eta murrizteko informazio eta heziketa kanpainak bultzatuz, 

industri eremuan jardun egokiak abiarazi eta euskal administrazioan erosketa berdeari buruzko 

irizpideak ezarriz.  

 

Ekimena:  Hondakinen kudeaketaren planifikazioa sendotzea, hiri eta industri hondakinen 

aprobetxamendua maximizatzeko eta haien isurketa saihesteko helburuarekin.   

 

Ekimena:  Hondakinen berrerabilpena eta birziklapena hobetzea, kudeaketa sistema integratuen 

zuzeneko ezarpena bultzatuz ekoizleekin, kudeatzaileekin eta toki erakundeekin lotu beharreko 

akordioen bitartez.  

 

 

4. xedea: Arlo publikoaren, pribatuaren eta herritarren baterako 

erantzukizuna 

 

Ekimena:  Iraunkortasuna eta natur ingurunearen iraunkortasun eta zaintza bultzatzea eta 

europar arautegiak Euskadiri begira ohartemandako ezarpenak txertatzea.   

 

Ekimena:  Ingurumenari buruzko IV. Marko Programa prestatzea 2015-2018ko epeari begira eta 

Garapen Iraunkorrerako Euskal Ingurumen Estrategian (2002-2020) ezarritako konpromisoak 

garatzea.  

 

Ekimena:  Ingurumen eragina duten politika publikoen koordinazioa handitzea sailen artean nahiz 

bestelako erakundeen artean ere, eta, era berean, sektore pribatuen integrazioa eta herritarren 

partaidetza bultzatzea.   

 

Ekimena:  Zergen eremuan sustatzea foru erakundeek pizgarri fiskalak ezar ditzatela, industri 

isurketen ingurumen eragina murrizteko asmoz.  

 

Ekimena:  Ertzaintzaren ingurumen unitateak sendotzea, Eusko Jaurlaritzaren ingurumen 

organoekin erlazio hurbilagoa ezarriz.  

 

Ekimena:  Euskadiri eremu energetikoan dagozkion politiketan iraunkortasun ikuspegia 

txertatzea, betiere politika horiek aurrezpenera eta eraginkortasun energetikora bideratuz, 

energia berriztagarriak ezarriz eta gutxien kutsatzen duten pertsona eta salgai garraioak sustatuz.   

 

Ekimena:  Ekonomia berdeari buruzko kontzeptua garatzen laguntzea, bereziki Euskadirentzat 

interesgarriak diren ekimenak bultzatuz eta ingurumen sektoreen eta ingurumen 

administrazioaren arteko lankidetza publiko eta pribatua sendotuz, bi alderdiek etekinak izan 
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ditzaten.   

 

 

5. xedea: Ingurumen administrazioa arintzea eta sinplifikatzea 

 

Ekimena:  Ingurumen administrazioa sinplifikatzea eta arintzea, sinplifikatzeko modukoak izan 

daitezkeen prozedura guzti-guztiak aztertuz.  

 

Ekimena:  Erakundeen eta sektoreko eragileen arteko lankidetza sustatzea, betiere administrazioa 

arintzeko mekanismo eraginkor eta eragingarriak garatzen lagunduz.   

 

Ekimena:   

Merkatuan dauden ingurumen egiaztapeneko tresnak eta lanabesak erabiltzea, horien alde 

egiten duten erakundeei eta jarduerei sinesgarritasuna emateko, betiere administrazioaren 

presioa murriztuz.   

 

Ekimena:  Ingurumen kontrola eta ikuskapena sendotzea, administrazioaren sinplifikazioaren 

eraginkortasunik handiena bermatze aldera.  
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Testuingurua eta printzipioak.  

� Garraioa lurralde politikaren barruan txertatzen da eta lurraldearen garapen orekatu eta 

iraunkorrari lagundu behar dio.  

� Garraio politikari dagokionez, gai honetan erakunde maila guztien arteko adostasuna 

eta lankidetza behar dira.  

� Garraio azpiegiturak hazkunde ekonomikorako eta lehiakortasuna eta enplegua 

hobetzeko beharrezko elementuak dira. 

� Euskal administrazioek Euskadiko garraioen azpiegiturak hobetu eta modernizatzeko 

egindako inbertsio-ahalegina oso garrantzitsua izan da eta euskal herritarren bizi-

kalitatea hobetzen, lurraldea egituratzen, enpresen lehiakortasuna hobetzen eta 

garapen iraunkorragoa lortzen lagundu du. Ez da inbertitzea besterik ez, ondo 

inbertitzea baizik, ingurumenaren, gizartearen eta ekonomiaren ikuspuntutik, 

iraunkortasun eta errentagarritasun handiena duten garraiobideen azpiegiturei 

lehentasuna emanez. 

� Neurri zehatzak hartu behar ditugu krisiari aurre egiteko, eta ez bakarrik epe motzean. 

Horregatik, azpiegituren aldeko eraginak produktibitate hobekuntzekin eta agente 

ekonomiko ezberdinen eta herritarren kosteen murrizketarekin batera agertu behar 

dira. Azpiegiturek gizarte ongizatean laguntzen dute gizarte onurak gizarte kosteak 

baino handiagoak direnean eta, zentzu horretan, mugikortasunaren kostea murrizten, 

petrolioarekiko mendekotasuna gutxitzen, berotegi efektuko gas-isurketak txikitzen eta 

herritar guztien bizi-kalitatea hobetzen lagundu behar dute. Bestalde, benetan 

beharrezkoak diren azpiegiturak zehaztea ezinbestekoa da, lehentasun eta 

eraginkortasun irizpideekin. Beharrezkoak diren azpiegiturak, bideragarriak izateaz gain, 

denboran moldagarriak eta inbertsio osagarriak jasateko gai izan behar dira. 

� Euskadik, gainera, mugikortasun handia hartzen du, barne eskaeratik zein kontinenteko 

iparralde-hegoalde eta penintsulako ekialde-mendebalde iragaite mugikortasunetik 

datorrena, izan ere, fisikoki Europako Arku Atlantikoko “funtsezko kate mailan” dago. 

Horregatik, mugikortasuna garraio iraunkorreko erantzunekin kudeatzea beharrezkoa 

da, garraio sistemaren oreka handiagoa, garraio ziurra, prebentziozkoa eta kalitatezkoa 

lortuz. 

� Maila luzeko mugikortasun marko horren barruan garatuko da Euskadiko logistika 

zentroetako garraio multimodalak eskaintzen duen potentzial handia, betiere 

lehiakortasun ekonomikoaren faktore gisa.   

� Eusko Jaurlaritzak pertsonen mugikortasun fisiko eta profesionalen premiei ahalik eta 

erantzunik onenak emateko lan egingo du eta garraio azpiegitura guztiak Euskadiri 

transferitzea lehenetsiko du:  portuak, aireportuak, trenbideak eta autopistak, 

garraiobide mota guztiak eraginkortasunez garatu eta kudeatu ahal izateko, izan ere, 

denboran zehar, Euskadin eta Euskaditik hobe kudeatzen dela bermatu da. 
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Xedeak. 

1. Mugikortasun iraunkorra 

2. Pertsonen eta salgaien garraio politika 

3. Trenbide sare berria, euskal “Y” 

4. Aireportu eredu integratua 

5. Euskadiko portuen hobekuntza 

6. Plataforma logistikoak 

7. Euskadi eta Akitaniaren arteko komunikazioa 
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1. xedea: Mugikortasun iraunkorra 

 

Ekimena:  Alboko lurraldeetako administrazioekiko koordinazioa bideratzea garraioaren inguruko 

lurralde planifikazioei dagokienez.  

 

Ekimena:  Transferituak izan ez diren zabalera metrikoko eta zabalera iberiarreko aldiriko 

trenbide sarearen eskumena eskatzea, betiere euskal herritarren beharren arabera garraio 

publiko eta iraunkorrean planifikatu eta inbertitu ahal izateko. 

 

Ekimena:  Errepidetiko garraio zerbitzu segurua, fidagarria eta eraginkorra eratzea, trenbide sarea 

osatzeko, eta errepidetiko garraio sektoreak merkatuan lehiatzea ahalbidetuko dion 

dimentsionamendu egokia lortzen laguntzea.  

 

Ekimena:  2013-2020ko epeari begira garraio iraunkorraren gida plangintza berria onestea 

integrazio multimodalean oinarrituko den garraio politikaren ezarpenerako erreferentzia marko 

gisa, betiere garraioa lurralde politikaren zatitzat hartuz.  

 

Ekimena:  Bizikletetarako bideen plangintza bat garatzea foru aldundien lankidetzarekin, Euskadik 

ibilbideen jarraikortasuna bermatuko duen sare interkonektatua izan dezan.   

 

Ekimena:  Euskal aireportuen kudeaketan abian jarri beharreko politika ezarriko duen aire 

kudeaketari buruzko plangintza bat prestatzea, osagarritasunean eta aireportu bat hiru terminal 

deritzon printzipioan oinarritua, betiere aireportu mugakideen lankidetzarekin, batik bat 

Miarritzekoarenarekin.   Ildo horri jarraituz, aireportuen eta portuen kudeaketaren transferentzia 

aldarrikatzea.  

 

Ekimena:  Azpiegitura adimendunen sare bat bultzatzea eta sustatzea operatzaile pribatuekin eta 

foru nahiz toki erakundeekin elkarlanean.  

 

Ekimena:  Azpiegitura berriei lotutako barne eta kanpo kostuen aldez aurretiko ebaluazioa 

aintzakotzat hartzea inbertsio erabakiak hartzeko orduan.  

 

Ekimena:  Bestelako ikuspegi sektorialak integratzen lagunduko duten azpiegiturak eraikitzeko 

laguntza ematea, enpresen lehiakortasuna eta nazioartekotzea hobetzeko, jarduera turistikoari 

bultzada emateko edo garraiobide iraunkorren erabilera handiagotzeko.   

 

Ekimena:  Hiriburuetan eta haien eraginpeko inguruan metropolietako trenbide eta tranbia 

garraio sistemen garapenean aurrera egitea. 

 

 

2. xedea: Pertsonen eta salgaien garraio politika 

 

Ekimena:  Inplikatutako administrazio publiko guztien arteko politikaren koordinazioa eta 

akordioa indartzea, Euskadiko Garraio Agintaritzaren eremuan Garraioaren Lurralde Agintaritzei 

bultzada emanez eta Euskadiko Garraio Behatokia sendotuz.   
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Ekimena:  Garraio publikoari laguntzeko mekanismoak eta bitartekoak abian jartzea, esate 

baterako Garraio Sistema Adimendunak eta garraio iraunkorren gaineko informazio sistemak 

ezartzea, mugikortasunaren eta zerbitzuen eskaria kudeatzeko, betiere garraio kolektiboaren 

geltoki inguruetan disuasio aparkalekuak bultzatuz eta Euskadi osoari begira garraiobide publiko 

guztien txartel bakarra indarrean jarriz.    

 

 

3. xedea: Trenbide sare berria, euskal “Y” 

 

Ekimena:  “Euskal Y” trenbide sare berria eraikitzen jarraitzea, paisai, ingurumen eta gizarte 

alderdien integrazioa bermatuz; era berean, Euskadiko garraio sistemaren kudeaketa integrala 

bideratzea eta Nafarroarekiko sarearen konexioa eta Frantziako abiadura handiko sarearen 

konexioa ere eskatzea.  

 

 

4. xedea: Aireportu eredu integratua 

 

Ekimena:  Estatuari euskal aireportuen transferentzia eskatzea, euskal aireportu sistemaren 

kudeaketa eredu deszentralizatuari heltzeko eta, edozein kasutan ere, estatuaren 

administrazioari galdatzea Euskadiko Aireportuak Kontrolatzeko Zentroa sor dezala. 

 

Ekimena:  Aireportu azpiegituren eta Euskadiko garraio sistemaren -bai trenbide sistema bai 

autobus zerbitzu eraginkor eta fidagarria- arteko lotura sustatzea. 

 

 

5. xedea: Euskadiko portuen hobekuntza 

 

Ekimena:  Euskal Administrazioak lideratuko duen Portu Agintaritza bat bultzatzea Pasaia eta 

Bilboko euskal portuei begira.  

 

Ekimena:  Euskadiko portuen kudeaketa lana hobetzeko beharrezko arauzko neurri 

erregulatzaileak garatzea (Euskadiko Portuei buruzko Legea, Portuen Lurralde Plangintza Sektorial 

berria eta plangintza bereziak halakorik ez duten portuetan).  

 

Ekimena:   

Euskadiko portuetako azpiegiturak hobetzea, zenbait lonja, dartsena eta sarbidetan lan eta 

jarduketa zehatzak eginez.  

 

Ekimena:  Pasaiako portua eraberritzeko lanak garatzea, portuaren ereduan, bideragarritasunean 

eta kudeaketan sakonduko duen azterlan bat ahalbidetuz ekonomi eta ingurumen 

iraunkortasunaren ikuspuntutik.   
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6. xedea: Plataforma logistikoak 

 

Ekimena:  Eremu logistiko intermodalen sare bat ezartzea, bere barnean garraiobide desberdinak 

hartuko dituena:  ohiko trenbidea eta euskal trenbide sare berria eta autopista nahiz autobien 

sarea, horiek guztiak herrialdeko portu eta aireportu azpiegiturekin konektatuz eta Atlantikoko 

merkantzi korridorearekin integratuz.   

 

Ekimena:  Trenbideak Euskadiko portuekin konektatzeko bultzada ematea eta Foronda-Jundizko 

trenbide sare berriarekin integratzen den eremu multimodal bat garatzea.   

 

Ekimena:  Lezo, Jundiz-Foronda eta Arasurreko plataforma logistiko intermodalak garatzea, 

trenbide azpiegituren arteko konexioa indartuz eta zama lanetarako portu (Pasaia, Bilbo, 

Bermeo) eta aireportu (Foronda) azpiegitura handiekin baterako ekintzak bultzatuz.  

 

 

7. xedea: Euskadi eta Akitaniaren arteko komunikazioa 

 

Ekimena:  Erakunde arteko lankidetza mekanismo bateratuak ezartzea Europar Batasunaren 

aurrean dauden interes komunak defendatzeko xedez. 

 

Ekimena:  Mugaz gaindiko garraio politikak garatzea Akitaniako tokian tokiko eta erregioetako 

agintaritzekin lankidetzan, zerbitzuen eskaintza optimizatzeko helburuarekin (bi aldeen arteko 

konexioak, Hondarribia eta Miarritzeko aireportuak, Donostialdea eta Baionaren arteko trenbide 

garraiobide zerbitzuak eta Bilbo eta Bordeleren arteko komunikazio ardatza sendotzea garraio 

sare atlantikoaren barruan).   

 

Ekimena:  Euskadi-Akitania kirol portuen eskaintza eta zerbitzuen baterako sustapena. 
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Testuingurua eta printzipioak.  

� Eusko Jaurlaritzaren aburuz, politika egitea giza garapen justua, solidarioa eta 

erabatekoa lortzeko bide eraginkorrena da. Horren haritik, Administrazioak berezkoa 

duen eginkizuna osotasunean beteko du xede hori eskuratzen laguntzen baldin badu. 

 

� Eusko Jaurlaritzak uste du Administrazioak gaur egun dituen kultura eta antolaketa 

balioak aldatu egin behar direla, zerbitzuak baitira Administrazioaren ardatz nagusia, eta 

herritarrek egon behar dutelako erdigunean. Zerbitzu publikoak eta bere gain hartutako 

eskumenak modu eraginkorrean kudeatzeko tresna ez ezik, Eusko Jaurlaritzaren  ustez 

Administrazio publikoa funtsezko lanabesa ere bada gaur egungo eskumen markoan 

sakontzeko; hartara, transferitzeko lehentasun berriak ezartzen dira, betiere indarrean 

dagoen estatutuarekin bat etorriz, estatu espainiarrak duela 30 urte baino gehiago 

betetzen ez duen estatutuarekin, hain justu. 

 

� Estatuaren ordez euskal administrazioek kudeatu behar dituzten gaiei buruzko ikuspegi 

berriak geureganatu behar ditugu, baita euskal herritarren bizi maila hobetuko duten 

agertoki berriei aurre egiteko modu berriak ere; gauzak horrela, abiapuntutzat honakoa 

hartuko da: autogobernu handiagoa izanez gero, ongizatea ere hobea izango dela 

pentsatzea. 

 

� Euskal sektore publikoaren sarbideak (alegia, herritarren zerbitzura egotea) gero eta 

errazagoa izan behar du, premiei eta eskaerei gero eta modu eraginkorragoan eta 

efizienteagoan erantzuteko. Gure gizartea aldaketa sozial, ekonomiko, politiko eta 

teknologiko gogorrak eta biziak pairatzen ari da, eta botere publikoek etengabeko 

ahaleginak egin behar dituzte horietara egokitzeko eta bilakatzen jarraitzeko. 

 

� Pertsonei zerbitzu integrala eta gertukoa eskaintzeak izan behar du Administrazioaren 

aldaketa gidatu behar duen zioa. Kalitatea, modernizazioa eta berrikuntza kontzeptuak 

ezin dira moda bihurtu; aitzitik, euskal zerbitzu publikoen kudeatzaileentzat eskakizun 

nagusietako bat izan behar da. Izan ere, euskal gizartearen bilakaera oso modu bizian 

eta gertukoan hautematen da, eta horrek geure espazio publikoa birdefinitzera 

garamatza. 

 

� Eusko Jaurlaritzaren iritziz, beharrezkoa da herritarrei administrazioaren jardunbidea 

bermatzen eta onartzen dien eremu baten barruan aurre egitea; oinarri horretatik 

abiatuz, gardentasuna Gobernu honen lehentasunezko eta zeharkako gaia izango da, 

betiere prozesuei eta informazio eskuragarritasunari buruzko argibide guztietan, eta, 

ondorioz, herritarrei kontuak emango zaizkie aipatutako gaien inguruan.     

 

� Teknologia berrien erabilera, zuzeneko artapen pertsonalizatua (bai telefono bitartez 

bai aurrez aurre) hurbiltasunean eta gardentasunean eragina daukaten faktoreak dira; 

gainera, gure herritarrei konfiantza handiagoa sorrarazten dieten zerbitzu integralagoak 

dira, zalantzarik gabe.      
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� Halaber, herritarrek zerbitzu publikoak jasotzean justizia eta berdintasuna bermatzeko 

konpromisoa dago. 

 

� Horren haritik, Eusko Jaurlaritzaren ustez Administrazioan mailaka egin beharreko 

aldaketetan, tresnez gain (oso tresna modernoak izan arren), beste hainbat gai ere 

aldatu behar dira. Aldaketa horien testuinguruan, bidenabar, lege batzuk modu 

erretorikoan onartzeaz gain beste lan batzuk ere bete behar dira. Izan ere, 

Administrazioa gardentasunera eta parte hartzera irekitzeko, eta kontuak herritarren 

aurrean aurkezteko, kultura eta balio aldaketa sakona behar da, bai Administrazioan, bai 

herritarrek arlo publikoarekiko erantzukizunak haien gain hartzeari dagokionez. 

 

� Horrenbestez, Euskadiko herri administrazioek lankidetza aldezten eta sustatzen duten 

prozesu eta lanabesak bultzatu behar dituzte, herritarrei zerbitzuak ikuspegi integral 

batetik eman ahal izateko; gauzak horrela, Eusko Jaurlaritzak Administrazioa eraldatzen 

jarraitzeko konpromisoa hartzen du, herritarren arazoak konpontzeko eraginkorragoa 

izan dadin, gardentasun handiagoarekin jardun dezan eta gizarte orekarako faktore 

bihur dadin.  
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Xedea 

1. Euskal autogobernuan aurrera egitea 

2. Administrazio gardena 

3. Administrazioaren konpromiso publikoa 

4. Berrikuntza, eraginkortasuna eta eragingarritasuna  

5. Zerbitzu publikoen erlazio eraginkorra 
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1. xedea: Euskal autogobernuan aurrera egitea 
 

Ekimena:  Bete gabe dauden transferentziak eskatzea eta indarrean dagoen Gernikako Estatutua 

betetzeko galdatzea.  

 

Ekimena:  Euskal autogobernuaren urraketa edo gutxiespenaren aurrean erakundeen defentsa, 

bidezkoak izan daitezkeen prebentzio edota konponketa ekimenak bultzatuz (alde biko 

negoziazio foroak), Euskadiko eskumen guztiak oso-osoan beteko direla bermatzeko 

helburuarekin.   

 

Ekimena:  Ekonomi Itunaren eguneraketa eta aurrerapen berriak eskatzea eta Europan behin 

betiko bateragarri egitea.  

 

 

2. xedea:   Administrazio gardena 

 

Ekimena:  Euskadiko Herri Administrazioari buruzko etorkizuneko Legean beharrezko lege 

neurriak txertatzea, Euskal Herri Administrazioen kudeaketan gardentasuna ahalbidetzeko, 

herritarren partaidetza indartzeko bideak ezartzeko eta politika publikoen ebaluazioa 

bermatzeko.    

 

Ekimena:  Euskadiko Herri Administrazioaren gardentasunean aurrera egitea, betiere informazio 

koherentea, egokia eta kalitate altukoa azkar eskaintzeko mekanismoak garatuz sarbide errazeko 

zerbitzu baten bidez eta herritarrak erabili nahi duen kanala baliatuz. 

 

Ekimena:  Euskadiko herri administrazioaren lidergoari eustea estatuaren gardentasun 

rankingetan eta arian-arian hobetuz joatea gai honetan Europan eta nazioartean erreferentzia 

diren ereduetarantz.   

 

Ekimena:  Goi kargu guztiek eta konfiantzazko langile guztiek sinatu beharreko etikari nahiz 

gobernu onari buruzko kode bat garatzea.  

 

 

3. xedea:   Administrazioaren konpromiso publikoa 

 

Ekimena:  Hizkuntza eskubideak benetan betearaztea, herritarrak administrazioarekin erlaziona 

daitezen eurek aukeratzen duten hizkuntza ofizialean.  

 

Ekimena:  Batera kudeatutako zerbitzuen eraginkortasunean aurrera egiteko lankidetza publiko 

eta pribaturako formula berriak garatzea, haien gizarte eragina identifikatuz eta lehenetsiz.  

 

Ekimena:  Euskal administrazio guztien ikuspegia indartzea, “Euskadiko Artapen Sarea” sortuz eta 

haren bitartez herritarrei zuzentzen zaien benetako leihatila bakarra eratzea.  
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Ekimena:  Pertsonei zerbitzu publikoen katalogo baterako sarbidea erraztea eta beharrezko 

neurriak garatzea zerbitzu multikanal eraginkor bat eskaintzeko. 

 

 

4. xedea:   Berrikuntza, eraginkortasuna eta eragingarritasuna   
 

Ekimena:  Herri Administrazioaren erreforman eta modernizazioan sakontzea eta zeregin hori 

herritarrei zuzentzen zaien artapen eta zerbitzua hobetzera bideratzea, herritarrek herri 

administrazio guztiekin dituzten hartu-emanak erraztuz.   

 

Ekimena:  Teknologia berrien erabilera indartzea, zerbitzuen, informazioaren, segurtasunaren eta 

bitartekoen eskaintzari dagokionez.  

 

Ekimena:  Zerbitzu publikoen kudeaketan eta informazioan teknika berritzaileak sustatzea eta 

txertatzea antolakuntza eredu horizontalagoak sustatuz eta herritarrengandik hurbilago dauden 

jarduketa formulak ahalbidetuz, betiere emandako zerbitzuen asebetetze maila ziurtatzeko.  

 

 

5. xedea:   Zerbitzu publikoen erlazio eraginkorra 

 

Ekimena:  Administrazio izapideak sinplifikatzea eta herritarren dokumentazioa bateratzea, herri 

administrazioekiko erlazioa errazteko asmoz.  

 

Ekimena:  Euskadiko herri administrazioen eskumenen mugaketa kontzeptualean aurrera egitea 

euskal erakunde markoarekin bat etorriz eta foru aldundiekin eta udalerriekin batera balorazio 

partekatua sustatzea Euskadiko Herri Administrazioen esku-hartze koordinatu behar duten arloei 

buruz.   

 

Ekimena:  Udalei buruzko lege proiektu bat onestea eta Euskadiko udal gaiari buruzko arautegia 

garatzea horren egituraketan parte hartzen duten eragileekin adostutako ikuspegi batetik.  
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Testuingurua eta printzipioak.  

� Gizarte konplexuetan bizi gara. Gizarte horietan, egokitzapen premiek eraginda, 

burokrazian oinarritutako kudeaketa ereduak gainditu behar dira, eta horien ordez 

beste eredu arinago batzuk ezarri: sareak sortzeko eta herritarren eskariak entzuteko, 

artatzeko eta konpartitzeko ahalmenean oinarritutako ereduak, hain zuzen ere. 

Gobernantza eraginkorrak berekin dakar kudeaketa prozesu horizontalagoak ezartzeko 

prestutasuna, beste erakunde batzuekin taldean lan egitekoa eta herritarrak nahiz 

eragile sozialik garrantzitsuenak erabaki politikoen prozesuan  sartzekoa. 

  

� Eusko Jaurlaritzak herritarrengandik hurbil dadoen Administrazioa bultzatzen du, 

herritarrek administrazio hori propiotzat har dezaten; eraginkortasun, eragingarritasun, 

gardentasun eta erantzukizun printzipioen pean jardungo duen administrazioa. 

Printzipio horiek gauzatzeko ezinbestekoa da Administrazio parte-hartzaileagoa lantzen 

aurrera egitea. Gai publikoetan parte-hartzaileagoa den Euskadi bat egin behar dugu, 

parte-hartzea konpromiso kolektiboaren eragilea delako. 

 

� Botere publikook gizartearen ordezkaritza bidezko legitimazioari eusten diogu, baina 

herritarrekiko elkarrizketarako, negoziaziorako eta akordiorako mekanismo iraunkorrak 

ezarri behar ditugu haiei zuzenean eragiten dieten erabakirik garrantzitsuenei buruz. 

 

� Eusko Jaurlaritzaren ustez, herritarren parte-hartzea demokraziaren ideiaren muinean 

bertan dago. Antzina-antzinatik parte-hartze soziala oso errotuta daukan herria gara. 

Horregatik, ondo dakigu balio demokratikoekin lotutako eta bizitza politikoarekin 

konprometitutako herritarrak sistema demokratiko osoaren indar bizia direla. 

 

� Eusko Jaurlaritzak hitzematen du demokrazia parte-hartzailean sakonduko duela eta 

politika onbideratzeko prozesu batean aitzindari izango dela, elkarrizketaren eta 

gardentasunaren printzipioa biziberrituz. Herritarrekiko elkarrizketa, arazoei ekiteko, 

entzuteko eta konponbideak konpartitzeko. Eta gardentasuna, herritarrek uneoro 

politika publikoei buruzko informazioa eduki dezaten. Elkarrizketak eta gardentasunak 

proiektuen legitimotasuna areagotzen dute eta prozesu demokratiko eta parte-

hartzaileak aberasten dituzte. 

 

� Politika publikoen kudeaketak autokritika egitea eta umila izatea eskatzen du. Gobernu 

eraginkorra garatuko dugu. Gauzak ondo egingo ditugu. Baina ondo dakigu hobetzea 

beti beharrezkoa dela, gauzak beti hobeto egin daitezkeela. Autokritikarako prest 

egongo gara eta herritarren ahotsa entzungo dugu zer eskatzen diguten jakiteko eta hori 

lortzeko modua aurkitzeko.  
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Xedeak  

1 Gizarte eragileen partaidetza 

2 Gardentasuna, herritarrei entzutea eta kontsulta egitea 
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1. xedea:   Gizarte eragileen partaidetza 

 

Ekimena:  Plataforma publiko-pribatu bati bultzada ematea, gobernua hobeto kudeatzeko eta 

antzeko erakundeekin konektatzeko euskal gobernantza publiko baten garapenaren markoan.   

 

Ekimena:  Politika publikoak koordinatzeko lanabesak sustatzea, Euskadiko herri administrazioen 

baterako ekintza bati heltzeko.    

  

Ekimena:  “Euskadiko berrikuntza publikoaren estrategia” prestatzea, kalitatezko zerbitzuak 

eskainiko dituen administrazio berritzaile eta moderno baterantz abiatzeko.   

 

 

2. xedea:   Gardentasuna, herritarrei entzutea eta kontsulta egitea 

 

Ekimena:  Lanabes parte-hartzaileak eta herritarren partaidetza egituratzeko protokoloak 

garatzea eta horiei guztiei zabalkundea ematea.  

 

Ekimena:  Demokraziari eta herritarren partaidetzari buruzko liburu zuri bat prestatzea, 

nazioartean eta, bereziki, Europar Batasunean dagoeneko herritarren partaidetzarako existitzen 

diren eta Euskadiko Herri Administrazioei begira egokitu daitezkeen jardun demokratikoak jasoz.   

 

Ekimena:  Partaidetzarako leihatila elektronikoak ezartzeko lanari heltzea, herritarrek gizarte 

eraginik handieneko eta esanguratsueneko erakunde proiektu eta egitasmoen gainean daukaten 

iritzia jasotzeko formula gisa.  

 

Ekimena:  Herri administrazioetan informazioa eta argibideak eskatzeko herritarrek daukaten 

eskubidea berritzea, egokitzea eta sakontzea, gardentasunaren alde hartutako konpromiso 

orokorraren barruan.  
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Testuingurua eta printzipioak.  

� Euskadiko Autonomia Erkidegoak autogobernurako zerga sistema berezia dauka, 

Euskadik gaur egun bere ingurune ekonomikoarekin daukan diferentziala azaltzen 

duena.   Izan ere, gure ingurunearen aldean, zerga sistema horrek garapen maila 

handiagoetara eraman gaitu, baina, hala eta guztiz ere, horretan sakontzen jarraitu 

beharra daukagu.  

� Europan eta nazioartean zerga ordena berria ezartzeko, zerga politikak lortu beharreko 

ekitate eta efizientziaren ohiko helburuak indartzeaz gain, gaur egungo ekonomia eta 

finantza testuinguruan garrantzia berezia duten beste bi xederi erreparatu behar diegu: 

kalitatezko gizarte zerbitzuak izatea ahalbidetzen duen diru bilketako nahikotasuna eta 

susperraldi ekonomikoari lagunduko dion fiskalitate baten egituraketa.  

� Zerga sistema orekatu baten bidez helburu horiek lortzea bermatzeko, behar-

beharrezkoa da zerga sistemak osatzen dituzten figura guztiak modu harmonizatuan 

modulatzeko gai izatea, eta hala, indarrean dagoen eskumen markoa, Ekonomia Itunetik 

eratorritakoa, gainditzea; izan ere, marko horrek galarazten du zenbait gairi dagokionez 

zerga politikako erabakiak hartzea, oro har zeharkako ezarpenari dagozkionak. 

� Eszenatoki berri honetan, ezinbestekoa da lehenengo eta behin Ekonomi Itunaren 

erreforma handi bati heltzea; horren lehentasunezko helburua honakoa izango da: gure 

lurralde historikoen eskumenak handitzea, gure zerga sistemaren erreforma 

integralaren planteamendua oztopatzen duten mugak ezabatuta.   

� Era berean, Eusko Jaurlaritzak susperraldi ekonomikoa bideratzera eta oinarrizko 

zerbitzu publikoei eustera zuzendu beharreko politika ekonomikoa garatu behar izango 

du, betiere hori guztia bateragarri eginez defizita murrizteko zereginarekin.     
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Xedeak  

1. Ekonomi eta finantza erlazioen erregulazioa 

2. Ekoizpen ekonomiarako finantza tresnak 

3. Aurrekontu eszenatoki orekatua 

4. Zerga sistemaren erreforma. 
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1. xedea:   Ekonomi eta finantza erlazioen erregulazioa 

Ekimena:  Ekonomi Itunari buruzko Lege berri baten onespena bultzatzea.  

Ekimena:  Euskal erakundeak ECOFINeko lan taldeetan sartzeko egituraketa operatiboan 

sakontzea, Europan eztabaidatu ohi diren zerga harmonizazioari buruzko aldaketetan Ekonomi 

Ituna kontuan hartzea ahalbidetzeko helburuarekin.  

Ekimena:  Oraingo bosturtekoari begira, Euskadiko Kupoaren metodologia eta zehaztapena 

ezarriko dituen lege berri bat onesteko beharrezko akordioak bultzatzea.   

Ekimena:  Baliabideak banatzeko eta foru aldundiek Euskadiko Autonomia Erkidegoaren 

aurrekontuen finantzaziorako egin beharreko ekarkinak zehazteko metodologi lege berria 

onestea oraingo bosturtekoari begira.   

 

 

2. xedea:   Ekoizpen ekonomiarako finantza tresnak 

 

Ekimena:  Ekoizpen ekonomiaren aldeko finantza tresnak eta lanabesak indartzea, finantza 

erakundeekin eta gizarte aurreikuspeneko erakundeekin elkarlanean, euskal enpresen finantza 

gaitasuna handiagotzeko, kreditu lineak sendotuz eta abal publikoei buruzko programak eta 

proiektu estrategikoei laguntzeko egitasmoak definituz.    

 

Ekimena:  Euskadiko antolamendu juridikoa argitzeko zereginari heltzea Euskadiko Ogasun 

Nagusiari eta, oro har, arlo ekonomikoari dagozkien gaietan, betiere honako jarduketa hauek 

aurrera eramanez: diru-laguntzei buruzko euskal lege bat eginez, borondatezko gizarte 

aurreikuspeneko erakundeei eta aurrezki kutxei dagozkien arauzko garapenak onetsiz eta 

ekonomi eta finantza eremuan zereginak betetzen dituen administrazio sarearen eraginkortasuna 

egiaztatuz.    

 

Ekimena:  Euskal ekonomiaren lehiakortasun premiei erantzungo dien finantzazio 

komunitariorako eskuragarritasuna bermatzea.  

 

 

3. xedea:   Aurrekontu eszenatoki orekatua 

 

Ekimena:  Enpleguaren sorkuntzari eta osasun, hezkuntza eta gizarte arloko oinarrizko zerbitzuen 

defentsari lehentasuna ematea aurrekontu zorroztasuneko eta finantza publikoen 

iraunkortasuneko testuinguru batean.    

 

Ekimena:  Egiturak urritzea ekarriko duen eta, aldi berean, gure baliabide eta bitarteko publikoen 

aplikazioan eraginkortasun handiagoa eragingo duen gastu korrontearen murrizketa.    

 

Ekimena:  Euskal ekonomiaren lehiakortasunari begira beharrezkoak diren inbertsio estrategikoei 

eustea.  
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4. xedea:   Zerga sistemaren erreforma. 
 

Ekimena: zerga erreforma orekatu, koordinatu eta harmonizatua sustatzea lurralde historikoen 

artean, zerga sistemaren gehikortasunean eta justizian sakontzera bideratua, eta jarduera 

ekonomikoa eta inbertsioa sustatzea eta funtsezko zerbitzu publikoak bermatzea.   

 

Ekimena: Zerga Kideketarako Sailaren funtzionaltasuna bultzatzea erakundeen arteko bilgune eta 

foro gisa, betiere euskal herritarrei zuzentzen zaien zerga eredu baten egituraketan aurre egiteko, 

erakundeen eskumen eremuak bete-betean errespetatuz.  

 

Ekimena: Foru aldundiekin lankidetzan jardutea zerga iruzurraren aurkako borrokan arauzko 

tresnen eta lanabesen bitartez eta administrazioen arteko koordinazioaren bitartez.  

 

Ekimena: Euskadiri ekonomi eta finantza arloan dagozkion eta bete gabe dauden 

transferentziak eskatzea, hala nola baloreen merkatuaren arloko eskumen betearazleak, eta 

kreditu eta banku gaietan beharrezkoak diren konexio puntuetan akordioa galdatzea, betiere 

Euskadiri bere eskumenen pean dauden kreditu erakundeen baimen eta kontrol zereginak 

egikaritzea ahalbidetzeko.   
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Kalitatezko osasun sistema  

2.1 Prestigio eta kalitatezko osasun sistema publikoa  

Konpromisoa hezkuntzarekin, hizkuntz politikarekin eta kulturarekin  

2.2 Bikaintasuna, hezkuntza sistemaren eragilea  

2.3 Konpromisoa euskararekin eta hizkuntz bizikidetzarekin  

2.4 Kultura irekia eta plurala  

2.5 Gazteria, oraina eta etorkizuna  

2.6 Kirola, garapen fisikoa eta pertsonala  

Gizarte politikak  

2.7 Pertsona behartsuenak  

2.8 Etxebizitzarik gabeko pertsonak  

2.9 Pertsona nagusiak  

2.10 Familiak  

2.11 Immigrazioa  

2.12 Berdintasun politikak  

Segurtasuna eta justizia, herritarren zerbitzupean  

2.13 Segurtasun eta Ertzaintzaren eredu berria euskal gizartearen zerbitzura  

2.14 Justizia modernoa  

2. ardatza. Giza garapena  
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Testuingurua eta printzipioak.  

� Osasuna sanitateari buruzko kontzeptu hutsa baino zabalagoa den eta harago doan 

kontzeptua da.   Izan ere, Osasuneko Mundu Erakundeak 1948ko eraketa agirietan 

definitzen duen bezala, “osasuna ongizate fisiko, mental eta sozial beteko egoera bat da, 

eta ez bakarrik gaixorik ez egotea edo minik ez izatea".   Oinarri horretatik, herritarren 

osasun maila eta, hortaz, ongizate maila zehazten duen guztiaren gaineko ikuspegi 

zabala proposatzen da.   

� Eusko Jaurlaritzaren ustetan, gure osasun sistemaren eta osasun politiken garapena  

lehentasun politikoen artean dago; izan ere, hori bizi kalitatearen eta gure gizartearen 

ongizatearen oinarrizko zutabeetako bat da. Demokrazia berrezarri zenez geroztik, 

osasun eredu publikoa garatzea lortu da, estatuan nahiz Europan erreferentea dena eta 

gure herritarrek ondoen baloratzen duten zerbitzu publiko bilakatu dena.  

� Badakigu zein den gaur egungo egoera eta zeintzuk diren aurre egin beharreko erronkak 

eta zailtasunak.  Badakigu gaur egun bizi dugun krisi ekonomiko eta finantzarioagatik, 

zerga bilketaren beherakadagatik eta, horrenbestez, baliabideen eskuragarritasunak ere 

behera egiteagatik osasun sistemari eutsiko diogula bermatzeko esfortzu handiagoa 

egin beharko dugula. 

� Hortaz, lehenengo eta behin, gure ereduari eusten dioten printzipioak babesteaz gain, 

funtsezkoa zaindu behar izango dugu:    unibertsaltasuna, elkartasuna, ekitatea, 

zerbitzuaren kalitatea eta herritarren partaidetza.   

� Hortik abiaturik, osasunari dagokionez itxaropen eta informazio gehiago duen gizarteari 

erantzuna ematea da gure konpromisoa; bidenabar, baliabide publikoak kudeatzean 

eraginkortasun eta efizientzia zorrotzagoz jokatuko dugu. Euskal osasun sistema osoari 

eustea bermatzeko, kudeatzeko metodoak berritu behar ditugu; izan ere, hala eskatzen 

digute osasun arloko teknologiak garatzean gastuak gora egiteak, eta gizartean eta 

demografian ematen diren aldaketek (jaiotza tasak behera egitea, pertsona nagusien 

eta gaixotasun kronikoak dituzten pertsonen proportzioak gora egitea, eta familia 

egitura aldatzea). 

� Zentzu horretan, Eusko Jaurlaritzak osasun arloko politikaren norabidea birbideratuko 

du, baita Euskadiko Osasun Sistema bera ere, pertsonak jarriz sistemaren ardatz nagusi 

gisa. Jarduketen helburu nagusia herritarrak eta haien premiak izango dira, bai eta 

eraginkortasunik mailaren handienak lortzea ere.   Baina, era berean, gure sisteman 

egunean-egunean lan egiten duten profesionalak integratzeko ahaleginak egingo dira, 

berrikuntza eta etengabeko hobekuntza sustatuz, sistema emaitzen lorpenera bideratuz 

eta euskal gizartearen aurrean erantzukizunak hartuko dituzten erakunde eta 

profesionalak garatuz.  

� Etapa berri baten aurrean gaude. Erantzun berriak eskatzen dituzten garai berrien 

aurrean.  Euskadiko Osasun Sistemari eustearen eta indartzearen aldeko apustua egin 

dugu; horretarako, sistema berritu eta eraldatu egingo dugu, modernizatzeko, 

bideragarria eta iraunkorra izateko beharrezko erreformak eta berrikuntzak eginez, 

betiere parametro egokien barruan kalitateari eta efizientziari dagokienez. 

� Gobernu honetako profesionalek jakintza eta ezagutzarik onena eskaintzen dizkiogu 
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euskal gizarteari, erantzukizun politikoak izan ditugunean erakutsi duguna; horrez gain, 

Euskadiko Osasun Sistemaren bigarren eraldaketa garatze aldera tinko lan egiteko 

konpromisoa hartu dugu gure gain, kalitate eta bikaintasunean erreferentea izaten jarrai 

dezan. Horretarako, gizarte eta osasun arloek eta gizarte zerbitzuek lankidetza estua 

izatearen aldeko eta gizarte agente guztien kolaborazioaren aldeko apustua egin dugu, 

publikoak zein pribatuak izan.  

� Argi esateko, beharrezko ekintzen, erabakien, borondatearen eta elkarlanaren bitartez 

euskal gizartearekin genuen konpromisoa berritu egin dugu, bidean aurkituko ditugun 

erronkei aurre egiteko, eta kalitatezkoa osasun sistema iraunkorrari eusteko. 
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Xedeak  

1 Pertsonak: osasun sistemaren ardatz nagusia 

2 Erronka berrien araberako erantzuna: Kronikotasuna, zahartzaroa eta menpekotasuna 

3 Prebentzio kultura eta osasuna sustatzea 

4 Sistemaren iraunkortasuna bermatzea 

5 Profesionalen protagonismoa eta inplikazioa 

6 Ikerketa eta berrikuntza indartzea 
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1. xedea: Pertsonak: osasun sistemaren ardatz nagusia 

 

Ekimena:  Herritar guztien estaldura unibertsala eta eskuragarritasuna bermatzea, osasunaren 

babesa zalantzan ezin jar daitekeen eskubide unibertsal gisa ulertuz.   

 

Ekimena:  Herritarren erantzukizuna sustatzea osasunaren zaintzari dagokionez, betiere 

gaixotasunen ezagutza, prebentzioa eta kudeaketa ahalbidetuz.   

 

Ekimena:  Osasun artapenean berdintasunari eustea, genero ikuspegia, kolektiborik ahulenak eta 

beste autonomia erkidego batzuetako inguru mugakideetako biztanleak aintzakotzat hartuz.  

 

Ekimena:  Gaixoen osasun artapena hobetzea haien ezaugarrien eta tipologiaren arabera eta 

haien premiei ondoen egokitzen zaien aukeraren alde eginez.  

 

Ekimena:  Herritarrei informazio eta arreta pertsonalizatua, osoa eta kalitatezkoa eskaintzea, 

batik bat pertsona kontsumitzaile eta erabiltzaileen babes eta defentsari dagokionez.  

 

 
2. xedea:   Erronka berrien araberako erantzuna: kronikotasuna, 

zahartzaroa eta menpekotasuna 

 

Ekimena:  Artapen integratua bultzatzea, osasun emaitzak hobetzeko helburua izanez eta Osasun 

Erakunde Integratuen eredua hedatuz.    

 

Ekimena:  Informazio kliniko bateratuaren sistema ezartzen eta indartzen jarraitzea, historia kliniko 

elebidun bakarra lortzeko.  

 

Ekimena:  Lehen artapeneko eta ospitale artapeneko zereginak eta funtzioak birbideratzea, itxarote 

zerrendetako eskuragarritasunean modu zorrotz eta gardenean lan eginez.  

 

Ekimena:  Profesionalei birbideratutako erizaintzako rol berriak zabaltzea, bereziki ospitale loturako 

profilean eta lehen artapeneko praktika aurreratuetako profilean.   

 

Ekimena:  Gaixoei laguntzea euren gaixotasuna autokudea dezaten eta osasun profesionalei 

prestakuntza ematea autokudeaketa hori ahalbide dezaten.   

 

Ekimena:  Koordinazio soziosanitarioa indartzea beste erakundeetako gizarte ongizateko arloekin.    

 

Ekimena:  Farmazia bulegoak osasun eragiletzat hartzea, prestazio farmazeutikoa eremu 

soziosanitarioan integratuz, preskripzio farmazeutikoa arrazionalizatuz eta errezeta elektronikoaren 

ezarpenaren alde eginez.  

 

 

3. xedea:   Prebentzio kultura eta osasuna sustatzea 
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Ekimena:  Herritarren osasunaren sustapena eta haien gaixotasunen prebentzioa indartzea, 

biztanle heldu eta nagusiengan arreta berezia jarriz.      

Ekimena:  Osasun publikoari beste bultzada bat ematea, eta zaintza sistema integrala abiaraztea. 

 

Ekimena:  Erakundeen arteko elkarlana indartzea osasuna fase guztietan hobetzeko. 

 

Ekimena:  Drogamenpekotasunen kontrako borrokan arreta berezia jartzea, betiere Euskadiko 

2011/2015 Menpekotasun Plangintza osatuz eta drogamenpekotasunen arloko prebentzioari, 

laguntzari eta gizarteratzeari buruzko 18/1998 Legea berrikusiz.    

 

Ekimena:  HIESa eta sexu transmisioko infekzioak prebenitzea, ukitutako gizarte eragileekin 

elkarlanean.    

 

 

4. xedea:   Sistemaren iraunkortasuna bermatzea 

 

Ekimena:  Euskadiko osasun sistemak gaixoen premiei eta beharrizanei egokitzen zaizkien 

azpiegitura aproposak izango dituela bermatzea.   

 

Ekimena:  Gaixoaren artapen integralerako sistema bat bultzatzea, bikoiztasunak saihesteko eta 

sinergiez baliatzeko, administrazio eta kudeaketa egiturak egokituz.  

 

Ekimena:  Osasunaren lehen artapena indartzea, osasun arazoak konpontzeko gaitasun handiagoa 

egon dadin.  

 

Ekimena:  Osasun laguntza iraunkorra bermatzea metodoak, baliabideak eta bitartekoak 

optimizatuz, sistemari eutsiko zaiola ahalbidetzeko.   

 

Ekimena:  Osasun sistemaren kalitatea handitzea, gaixoei ematen zaien zerbitzua hobetzeko, 

bereziki pazientearen segurtasun klinikoaren gaian arreta jarriz.   

 

Ekimena:  Osasun sistemaren gobernantza eredu berria ezartzea, zenbait alderdi indartuz, esate 

baterako herritarren partaidetza eta gardentasuna.  

 

Ekimena:  Euskal Osasun Sistemaren iraunkortasuna bermatzeko eraginkortasun politikak 

garatzea eta abiaraztea.  

 

 

5. xedea:   Profesionalen protagonismoa eta inplikazioa 

 

Ekimena:  Osasun arloko profesionalen partaidetza eta lidergoa handiagotzea, betiere sistema 

eraberritzeko eta hari eusteko giltzarri gisa.  
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Ekimena:  Karrera profesionala garatzea etengabeko prestakuntza ahalbidetuz, kualifikazio 

profesional egokia bermatzeko helburuarekin.  

 

Ekimena:  Erizaintzako profesionalen autonomia bultzatzea eta sustatzea.  

 

Ekimena:  Osasun arloko langileen lan baldintzak, osasuna eta lan segurtasuna hobetzea, modu 

horretan haien jarduera eraginkorragoa izatea ahalbidetzeko asmoz.  

 

Ekimena:  Osasun sisteman euskararen normalizazioan aurrera egitea, gure osasun sistemaren 

profesionalen euskalduntze prozesua sustatuz eta euskaraz ematen den artapena gaixoari 

ematen zaion zerbitzu gisa ulertuz.   

 

 

6. xedea:   Ikerketa eta berrikuntza indartzea 

 

Ekimena:  Gaixoaren onurako berrikuntza garatzea, agente publikoekin nahiz pribatuekin 

eraginkortasunez lan eginez eta berrikuntzaren emaitzak sisteman bertan aplikatuz.   

 

Ekimena:  Berrikuntzaren eta jakintzaren kudeaketa sustatzea, lan horren alderdi estrategiko eta 

operatiboa aintzakotzat hartuz.   

 

Ekimena:  Osasun ikerketaren alde egitea argi eta garbi, baliabide eta bitartekoen banaketa 

arrazionalizatuz eta koordinazioa nahiz planifikazioa sustatuz, bai erakundeetan bai gizarte 

eragileen artean ere.  
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Testuingurua eta printzipioak.  

• Askatasuna, erantzukizuna, elkartasuna eta gizarte justizia dira Eusko Jaurlaritzak 

errealitate berrietara egokitzeko darabiltzan oinarriak. Aberriaren gizarte eraikuntza 

ondorengo balioetan oinarritzen da: bizikidetasunean, bake eta gizarte adiskidetzean, 

aukera berdintasunean, ahalegin eta erantzukizunean, herritarren ongizatearekiko 

konpromisoan eta lurralde orekan. Hein handi batean, honen guztiaren funtsa 

hezkuntza izango da, sustatzeko gai garen hezkuntza, alegia. 

• Euskal hezkuntzak egindako bidea goraipatzeko modukoa da, bai alderdi kuantitatiboei 

eta baita alderdi kualitatiboei dagokienez ere. Hiru hamarkada luzeetan barrena euskal 

hezkuntza elebiduna, eta baita eleanitza ere, lortu da, ezagutza euskarri, giza baliabide 

eta baliabide material onargarriekin.  

• Gizartea aldatzeko eragilea da hezkuntza. Hori dela eta, herritarren garapen pertsonal 

eta profesionala eta lehiakortasuna, hein handi batean, hezkuntza mailaren mende 

daude. Eusko Jaurlaritzak lan egingo du kalitatezko hezkuntza sistema baten alde, 

Euskadiren etorkizuna sormenez eraikiko duen kalitatezko sistema integratu, anitz, 

eraginkor, eleanitz eta berritzaile baten alde, hain zuzen ere.  Hezkuntza sistema 

benetan bikaintasunaren eta berrikuntzaren eragile bilaka dadila behar du Euskadik, 

hezkuntzak XXI. mendean izango dituen erronkei bermearekin aurre egiteko. 

• Eusko Jaurlaritzaren ustetan, hezkuntza eta prestakuntza (bizitza osoan garatu 

beharreko ikaskuntza gisa ulertuta) gure herrialdearen etorkizunerako oinarrizko 

lanabes eta tresnak dira, lehiakortasuna hobetzeko beharrezkoak, baina, era berean, 

gizarte kohesioa eta herritarren elkarbizitza ahalbidetuko duten garapen pertsonala eta 

profesionala eta giza garapena hobetzeko ezinbestekoak.   

• Proposatutako hezkuntza politikak balioetan oinarritutako sistemaren eraikuntzan 

dauka funtsa. Hezkuntza ereduak bizikidetasuna, bakea, adiskidetzea, elkartasuna, 

aukeren berdintasuna, tolerantzia, ahalegina, erantzunkidetasuna eta herritarren 

ongizatea bultzatuko ditu. 

• Euskadi lehiakor eta gizatiartu batek pertsonen bizi premiei eta beharrizan profesionalei 

eta gure enpresen gero eta lehiakortasuna handiagoari erantzungo dien lanbide 

heziketa behar du, zalantzarik gabe.   Lanbide heziketa gure lehiakortasunaren 

abantailarako balioetariko bat da eta horrek behartzen gaitu lan egiteko modu 

desberdinak bilatzera, etorkizuneko ikuspegi moderno batekin eta aurrera egiteko modu 

diferenteak jorratuz; horretarako, bada, lankidetzan oinarritu beharra daukagu, 

pertsonen eta elkarteen arteko elkarlanean, baina, batez ere enpresen eta lanbide 

heziketako zentroen arteko erlazio estu-estu batean.    

• Eusko Jaurlaritzak lan egingo du lanbide heziketak maila altuko eraginkortasunari, 

kalitateari eta eragingarritasunari euts diezaien eta alderdi horiek guztiak hobe ditzan.  

Halaber, unibertsitatearen eta lanbide heziketaren arteko lankidetza eta elkarlana 

bultzatuko du, betiere zeregin horri jakintza eta esperientzia gehituz, gure profesionalen 

maila indartzen ahaleginduz, prestakuntza ibilbideen sare malguak egituratuz eta gure 

giza kapitalaren kualifikazioaren onarpena, egiaztapena eta hobekuntza sustatuz.    

• Jomuga da euskal unibertsitateak oro har, eta sistema publikoak zehazki, irakaskuntzan 
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eta ikerketan kalitate maila handiak eskuratzea, gure erkidegoaren garapen mailarekin 

bat datozenak. Modu horretan, aurrerapenaren eta ongizatearen eta gizarte 

kohesioaren zerbitzuan dauden eragile eraginkorrak izango dira.  

• Hezkuntza eskaintzak, bai gradu ikasketetan baita master eta doktoretza ikasketetan 

ere, unibertsitateen gaitasun akademikoaren erabilera egokia egin behar du eta euskal 

ingurune ekonomiko eta sozialaren beharrizan zehatzak ase beharko ditu; era berean, 

atzerriko ikasleak ere erakarri beharko ditu. 

• Euskadiren helburua izango da nazioartean eragina izango duen maila altuko ekoizpen 

zientifiko bat lortzea; horretarako, erkidego zientifiko kohesionatu eta erakargarria 

indartu beharko du, bai euskal ikerlariei begira bai nazioarteko talentuei begira ere.  

• Euskal unibertsitateek eremu akademikoan euskararen erabilera sustatuko duten 

lehenengo mailako kultura eragileak izan behar dute. Honek bermatuko du euskara 

komunikazio eta kultura adierazpenerako garraiatzailea izatea, baita eskakizun 

handieneko erregistroetan ere. Eusko Jaurlaritzak hurrengo urteetarako hezkuntza 

sistema egonkorra eta kalitatezkoa diseinatu nahi du. Sistema honen orientazio, 

planifikazio eta egituraketak oinarri izango du desberdinen arteko gutxieneko akordioak 

lortzea ahalbidetuko duen gizarte adostasun eta adostasun politikorik zabalena. 

• Sistema sendo eta zorrotza defendatzen dugu, egoeraren araberako aldaketa 

politikoetatik salbu, malgua eta solidarioa, ikasle guztientzat aukera berdintasuna 

bermatuko duena. Marko egonkor eta iraunkorra proposatzen dugu, etengabeko 

erreformak alde batera utziko dituen markoa, alegia. Hori lortze aldera, egungo 

errealitatearen diagnostiko ona egitea beharrezkoa da. Diagnostiko hori sektoreko 

eragileek egiaztatuko dute, gainerako alderdiekin, gizarte eragileekin eta erakundeekin 

adostasunak lortzeko helburuarekin. 
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1. xedea:   Ikasleak hezkuntza sistemaren erdigunean  
 

Ekimena:  Pertsona guztiei begirako aukera berdintasuna bultzatzea:   onetsitako planak abian 

jarriz, bai eta Dibertsitatearen aldeko Artapen Plangintza Estrategikoa (2012-2016), ikasle 

immigranteei zuzendutako hezkuntza artapenerako plangintza (2012-2015) eta Ikasle Ijitoak 

Eskolaratzeko Hobekuntza Plangintza ere (2012-2015).   

 

Ekimena:  Artapen goiztiarreko eredua bultzatzea (0-6 urte). 

 

Ekimena:  Oinarrizko gaitasunak garatzea, ekitatea bermatzeko eta sistema bikaintasunera 

bideratzeko helburuarekin.  

 

Ekimena:  Balioetan heztea: Berdintasuna Bermatzeko eta Genero Indarkeria Prebenitzeko 

Plangintza Estrategikoa onetsiz eta garatuz, urteko elkarbizitza plangintzak abiaraziz, biktimen 

lekukotzarekin egindako lana ebaluatuz eta egokituz eta teknologien erabilera kaltegarriaren 

gainean prebenituz.   

 

Ekimena:  Irakaskuntza modernoa, mundura irekia eta eleanitza bultzatzea euskara ardatz 

nagusitzat hartuz, komunikazio gaitasun osoa lortzeko ikastetxeetako hizkuntz proiektuak 

sustatuz eta irakasleen hizkuntz gaitasuna hobetuz.   

 

Ekimena:  IKTetatik (Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak) IJTetara (Ikaskuntza eta 

Jakintzarako Teknologiak) igarotzea:   ikas-irakas prozesuan teknologiak erabiliz, azpiegitura 

digitalak arduratsuki baliatuz eta material digitalak sortuz, bereziki euskaraz.  

 

 

2. xedea:   Hezkuntza lanbide prestigioduna 

 

Ekimena:  Irakasleen prestakuntza sustatzea: irakasleen eta zuzendaritza taldeen hasierako 

prestakuntza eta etengabeko prestakuntzari bultzada emanez, aldaketa metodologikoan 

berrikuntza erraztuz eta esperientziak eta jardun egokiak aztertzeko, elkartrukatzeko eta horiei 

buruz hausnartzeko sareak edota foroak eratzen lagunduz.      

 

Ekimena:  Ikastetxeetako hezkuntza kudeaketari eta giza baliabideen zuzendaritzari buruzko 

karrera profesionalen diseinua eta garapena bultzatzea eta horiek onartzeko sistema bat 

ezartzea.  

 

Ekimena:  Bikaintasuna etengabe bilatuko duen hezkuntza eredu malgu baten bitartez 

ikastetxeetako autonomia sustatzea, zentro bakoitzaren hezkuntza erkidegoa indartuz, haren 

hezkuntza proiektua balioetsiz eta kudeaketa nabarmen hobetuz jakintzen, materialen eta 

tekniken eguneraketa iraunkorraren bidez.   
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3. xedea:   Hezkuntza administrazio berritzailea 

 

Ekimena:  Euskal gizartearen erronkei erantzungo dien hezkuntza sistema bat, mundura irekia, 

sendotzea, euskal curriculuma hezkuntza maila guztietan garatuz eta haren barruan honako 

osagai nagusi hauek txertatuz: euskal kultura, hezkuntza gaitasunen estrategia eta kultura 

artistikoaren eta oinarrizko kultura zientifikoaren eta teknologikoaren transmisioa eta sustapena.     

 

Ekimena:  Bizikidetza harmonikoa lortzera bideratutako balioetan oinarritutako hezkuntza 

eredua garatzea: errespetua, demokrazia, elkartasuna, diskriminazio eza eta indarkeria eza.  

 

Ekimena:  Hezkuntza Administrazioaren egitura garai eta erronka berrietara egokitzea, 

etengabeko hobekuntzaren eta bikaintasunaren zerbitzupean jarriz. 

 

Ekimena:  Hezkuntza sistema osoan ebaluazioaren kulturari bultzada ematea, etengabeko 

hobekuntza helburutzat hartuz eta Europa 2020ko adierazleen sistemara egokitutako adierazle 

sistema bat antolatuz; halaber, hezkuntza sistema ebaluatzea, testuinguru, prozesu, baliabide eta 

emaitzen adierazleak txertatuz eta zentroek eta sistema osoak gizarteari kontuak emateko 

kultura sustatuz.  

 

 

4. xedea:   Lanbide heziketako eredu berri baterantz 

 

Ekimena:  Lanbide Heziketako sistema eraldatzea ekoizpen sektoreen premietara eta pertsonen 

enplegagarritasunera hobeto egokitzeko, kualifikazio profesionalaren gero eta beharrizan 

handiagoei erantzunez.    

 

Ekimena:  Zentroetako autonomia handitzea, haien sormena bultzatuz, jarduera berritzaileak 

garatuz eta lanbide heziketak unibertsitatearekin eta enpresekin, bereziki ETEekin, izan 

beharreko erlazioari lagunduz.  

 

Ekimena:  Lanbide Heziketari buruzko Euskal Lege baten bitartez, legezko arau marko bat garatzea 

lanbide heziketari estaldura emateko eta haren garapen zabal, moderno, fidagarri eta sendorako 

aukera bermatzeko helburuarekin.    

 

Ekimena:  “Euskadiko LH 2015” agenda estrategikoa ezartzea, lanbide heziketaren kontzepzio 

berria ahalbidetzeko, etorkizuneko proiekzio berri batekin eskema berritzaileak garatuz, 

lehiakortasunaren, prestakuntzaren eta enpleguaren eremuan etorkizuneko joerei aurre hartuz 

eta joera horiek aldez aurretik zehaztuz.     

 

Ekimena:  Lanbide heziketaren eta kualifikazioen euskal sistema integratua sendotzea, 

beharrezko neurriak ezarriz sistema horren barruan unibertsitatearen arlo desberdinak 

txertatzeko, betiere jakintza eta esperientzia uztarturik; horretarako, prestakuntza ibilbide 

malguak egituratzea, gure giza kapitalaren lanbide profila hobetzeko asmoz.   
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Ekimena Lanbide heziketaren euskarazko eskaintza sendotzea, lurralde desberdinetako premia 

soziolinguistikoen premiei erantzunez eta hirugarren hizkuntza baten jakintza ahalbidetuz, 

enplegagarritasun aukerak sendotzeko eta gure ikasleen garapen profesionala handiagotzeko 

lanbide heziketan abian jarri beharreko plangintza eleanitz baten bitartez.   

 

Ekimena:  Berrikuntza plangintza zehatzak sartzea lanbide heziketako zentroen ekoizpen, 

ikaskuntza eta antolamenduaren diseinua hobetzera zuzendutako ekintzen barruan, betiere 

etengabeko hobekuntza eredu berriak, arinak eta partekatuak ezarriz, eraginkortasunez eta 

eragingarritasunez lan egiten jarraitzeko.   

 

Ekimena:  Lanbide heziketako ikasleei kultura ekintzailea irakasteko eta garatzeko zuzendutako 

ekintzak dinamizatzea eta handitzea, lanbide heziketako zentroetatik enpresak sortzen lagunduz 

eta Urratsbat programa bultzatuz eta hobetuz.   

 

Ekimena:  Euskal lanbide heziketa nazioartekotzeko eta Europar Batasunean integratzeko 

ahaleginak bultzatzea, ikasle eta irakasleen mugikortasunari begira Europako eta nazioarteko 

programa eta egitasmoetan parte hartuz.   Halaber, Euskadiko lanbide heziketako zentroek 

Europar Batasuneko beste batzuekin harremanak izateko laguntza emanez, jakintza eta 

esperientzien trukea lotzeko honako arlo hauetan: prestakuntzan, orientazioan, zentroen 

kudeaketan, teknologia berrietan eta berrikuntza nahiz hobekuntza dakartzaten guztietan.     

 

 

5. xedea:   Etengabeko ikaskuntza 

 

Ekimena:  Bizitza osoan zehar ikasteko lege bat garatzeko lan egitea, gizarte prestatua izateko 

beharrezko ekintzei estaldura emanez, zentzu kritikoa landuz, elkarbizitzen, erlazionatzen, jakiten 

eta egiten ikasteko gaitasuna areagotuz eta gizarte konplexuago eta lehiakorrago batean jokatzen 

ikasteko prestakuntza egokia emanez.    

 

Ekimena:  Gaitasunak lantzera bideratzen diren ekintzak gehitzea ikaskuntza ez-formalen eta 

informalen bitartez.  

 

Ekimena:  Prestakuntza ekintzak gehitzea eskaintza partzialeko formatuan, betiere kualifikazio 

profesionalak eskuratu, eguneratu edo hobetu nahi dituzten pertsona guztien ikaskuntza aukerak 

areagotuz eta malgutuz.   

 

Ekimena:  Herritarrei zuzendutako orientazio estrategikoko mekanismoak sortzea eta ezartzea, 

enpleguranzko prestakuntza ibilbide pertsonalizatuak definitzeko.  

 

 

6. xedea:   Euskal unibertsitate sistemaren goranzko kalitatea  
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Ekimena:  Euskal unibertsitate sistemaren gaur egungo egoera ebaluatzea, betiere 

gobernantzaren, irakaskuntzaren eta ikasketa eskaintzaren eremuan hobekuntzak ezartzeko 

helburuarekin.  

 

Ekimena:  Pertsona titulatuen enplegagarritasuna sustatzea, enpresetan praktikak egiteko 

programak eta egitasmoak abiaraziz, ekintzailetzarako gaitasunak sustatuz eta doktoreen jakintza 

eta berrikuntza transferitzeko gaitasunak balioetsiz.   

 

Ekimena:  Gradu ondoko eskolen bikaintasuna eta nazioartekotzea sustatzea, gutxien-gutxienik 

ekimen publikoko zentro batek oso maila altua lortzeko helburua izanez haren prestakuntza 

eskaintzaren kalitateari dagokionez; era berean, zentro hori bikaintasuneko ikerketa taldeentzat 

erakargarria izatea erdiestea, betiere nazioarteko sailkapenak prestatzeko erabiltzen diren 

irizpideekin bat etorriz.     
 

Ekimena:  Unibertsitate ikasketen titulazioen mapa sendotzea Unibasq kalitatearen euskal 

agentziaren laguntzaz, betiere European Quality Association-en erregistroan haren sarbidea 

ahalbidetuz.  

 

Ekimena:  Master eta graduko ikasleen mugikortasuna sustatzea, haien nazioarteko esperientzia 

eta gaitasuna hobetzeko asmoz.  

 

Ekimena:  Unibertsitate plangintza berritzea, hiru zikloetan kalitatezko tituluen eskaintza 

harmonikoa sendotzeko eta Unibertsitate Sistemak Zientzia eta Teknologiaren Euskal Sistemara 

egin beharreko ekarpen ikertzailea indartzeko.   
 

Ekimena:  Nazioartean erreferentziazkoak diren unibertsitateetan euskal katedren sarearen 

koordinazioa hobetzea eta Euro Campus sarea sortzea.  

 

Ekimena:  Unibertsitate zerbitzu kopuru handiagoa ematea e-Administrazioaren bitartez.   

 

Ekimena:  Euskal unibertsitatearen sistema publikoaren finantzazio sistema egokitzea, haren 

nahikotasuna bermatuta, helburuen araberako kudeaketa eredua sendotuz joateko.  

 

 

7. xedea:   Politika zientifiko sendo eta iraunkorra  
 

Ekimena:  Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Sarearekin elkarlanean eta lankidetzan, 

ikerketa sustatzea, bereziki haren kalitateari men eginez, ikertzaileen mugikortasuna erraztuz eta 

euskal sare sozioekonomikora irekiz, betiere Europako eta munduko testuinguruan lehiakorragoa 

izan dadin.   

 

Ekimena:  Jakintzan lan egiten duten ikertzaileen, jakintza transferitu behar duten agenteen eta 

jakintza abian jartzen duten enpresen eta erakundeen arteko koordinazioa hobetzea.  

 

Ekimena:  OIBZ programa indartzea eta ikerkuntzako talde egonkortuen finantzazioa sustatzea, 
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Zientzia eta Teknologiaren Euskal Sistemaren oinarrizko ikerketa aplikatuaren eragile nagusi gisa.  

 

Ekimena:  Talentua erakartzeko eta berreskuratzeko politiketan sakontzea, talentua erakartzeko 

zereginari lehentasuna emanez Euskadiko gizarte eta ekonomi garapenari loturik dauden eremu 

estrategikoetan.  
 

Ekimena:  Bikaintasuneko zentro publiko baten bideragarritasun ekonomiko eta akademikoa 

aztertzea, ikerkuntza proiektu zehatzak erakartzeko, eta zentro hori talentua erakartzeko eta hari 

eusteko toki bihurtzea, gure inguruan jarduera ekonomikoa sorrarazteko eta, aldi berean, 

nazioarteko prestigioa erdiesteko.   

 

 

8. xedea:   Hezkuntza akordio egonkorra 

 

Ekimena:  Topaketa eta lankidetza eremuak garatuko dituzten akordioak lortzea hezkuntza 

eragileekin eta hizkuntz normalizazioan, osasunean, gizarte zerbitzuetan eta abarretan 

eskudunak diren erakunde eta organismoekin.  

 

Ekimena:  Euskal hezkuntzaren eskumen markoaren defentsa eta garapena sustatzea, euskal 

autogobernuaren oinarrizko osagai gisa.  

 

Ekimena:  Euskal hezkuntza sistemari koherentzia eta egonkortasuna emateko hezkuntza 

akordioa bultzatzea eta sustatzea, Hezkuntzari buruzko Euskal Lege bateranzko urratsak emanez, 

Lanbide Heziketari buruzko Lege batekin eta bizitza osoan zehar ikasteari buruzko lege batekin.  
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Testuingurua eta printzipioak.  

• Euskara, identitate faktore eta komunikazio lanabes gisa, gizarte kohesiorako 

funtsezko tresna da.  Euskal gizarteak historikoki adierazi du euskarak beharrezko 

bizitasuna izan behar duela hizkuntza desberdinen artean eta euskal gizarte 

bizitzaren eremu guztietan dagokion tokia izan dezan.   Hizkuntz elkarbizitzaren 

ikuspegi horretatik, Eusko Jaurlaritzak konpromisoa hartzen du euskararen jakintza 

eta erabilera bermatzeko, hizkuntzen eta hiztunen arteko harmonia bilatuz, herritar 

guztiek euren hizkuntz aukera beti babesten eta errespetatzen dela ikus dezaten.   

• Euskararen gizarte errealitateak oso bilakaera positiboa izan du azken 30 urteotan, 

baina oraindik ere desorekan dago gaztelaniarekin alderatuz gero; hori dela eta, 

etorkizuneko erronka garrantzitsuei aurre egin behar die erabileraren eta 

ezagutzaren hedapenari dagokion guztian.   Handik abiaturik, Eusko Jaurlaritzak 

euskara eremu guztietan sustatzeko eta hedatzeko hizkuntz politika eramango du 

aurrera, adostasun sozial eta politiko zabal batean oinarrituz eleaniztasunaren 

kudeaketa demokratiko eta iraunkor baten giltzarri gisa.    

• Euskadiko elebitasuna babestu beharreko balioa da tentaldi hegemonikoen aurrean 

eta errealitate anitzari eroso egiten dioten hizkuntz ordezkapeneko dinamiken 

aurrean; izan ere, elebitasuna euskal gizarte bizitzaren ezaugarri bereizgarrietariko 

bat da eta gizartea bera aberasten du.    Errealitate elebidun hori simetrikoa, 

harmonikoa eta iraunkorra izan dadin, euskarak aurrera egiten jarraitu behar du 

gizarte bizitzaren eremu guztietan; aurrerapen lan hori nazioarteko erreferente bat 

da hegemonikoak ez diren hizkuntzak biziberritzeko lanari dagokionez.   

• Euskararen gizarte bilakaerari nagusiki eragin dioten hiru faktoreak honako hauek 

dira:   legezko babes egokia, baliabide nahikoetan oinarritu den sustapeneko 

hizkuntz politika eta herritarren borondate eta atxikimendua.    

• Faktore horien uztarketa giltzarria izan da Euskadin euskarak aurrera egin dezan; 

gauzak horrela, gure konpromisoa bideraturik dago faktore horiek indartsu esku 

hartzen jarrai dezaten hizkuntzaren oraingo eta etorkizuneko bilakaeran.     

 

• Era berean, euskararen erabilera eta ezagutza sustatzeko politikak gobernuaren 

ekintzaren barnean sartu behar dira zeharkako ardatz gisa; izan ere, ezin egon 

daiteke gizarte kohesioari hain modu nabarmenean laguntzen dioten zeregin batetik 

aparte geratzen den eremurik.    Hizkuntz politiken zeharkakotasun horri eman 

beharreko bultzada euskal erakundeen egitura multzo osora iritsi behar da; 

horrexegatik da hain garrantzitsua eta lehentasunezkoa erakundeek gai honen 

inguruan izan beharreko koordinazioa.     

• Gobernuak bere egiten du Euskara 21 agirian adierazten dena; agiri hori Euskararen 

Aholku Batzordeak prestatu eta onetsi zuen 2008-2009ko epean aurrera 

eramandako hausnarketa prozesuaren barruan. Euskarari buruzko Legea eta hura 

garatzen duen legeria onartzean lortutako adostasun zabalaren ostean, dokumentu 

hori izan da gobernu honek hizkuntz politikaren ardatz gisa ezartzen duen adostasun 

sozial eta politikoko adierazpide nagusietariko bat; gauzak horrela, adostasun 

horretan sakonduko dugu agiriari darizkion politika sektorialak garatzeko orduan.      
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• Euskararen aldeko ekintza positiboak gure gizartearen errealitate soziolinguistikoen 

aniztasuna hartu behar du kontuan; horrenbestez, gehikortasuna eta errealismoa 

gobernu honen orientazio printzipioak izango dira, euskararentzat berdinzaleagoa 

izango den etorkizun hobe baten alde egiteko helburuarekin.  
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Xedeak  

 

1. Euskararen gizarte hazkundea 

2. Hizkuntz eskubideak egikaritzeko berme osoa 

3. Lexikoa eta komunikazio gaitasuna aberastea   

4. Euskara etorkinei hurbiltzea 

5. Euskara modernotasun, dibertsitate eta elkarbizitzari buruzko balioekin lotzea 

6. Euskara komunikazio eta erlazio sistema berrien kultur hizkuntza gisa  

7. Euskararen nazioarteko proiekzioa eta eleaniztasunaren kudeaketa aldeztea  

8. Adostasun politiko eta soziala 

9. Hizkuntz politika, gobernuaren ekintzaren zeharkako ardatz gisa  
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1. xedea:   Euskararen gizarte hazkundea 
 

Ekimena:  Herritar helduen artean euskal hiztunen kopurua handitzen jarraitzea, helduak 

euskalduntzeko sistema sendotuz eta finkatuz HABEren bitartez.   

 

Ekimena:  Euskararen erabilera gizarte eremu desberdinetan sustatzea, bereziki gazteek beren 

aisialdia eta ohiko hartu-emanak garatzen dituzten eremuetan eta lan nahiz gizarte eremuetan.  

Bidenabar, elebidun pasiboek euskararen erabileraren zabalkundeari emandako laguntzaren 

gizarte aitorpena bultzatzea.   

 

Ekimena:  Euskararen bizitokiak eta eremu funtzionalak sustatzea eta indartzea, familia bidezko 

transmisioa bermatuz, haurren eta gazteen gaur egungo belaunaldientzako famili hizkuntza 

izango dela ziurtatzeko eta guraso euskaldun berriek ere ondorengoetaratuko dutela errazteko.     

 

Ekimena:  Eskaintza sendotzea eta dibertsifikatzea, hiztun mota berrien beharrizanei erantzuteko, 

eta elebitasun pasiboari prestigioa ematea eta bultzatzea, euskararen erabilerak dituen aukera 

sozialak areagotzeko eta herritarren hizkuntza-integrazioa handiagoa izan dadin ahalegintzeko. 

 

 

2. xedea:   Hizkuntz eskubideak egikaritzeko berme osoa 

 

Ekimena:  Herritarren hizkuntz eskubideak bermatzeko zeregina sendotzea, eskubide horiek 

errespetatzeko jardunak sustatuz bai eremu publikoetan bai eremu pribatuetan eta Elebide 

zerbitzuari bultzada emanez (Hizkuntz Eskubideak Bermatzeko Zerbitzua).   

 

 

3. xedea:   Lexikoa eta komunikazio gaitasuna aberastea   
 

Ekimena:  Euskararen corpusak izandako aurrerapena sendotzea eta horretan sakontzea, bereziki 

hizkuntzaren lexikoa eta adierazgarritasuna aberasteko zereginari helduz eta gazteen gizarte eta 

erlazio bizitzaren komunikazio eskakizun berrien araberako etengabeko egokitzapena sustatuz.    

 

 

4. xedea:   Euskara etorkinei hurbiltzea 

 

Ekimena:  Etorkinei euskarara hurbiltzeko bideak eskaintzea, gizarte erabilerari eta 

elkarrekiko aberasteari buruzko ideia bikoitzean sakonduz onarpen eta errespetuzko 

dinamika baten barruan.     

 

Ekimena:  Etorkinei euskarari eta euskal kulturari buruzko informazioa eta argibideak ematea, 

irakaskuntzako hizkuntz aukeren berri ematea eta helduak euskalduntzeko zerbitzuak zeintzuk 
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diren jakinaraztea.    

 

 

5. xedea:   Euskara modernotasun, dibertsitate eta elkarbizitzari buruzko 

balioekin lotzea 

 

Ekimena:  Euskarak modernitatearekin daukan lotura estua agirian jartzea eta gizarte kohesioari 

eta kultur garapen iraunkorrari egindako ekarpen handia nabarmentzea.  

 

Ekimena:  Euskararen ikaskuntzari eta erabilerari gizarte eta komunikazio eremu guztietan 

prestigioa ematea.  

 

Ekimena:  Euskarari naturaltasuna ematea gazteen hartu-emanen eremu guztietan, haren 

erabilgarritasun eta erakargarritasuna agerian jarriz.  

 

 

6. xedea:   Euskara, komunikazio eta erlazio sistema berrien kultur 

hizkuntza gisa  

 

Ekimena:  Euskararen arte eta kultur sorkuntza eta ekoizpena sustatzea, haren dibertsifikazioaren 

alde eginez eta lehentasunez komunikazioaren eremua jorratuz.  

 

Ekimena:  Euskararen erabilera eta normalizazioa bultzatzea on-line komunikabideetan 

 

Ekimena:  Euskararen erabilera eta presentzia bultzatzea informazioaren eta komunikazioaren 

teknologietan (IKT), eremu horretan daukan presentzia handiagotuz.   

 

 

7. xedea:   Euskararen nazioarteko proiekzioa eta eleaniztasunaren 

kudeaketa aldeztea  

 

Ekimena:  Euskararen presentzia aldeztea nazioarteko hezkuntza eremuan eta haren nazioarteko 

ikuspena eta aintzatespena indartzea.  

 

Ekimena:  Eleaniztasunaren kudeaketaren eredu aurreratuak aztertzen eta abiarazten laguntzea, 

kohesio eta iraunkortasun faktore gisa.  

 

 

8. xedea:   Adostasun politiko eta soziala 
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Ekimena:  Nafarroako eta Iparraldeko erakundeekiko lankidetza bultzatzea eta erraztea, 

bakoitzaren lurralde eta eskumen eremuak errespetatuz, lurralde guztietan euskararen 

sustapenaren aldeko ahaleginak biltzeko, guztien ondare erkidea den aldetik.   

 

Ekimena:  Eztabaida iraunkorreko dinamika bat bultzatzea eta gizarte agente eta erakunde 

nagusiekin adostasuna bilatzea.  

 

Ekimena:  Ikerketa soziolinguistikoaren zeregina iraunkorki sustatzea hizkuntz politikaren 

eraginkortasun eta adostasun faktore nagusi gisa.    

 

Ekimena:  Erakundeen arteko lankidetza sareak eta gizarte sareak sendotzen laguntzea eta horiek 

sustatzea bai estatuan bai Europan, eleaniztasunaren kudeaketa iraunkorra errazteko asmoz.  

 

 

9. xedea:   Hizkuntz politika, gobernuaren ekintzaren zeharkako ardatz 

gisa  
 

Ekimena:  Hizkuntz politika gobernuaren ekintzaren zeharkako ardatz gisa ezartzeko 

beharrezkoak diren arauzko tresnak eta sailen arteko lanabesak garatzea.     

 

Ekimena:  Euskal Autonomia Erkidegoan erakundeen arteko koordinazioa dinamizatzea 

HAKOBAren markoan (Erakundeen arteko Koordinazio Batzordea) eta Eusko Jaurlaritzaren 

Erabilera Plangintza prestatzea eta aurrera eramatea V. Plangintzaldiari begira (2013-2017), 

Euskadiko herri administrazioen euskararen erabilera plangintzak prestatzeko irizpideak ezarriz 

epealdi berean.     
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Testuingurua eta printzipioak.  

• Kultura gure bizitzen zentzua, bai pertsona gisa bai gizarte gisa, jorratzen duen giza 

jardueraren eremua da.  Kultura funtsezkoa da pertsonen eta giza erkidegoen 

biziraupenari begira, gizakiago bihurtzen gaituen arloan sakontzen baitu eta gizarte 

nahiz herri gisa eratzen baikaitu.   

• Kultura prozesu bat da, ez produktu hutsa; honakoak biltzen dira bere barnean besteak 

beste: harremanen eremua, jakintza, identitate pertsonalaren eta kolektiboaren 

(bir)sorkuntza iraunkorra, sormena, zabalkundea eta gure ondarearen transmisioa.   

• Ondarea gure oroimen partekatu eta erkidea da.  Aro digitalean ondarearen gainean 

daukagun esperientzia partekatzeko, erabiltzeko, erlazionatzeko eta aberasteko aukera 

berriak zabaldu dira. Marko digital berri baterako oinarriak jarriko ditugu, artxibo 

publikoen, liburutegien eta museoen arteko lotura erraztuz.   

• Ondarea beste erakunde batzuekin eta herritar guztiekin partekatzen den erantzukizuna 

da.   Eta objektuak eta higiezinak ondarearen zatia izanagatik ere, natur inguruneak eta 

gauza immaterialak ere ondarea dira.     Euskadik erreferente bat izan behar du 

ondarearen zainketan, ikerkuntzan, zabalkundean eta nazioarteko proiekzioan.   

• Euskal kultura ingurune global batean garatzen da, aro digitalaren agerpenak 

baldintzatuta.  Aukera eremu bihurtu behar dugun erronka bat da, gure sorkuntza 

industriak garatzeko, modernizatzeko eta nazioartekotzeko.   

• Kultura esparruan haztearen aldekoak gara, Euskadiko garapen sozio-ekonomikoaren 

garapenari lotuta betiere. Kultura gero eta elementu funtsezkoagoa da ekonomian.   

• Kultur eta sorkuntza industriek kultur ekoizpen propioa ahalbidetzen dute eta 

etorkizunari begirako apustua dira arlo ekonomikoan nahiz gizarte arloan; era berean, 

funtsezkoak dira gizarte eta herri bat eraikitzeko zeregin iraunkorrean.  

•  Eraldaketa biziko testuinguru batean, erakunde publikoen laguntza garrantzi handikoa 

da, baina laguntza hori birdefinitu beharra dago.   Eta ezinbestekoa da hori guztia 

sektorearekin bat etorriz bideratzea.  Kultur politika ez baita kultur sektorearentzat 

egiten, baizik eta harekin batera.  

• Garrantzi kultural, sinboliko eta ekonomiko handiko trakzio proiektuei zuzendutako 

laguntza orekatuko dugu, bai eta kultur industriei zuzendutakoa ere; arreta berezia 

jarriko dugu euskarazko ekoizpenean eta sortzaileei eta kultur sorkuntza, eztabaida eta 

trukerako sareei emandako babesean ere.      

• Kultur ingurune dinamiko, bizi eta indartsua orain eta etorkizunaren bermea da bai arlo 

ekonomikoan bai politikoan, bai sorkuntzaren eta birsorkuntza iraunkorraren bitartez 

erkidego eta nazio bezala eratzen gaituen guztian, bai mundura proiektatzen eta hari 

lotzen gaituen guztian bai gizarte baten balioetan ere:     kultura, batez ere, gizarte aske 

baten bermea da.   
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Xedeak  

 

1 Topaketa, koordinazio eta lankidetzarako kultur politika 

2 Baliabide publikoen berrantolaketa 

3 Kultur eta sorkuntza industriei laguntzea 

4 Arte eta kultur sorkuntza bultzatzea 

5 Kultur egitura eta ekimen traktoreei laguntzea 

6 EITB eta ikus-entzunezkoen sektorea bultzatzea 
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1. xedea:   Topaketa, koordinazio eta lankidetzarako kultur politika 

 

Ekimena:  Kulturaren baterako erantzukizuna daukaten erakundeen (Eusko Jaurlaritza, foru 

aldundiak eta udalak) eta sektore bakoitzeko agenteen arteko elkarlanean, koordinazioan eta 

jarduketan aurrera egiten jarraitzea.    

 

Ekimena:  Koordinazio sektoriala aurrera eramatea, kultur politikaren jarduketa ildoak garatuz 

kulturaren askotariko sektoreetako ordezkariekin elkarlanean eta adostasunean.   

 

Ekimena:  Kultur politiken garapenari begira gobernuaren sailen eta zerbitzuen arteko 

harremanak, lankidetza eta elkarlana estutzea eta, bereziki, Kultura, Hezkuntza, Hizkuntz Politika 

eta Gazteriaren artean.  

 

 

2. xedea:   Kulturarako baliabide publikoen berrantolaketa  
 

Ekimena:  Arauzko markoa eta baliabide publikoak berrantolatzea, eraginkortasun handiagoa 

lortzeko eta kultur agenteen eta herritarren premiei erantzun hobea emateko.  

 

Ekimena:  Ondarea zaintzeko eta hedatzeko legezko markoa eguneratzea, Kultur Ondarearen 

Lurralde Plangintza Sektorialean arreta berezia jarriz, eta arauak bultzatzea eta erregulatzea 

ondare immateriala identifikatzeko, babesteko, ikertzeko eta zabaltzeko.  

 

Ekimena:  Irakurketa Publikoaren Sarea bateratzeko lanean aurrera egitea, lurraldeko eta 

unibertsitateetako liburutegiekin lankidetzan eta horiek guztiak sarean jarriz, eta Euskadiko 

Liburutegiaren ondare proiektua eta proiektu digitala garatzen segitzea.  

 

Ekimena:  Euskadiko artxibo publiko guztiak sarean antolatzeko zereginean aurrera egitea, 

sarbide eta eskuragarritasunerako erraztasunean eta unibertsaltasunean arreta jarriz.    

 

 

3. xedea:   Kultur eta sorkuntza industriei laguntzea 

 

Ekimena:  Sektorean berrikuntza, nazioartekotzea eta modernizazioa bultzatzea eta sustatzea, 

dinamizazio ekonomikoari eta enpleguaren sorkuntzari begirako tresna eta lanabes gisa.   

 

Ekimena:  Kultur eta sorkuntza industriei laguntzea gizarte digitalera egokitzeko eginkizunean, 

politika publiko eraginkorrak garatuz, herritarrak kultur eremuko jabetza intelektualaren alde 

sentsibilizatzeko asmoz.  

 

Ekimena:  Sektoreekin lankidetzan eta elkarlanean, kultura finantzatzeko eta hari laguntzeko 

ildoak birdefinitzea, betiere sorkuntza, ekoizpen, erakusketa eta negozio marko berrietara 

egokituz.   
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Ekimena Euskadiko sorkuntza enpresei nazioartekotzeko laguntza ematea, euskal sortzaileen, 

euskararen eta euskal kulturaren proiekzioa eta sarbidea bultzatuz nazioarteko sareetan, bereziki 

Etxepare Institutuaren bitartez.     

 

 

4. xedea:   Arte eta kultur sorkuntza bultzatzea 

 

Ekimena:  Sorkuntza proiektuen finantzazio lerroei eustea, bai eta nazioarteko egonaldi eta 

trukeetarakoei ere.   

Ekimena:  Arte, kultura eta pentsamendua sortzeko guneak eratzeko eta egonkortzeko laguntza 

ematea Euskadiko lurralde oso-osoan.   

Ekimena:  Sorkuntza, ekoizpena eta herritarrekiko baterako sorkuntza bultzatzen eta sustatzen 

duten azpiegiturei, proiektuei eta egitasmoei laguntza ematea, hala nola Tabakalerari edota 

Kulturaren 2016ko Hiriburutzari.    

 

 

5. xedea:   Kultur egitura eta ekimen traktoreei laguntzea 

 

Ekimena:  Museoak eta proiektu museologiko traktoreak egonkortzeko eta garatzeko laguntzari 

eustea artegintzan, ondarean eta natur ondarean.  

 

Ekimena:   

Zine, musika eta antzerki jaialdi traktoreetarako laguntzari eustea, haien kultur, gizarte, turismo, 

ekonomi eta irudi eraginagatik eta hiri eta herrialde markagatik.   
  

 

Ekimena:  Proiektu traktore berriak handitzeko edo abian jartzeko aukera aztertzea eta, hala 

badagokio, horiek bultzatzea eta sustatzea.  

 

 

6. xedea:   EITB eta ikus-entzunezkoen sektorea bultzatzea 

 

Ekimena:  Eitb bultzatzea zerbitzu publiko gisa, euskalduntze eragile gisa, ikus-entzunezkoen 

sektorearen bultzatzaile gisa, euskal kulturaren antena pribilegiatu gisa eta gizarte kohesiorako 

tresna eta lanabes gisa.  

 

Ekimena:  Baliabideak erabiltzerako orduan eraginkortasunean aurrerapausoak ematea 

ahalbidetuko duen bikaintasunaren kudeaketa bultzatzea.  
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Testuingurua eta printzipioak.  

� Gazteria da aldaketei egokitzeko, ideia eta ezagutza berriak ekartzeko ahalmen 

handiena daukan gizarte taldea eta gure giza kapitalik onena. Euskadik irizpide propioa 

daukan gazteria dauka, gazteria autonomoa, ekimenduna, gazteria parte-hartzailea, 

solidarioa eta Euskadiren garapen sozial eta ekonomikoarekin konprometitua; eta 

Euskadirentzat beharrezkoa da hala izaten jarraitzea. Herri gisa aurrera egin, abantzatu 

eta garatu nahi badugu, pertsona gazteen alde egin behar dugu argi eta garbi; entzun 

eta lagundu behar diegu eta elkarrekin jardun.  Euskadiren etorkizuna haiekin eraiki. 

� Hori dela eta, haur, nerabe eta gazteen arloko estrategiak zenbait ekimen ezartzen ditu 

emantzipazioaren, autonomiaren eta partaidetzaren inguruan.    

� Eusko Jaurlaritzak proposatzen duen gazteri politikaren abiapuntua da pertsona gazteak 

beren bizitzaren eta etorkizunaren benetako protagonistak direlako uste osoa. Bizitza-

ziklo bakoitzeko interesgune, beharrizan eta motibazioei doitutako proposamena da. 

Proposamen koordinatua, ikuskera estrategikoa daukana, koherentea eta gazteekin, 

eragileekin eta administrazioekin partekatua. 

� Enplegua eta etxebizitza lehentasunezko jarduketa ardatzetariko bi dira, gazteak 

emantzipatzeko eta bizi proiektu independentea garatzeko oztopo nagusiak direlako, 

zalantzarik gabe.   Era berean, beste eremu batzuetan zenbait neurri ezartzen dira, hala 

nola osasunena, aisialdian, kulturan, partaidetzan, elkartasunean edo balioetan.  

� Gure konpromisoa da euskal gazteriarekin ditugun helburuak betetzeko lan egitea, 

bazkideturik dauden eta ez dauden gazteen elkarlanarekin eta foru aldundien eta 

udalen lankidetzarekin, helburua bat egitea, ikuskerak partekatzea, ahaleginak 

koordinatzea eta gazteri arloko politikei koherentzia ematea izanik, bai arlo sozialean bai 

arlo administratiboan eta gazteei, haien ordezkariei eta gazteri eragile guztiei entzuteko 

eta horiek guztiak errespetatzeko jarrera batetik, betiere etorkizun hobea ahalbidetzeko 

xedez.     
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Xedeak  

 

1. Gazteriaren zeharkako politika bultzatzea  

2. Partaidetza eta elkartasuna bultzatzea 

3. Gazteri politiken zuzendaritza estrategikoa  
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1. xedea:   Gazteriaren zeharkako politika bultzatzea  
 

Ekimena:  Eusko Jaurlaritzaren III. Gazte Plangintza prestatzea Euskadiko Gazteri Politikaren 

Marko Orokorraren garapen gisa.  

 

Ekimena:  Gazteen enplegua eta ekintzailetza sustatzea, gazteen lehendabiziko lan esperientzia 

erraztuko duten beken programa baten bitartez, prestakuntza eta praktika egitasmo zehatzen 

bitartez eta egokitzapen profesionalari eta enplegu birziklapenari buruzko programa baten 

bitartez, betiere lana lortzeko sarbide kontratuak indartuz eta unibertsitateko gazteen lan 

esperientzia aldeztuz.    

 

Ekimena:  Gazteek etxebizitza eskuratzeko aurrez aurreko plana prestatzea. 

 

Ekimena:  Gazteen osasuna sustatzeko eta bizi ohitura osasungarriak bultzatzeko jarduketa 

programa integrala abian jartzea.   

 

Ekimena:  Gazteen mugikortasuna erraztea mugikortasun iraunkorrari buruzko politikarekin 

koordinatuz eta nazioarteko esperientziak bultzatzea, betiere gazteen elkartrukerako garapena 

bultzatuz.   

 

Ekimena:  Kultur garapena eta elkartrukea sustatzea eta balioetan hezteko modulu eta plangintza 

zehatzak bultzatzea ikastetxeekin elkarlanean.    

 

 

2. xedea:   Partaidetza eta elkartasuna bultzatzea 

 

Ekimena:  Gazteen erakundeen gaur egungo ordezkaritza egiturentzat oinarri sendoak jartzea 

(CJE-EGK). 

 

Ekimena:  Parte-hartze eta informaziorako bideak sendotzea sare sozialen bitartez. 

 

Ekimena:  Gazte boluntariotzako programak eta lankidetza bideratzea eta bultzatzea. 

 

 

3. xedea:   Gazteri politiken zuzendaritza estrategikoa  
 

Ekimena:  Euskadiko haur, nerabe eta gazteei buruzko politikak planifikatzeko, antolatzeko, 

administratzeko, kudeatzeko, ikuskatzeko eta ebaluatzeko eredu sistemaren diseinu eta 

erregulaziorako legegintzaldi ekimena eta arauzko garapena abiaraztea.    

 

Ekimena:  Ikerkuntzarako, gazteri politiken etengabeko erkaketarako eta gazteri arloko eragileen 

trebakuntzarako dauden egitura eta baliabideak sendotzea. 
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2.6 Kirola, garapen fisikoa eta pertsonala 
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Testuingurua eta printzipioak.   

� Kirol arloan dagoen gizarte eskaria etengabe ari da bilakatzen eta horrek kirol eskaintza 

kontuan hartuko duen planifikazio dinamikoagoa eskatzen du, kirol jarduera ulertzeko 

moduen arabera moldatuko dena eta herritarren premien araberako zerbitzuaren 

kalitatea errespetatuko duena.    

� Kirola estrategikoa da gizartearen garapen harmonikoan; eginkizun garrantzitsua dauka 

hezkuntza esparruan, betiere herrien nortasunean, osasunean eta bizitza kalitatean 

eragiten dituen ondorioak ahaztu barik.  

� Euskadik kirolaren esparruan errealitate aurreratua dauka. Baina oraindik ere hobetzeko 

aukerak daude:  gutxietsitako taldeen artean jarduera tasak igotzea, kirol eragileen 

arteko koordinazioa eta lankidetza hobetzea, emakumeen artean kirolaren kultura 

sustatzea edota kirol jardueretan euskararen erabilera eragitea erronketako batzuk dira.  

� Halaber, indarreko legeria egokitu beharra dago; garapen bidean dauden egitura berrien 

araberako moldaketa lana gauzatu behar da, bai eta gaur egungo kirol sarea finkatu eta 

sendotu ere, kirolaren bitartez lortu dugun euskal identitatearen sustraiak, balioak eta 

ezaugarriak ahaztu gabe.   

� Euskal kirolak, bere emaitza garrantzitsuei esker, Euskadiren irudia eta bere kultura 

islatzen du nazioartean eta gure nortasuna munduaren begien aurrean agertzea 

ahalbidetzen du. Gainditze balioa, borondatea, ilusioa eta zenbaitetan arrakasta 

adierazten dituzten kirolari ugariek kultura irudikatzen dute bere zentzu errealenean. 

Pertsona hauek gogorarazten digute ahaleginaren eta norberak bere burua 

gainditzearen garrantzia kanpoko helburuen gainetik. 

� Eusko Jaurlaritzak defendatzen eta espainiar estatuari euskal kirol selekzio nazionalen 

ofizialtasuna aitortu dezala eskatzen jarraituko du, Euskadik tresna hauek baliatuko 

baititu errespetua eta nazioarteko proiekzioa lortzeko. Eskaera hau bateragarria da 

konstituzioak aldarrikatzen duen estatu plurinazionalarekin, selekzio nazional 

desberdinen existentzia onartzen duten Europako beste estatu batzuetan normaltasun 

demokratiko osoz gertatzen den bezala.  

� Eusko Jaurlaritzaren helburua kirola praktikatzeari era naturalean lotutako balioak 

hedatzea eta sozializatzea da eta hau egin nahi du eskuragarri dauden baliabideak 

arrazionalizatuz eta, aldi berean, jasangarriak eta kalitatezkoak diren kirol azpiegitura 

eta ekipamenduak bermatuz. 
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1. xedea:   Kalitatezko euskal kirol sistema 
 

Ekimena:  Kalitatezko kirol sistema orekatu berria sustatzea eta bultzatzea, betiere kirolaren 

marko juridikoa eta antolamenduzkoa eguneratuz eta, bereziki, kirol esparruko lanbideak 

erregulatzeko legearen proiektua prestatuz.    

Ekimena:  Euskadiko federazioen sarea berrantolatzea, haren egitura eta jardunbidea 

eraginkortasun irizpideen arabera egokituz eta euskal kirol eredu berriaren eraikuntzan daukan 

zeregina birdefinituz Euskal Federazioen Batasunaren lankidetza estuarekin.    

 

Ekimena:  Lehiaketarako euskal eremua sendotzea, lehiaketetarako egiturak arrazionalizatuz eta 

haien formatua gaur egungo errealitate sozioekonomikora eta kirol eragileen premietara eta 

itxaropenetara egokituz.   

 

 

2. xedea:   Nazioarteko kirol maila altua 

 

Ekimena:  Fadurako Perfekzionamendu Teknikorako Zentroaren funtzionamendu eta jardunbidea 

eta maila altuko garapenari begirako teknifikazio zentroaren kontzeptua eta haren 

funtzionamendua ere birdefinitzea, bai eta Euskadiko maila altutako zentroen mapa eta haren 

antolamendua ere, inbertsio estrategien premiak eguneratzeko helburuarekin.   

 

Ekimena:  Kirol zuzendaritzaren teknikarien eta kirol federazioen arteko talde lana eta 

koordinazioa bultzatzea eta sustatzea, maila altuko kirolari kopuru handiagoa lortzeko, eta 

aldundiekiko lankidetza eta elkarlana erraztea talentudun kirolariei edo etorkizun oparoko 

kirolariei jarraipena egiteko eta laguntza emateko.   

 

Ekimena:  BAT (Basque Team) marka bultzatzea eta euskal balioetara egokitzea, parte-hartzaileen 

kopurua handitzeko eta hurrengo Olinpiadetan domina eta diplomak erdiesteko xedez.  

 

Ekimena:  Euskal selekzioak, Euskadi-Basque Country, indartzea eta euskal kiroleko selekzio 

nazionalen ofizialtasunaren onarpena bultzatzea eta sustatzea.  

 

 

3. xedea:   Kirol jardunaren sustapena. Dopinean tolerantziarik ez 

 

Ekimena:  2020 plangintza estrategikoa diseinatzea Euskadi herritarrek egingo duten jarduera 

fisikoan erreferentzia bat izan dadin, eta kultur eta gizarte aldaketa bat sustatzea osasuna 

jarduera fisikoaren sinonimoa izan dadin, betiere gure pertsonen bizi kalitatea hobetzeko 

helburuarekin.   Jarduera fisikoa haurtzarotik sustatzea, haurren gizentasuna saihesteko 

helburuarekin.  

 

Ekimena:  Dopinaren aurkako Euskal Agentzia sustatzea eta bultzatzea, dopinaren kontrako 

borroka indartzeko Dopinaren kontrako Mundu Agentziarekin lankidetza estu-estuan, eta 

dopinaren aurkako borrokan eredugarriak izatea, tolerantziarik gabe jardunez, Euskadi mundu 

mailako erreferentea izan dadin dopinaren aurkako borrokan. 
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4. xedea:   Berdintasuna euskal kirolean 

 

Ekimena:  Kirolean berdintasuna bultzatzea, betiere emakumezkoek euskal kirolaren eremu 

desberdinetan (praktika, kudeaketa, antolakuntza eta zuzendaritza esparruetan) aurkitzen 

dituzten oztopoak eta diskriminazioak ezabatzeko asmoz.   
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2.7 Pertsona behartsuenak  

 

2012-2016ko Gobernu Programa, hiru herrialde konpromisori aurre egiteko -  - 

Testuingurua eta printzipioak.  

• Ongizate ekonomikorako eskubidea eta gizarte proiektu komun bat erabat 

konpartitzeko eskubidea, euskal gizartean dauden estandarren araberako bizimodu duin 

bat biziz, oso garrantzitsuak dira gizarte eraikuntzan.  

• Uste dugu gizarte zerbitzuak Ongizate Estatuaren laugarren zutabea direla, 

Hezkuntzaren, Osasunaren eta Pentsio Sistemaren parekoak. Horregatik, beharrezkoa 

dugu, eskubide honi maila hori ematen dion araugintzako esparrua sortzeaz gain, 

eskubide hau modu mailakatuan bermatzen duen bidean aurrera egitea.  

• Gaur egun Gizarte Zerbitzuei buruzko Legea, Diru-sarrerak Bermatzeko eta 

Gizarteratzeko Legea eta Familiei Laguntzeko Legea gure gizarte politikaren funtsezko 

zutabeak dira.  Gizarte politiken legitimitate sozialean aurrera egin behar dugu, 

adostasun sozial eta politiko handiak lortzeko; horrek ahalbidetuko du Euskadin 

eskubide subjektiboaren kategoriara iritsi diren gizarte zerbitzuak benetan garatu ahal 

izatea.   

• Zenbait kolektibok, hainbat arrazoirengatik, bazterketa egoerak pairatzeko joera handia 

dute. Kolektibo horietako pertsonek oso beharrizan ezberdinak dituzte. Oso babes 

ezberdinak behar dituzte, bai beren egoera arintzeko (laneratzeko prozesua ia ezinezkoa 

denean), bai bizimodu ahalik eta duinena eta beteena izateko. 

• Zentzu honetan, behar-beharrezkoa da Gizarte Zerbitzuei buruzko Legea garatzea, 

lankidetza eta partaidetza eredu publiko-pribatu bat definitzea, hirugarren sektoreko 

gizarteari emandako laguntza onartzea eta herri administrazioen aldetiko konpromiso 

bat zehaztea, betiere haren eskumen eta erantzukizunekoak diren gizarte zerbitzuen 

multzoa osatzen duten prestazioei dagokienez.   Herrialde batek bakar-bakarrik lor 

dezake heldutasuna gizarte kohesioa lortzen badu eta bakar-bakarrik egin dezake 

aurrera herritar guztiek ere egiten badute aurrera.  
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Xedeak  

1. Pertsona behartsuentzako gizarte laguntzaren bermea 

2. Gizarte zerbitzuak, ongizate estatuaren laugarren zutabe gisa 

3. Autonomia pertsonalaren sustapena 

4. Pertsona guztientzako bizitza duina 
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1. xedea:   Pertsona behartsuentzako gizarte laguntzaren bermea 

 

Ekimena:  Pertsonarik behartsuenentzako gizarte laguntzak mantentzen direla bermatzea. 

 

Ekimena:  Gizarte zerbitzuen eraginkortasuna hobetzea, gizarteratzea erraztuz eta bazterkeriaren 

kronifikazioa saihestuz, eta diru sarrerak bermatzeko errenta balioestea gizarte kohesiorako 

lanabes eta tresna gisa.  

 

Ekimena:  Emandako laguntzen eta gizarte politiken fiskalizazioa, gizarte iruzurra kontuan 

hartzera eta kontrolatzera zuzendutako neurrietan arreta berezia jarriz.    

 

 

2. xedea:   Gizarte zerbitzuak, ongizate estatuaren laugarren zutabe gisa 

 

Ekimena:  Gizarte zerbitzuen sistemaren iraunkortasuna bermatzea, zerbitzuen multzoaren 

garapen osoa burutuz eta Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemari beharrezko baliabide eta 

bitartekoak emanez lankidetza publiko-pribatuaren eredu mistoan aurrera egiteko.   

 

Ekimena:  Gizarte zerbitzuak eskaerari egokitzea sustatzea, eta gizarte eta osasun zerbitzu berrien 

garapena bultzatzea.  

 

Ekimena:  Osasun sistemaren eta gizarte zerbitzuen artean lankidetza mekanismoak garatzea, 

bazterketa arriskuan dauden pertsonei jarraipena egiteko eta laguntza emateko. 

 

Ekimena:  Erakundeen arteko koordinazioa eta lankidetza bultzatzea eta elkarlan publiko-

pribatuaren eremua sustatzea, gizarte zerbitzuen eraginkortasuna hobetzeko asmoz.   

 

Ekimena:  Adostasun zabaleko gizarte hitzarmena sustatzea, gizarte zerbitzuen sistemaren aldeko 

aurrerapena sendotzeko asmoz.   

 

 

3. xedea:   Autonomia pertsonalaren sustapena 

 

Ekimena:  Autonomia pertsonalaren maila txikia daukaten pertsonen gizarteratze eta laneratze 

prozesuak sustatzea.  

 

Ekimena:  Autonomia pertsonalaren maila txikia daukaten pertsonen kolektiboei berariaz 

zuzendutako prestakuntza ekimenak eta enpleguaren sorkuntza formulak bultzatzea.  

 

Ekimena:  Minusbaliotasuna daukaten pertsonak artatzearen aldeko testuinguru bat garatzea, 

bizitza eredu independenteak sustatuz eta menpekotasun egoerak prebenitzeko neurriak ezarriz.  
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Ekimena:  Pertsonen, haien bizi kalitatearen eta kudeaketaren etikaren inguruan bilbatzen diren 

zerbitzuak planifikatzea.  

 

Ekimena:  Hezkuntza bazterketa espirala apaltzeko funtsezko osagai gisa bultzatzea, 

absentismo kopuruak eta ez-eskolaratzeak murriztuz eta, aldi berean, haur hezkuntzarako 

sarbidea erraztuz.  

 

Ekimena:  Gizarte zerbitzuen eta enplegu zerbitzuen arteko koordinazioa bultzatzea eta 

sustatzea, oinarrizko gizarte zerbitzuak sendotuz bazterketa arriskuan dauden pertsonen 

hasierako orientatzaile modura.  

 

 

4. xedea:   Pertsona guztientzako bizitza duina 

 

Ekimena:  Etxebizitzaren eskuragarritasuna, emantzipazioa eta bizitza independentea erraztea 

bizi proiektuaren garapena ahalbidetzen duten lanabes eta tresna gisa.   

 

Ekimena:  Pertsonen esku gizarteratzeko bitartekoak eta mekanismoak jartzea, bizi erabaki 

propioak hartzea ahalbidetzeko xedez.   
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Testuingurua eta printzipioak.  

• Etxebizitza eskuratzea arazo nagusietako bat da oraindik ere euskal gizartearentzat. 

Etxebizitzaren prezio garestiaz gain, orain finantzaketa lortzeko arazoak daude. 

Etxebizitza eskuratzeko ezintasun horrek arazo asko sorrarazten ditu, pertsonen 

garapen arruntarekin zerikusia duten arazoak, alegia; hori dela eta, politika eraginkorra 

egin behar da, sortutako desberdintasunak apaltze aldera.  

 

• Azken urteetako egoera ekonomiko larriaren ondorioz, etxebizitza politikek errealitate 

berri bati aurre egin behar izan diote, ekonomi eta finantza krisi sakona ezaugarri 

duena.  

• Testuinguru berriaren ezaugarrietako batzuk administrazioen aurrekontuen murrizpena, 

langabezi handiak sortutako arazoak eta higiezin sektorearen jardueraren beherakada 

izan dira. Horrek eragozpen handiak sortu ditu finantzaketa eskuratzeko eta zorrak 

kitatzeko orduan. 

 

• Une honetan, merkatuaren distortsio larrien ondorioz etxebizitza eskuratzeko arazoak 

dituen kolektibo tradizionalari bestelako gizarte errealitate batzuk gehitu zaizkio:  

hipotekari aurre egin ezin dioten pertsonak, merkatuko alokairu bati aurre egin ezin 

diotenak eta gizarte alokairu bati aurre egin ezin diotenak; eta horrek zenbaitetan 

eragin du pertsonok etxebizitzarik gabe geratzea.  

 

• Horregatik, Eusko Jaurlaritzaren etxebizitza politikek eta etxebizitza parkeek estrategia 

berriak ezartzeaz gain, lehentasunez bideratu behar dira krisialdi ekonomikoaren 

ondorioz sortutako gizarte larrialdiko egoerei aurre egitera.    

 

• Testuinguru honetan, gure ahaleginak bideratuko dira alokairua sustatuko duen politika 

publikoa bultzatzera, gazteek etxebizitza bat eskuratzera, minusbaliotasunak edo 

egokitzapen premia bereziak dituzten pertsonak artatzera eta gizarteratzeko zailtasunak 

dituzten pertsonei edo egoera berezietan dauden kolektiboetako pertsonei arreta 

egitera, betiere etxebizitza duin eta egokia eskuratzeko eskubidea bete dadin.   
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Xedeak. 

1. Pertsona behartsuenei zuzendutako etxebizitza estrategia berria 

2. Alokairuaren sustapena 

3. Gazteek etxebizitza eskuratzea 

4. Bazterketa arriskuan dauden eta etxebizitzarik ez duten pertsonentzako laguntza 

5. Etxebizitzen egokitzapena eta eraberritzea eta eraikuntza iraunkorra 
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1. xedea: Pertsona behartsuenei zuzendutako etxebizitza estrategia 

berria 

 

Ekimena: “Etxebizitzaren aldeko erakundeen arteko akordio” bat lortzea, Euskadiko herri 

administrazio guztien artean etxebizitza gaian lankidetza eta elkarlana sustatzeko eta bultzatzeko 

asmoz.   

 

Ekimena:  Lehentasunezko intereseko kupo sistemari lotutako etxebizitza publikoa adjudikatzeko 

prozesuak berrikustea eta hobetzea, pertsonarik eta kolektiborik behartsuenak aldezteko xedez.  

 

Ekimena: Etxebizitza ikuskatzeko plangintza bat garatzea, titulartasuna, gizarte egoera eta 

bizigarritasuna aztertuz.  

 

Ekimena: Fiskalitate berria bultzatzea foru aldundiekin elkarlanean, etxebizitzaren 

eskuragarritasuna ahalbidetzeko.  

 

Ekimena:  Etxebizitza politikarako finantzazio aukerak identifikatzea eta baloratzea.  

 

Ekimena: Sustapeneko kooperatibak sustatzea, baldin eta babes publikoko etxebizitzen 

antzeko presio tasatuetan saltzen badira. 

 

Ekimena: Etxebizitza politika beste gizarte politika batzuekin koordinatzea, menpeko 

pertsonei edo bazterketa arriskuan daudenei zuzentzen zaizkien neurriak lehenetsiz.   

 

 

2. xedea: Alokairuaren sustapena 

 

Ekimena:  Alokairuko gizarte etxebizitzaren gaur egungo parkea indartzea, alokairu araubideko 

etxebizitzen promozio berriak bultzatuz eta eremu honetan erabilitako baliabide publikoak 

politika honen sustapenera zuzenduz.  

 

Ekimena:  Alokairu pribatua sustatzeko neurriei beste bultzada bat ematea, betiere hutsik dauden 

etxebizitzen parkea mobilizatuz, errentamendua zailtasunetan dauden pertsonei erraztuz eta 

alokatzailearen eta maizterraren eskubideak bermatuz.  

 

 

3. xedea:   Gazteek etxebizitza eskuratzea 

 

Ekimena:  Euskadiko gazteei emantzipatzen laguntzeko estrategia berria garatzea, etxebizitzaren 

eskuragarritasuna erraztuz gizarte alokairuaren bitartez.   

 

Ekimena:  Gazteen eta helduen arteko pisu partekatuak sustatzea, administrazioak 

bermatzailearen zeregina betez.  
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Ekimena:  Alokairua, erosteko aukerarekin, sustatzea, batez ere 35 urtetik beherako 

pertsonentzat.  

 

 

4. xedea:   Bazterketa arriskuan dauden eta etxebizitzarik ez duten 

pertsonentzako laguntza 

 

Ekimena:  Aldi baterako alojamenduen sare publikoa sortzea zenbait kolektiborentzat (tratu 

txarrak jaso dituzten pertsonak, ostatu eman behar zaien pertsonak eta etxea utzarazi dieten 

pertsonak, etorkinak etab).  

 

Ekimena:  Etxebizitzarik gabeko pertsonen egonkortasuna, babesa eta integrazioa laguntzen 

dituen eta etxeak uztaraztearen ondorioak arintzen dituen programa integral bat bultzatzea.  

 

 

5. xedea:   Etxebizitzen egokitzapena eta eraberritzea eta eraikuntza 

iraunkorra 

 

Ekimena:  Hiri eraberritzea eta birsorkuntza sustatzen laguntzeko programa bat abiaraztea, gai 

honi buruz Etxebizitzari eta Hiri Biziberritzeari buruzko 2010/2013 Gida Plangintzan egindako 

ezarpenak birformulatuz.  

 

Ekimena:  Premia bereziak dituzten pertsonei egokitutako etxebizitza irisgarriak sustatzen 

laguntzea.  

 

Ekimena:  Arkitektura berdeko eta eraikuntza iraunkorreko eredu berriak bultzatzea eta 

sustatzea. 
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2.9 Pertsona nagusiak  
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Testuingurua eta printzipioak 

• Gure bizi-itxaropena Europako luzeenetakoa da. Euskadikoak urte gehien bizi diren 

emakumezkoak dira Europan. Hori Euskadin ditugun ongizate mailari esker, gizarte 

babesari, osasunari esker eta zientziaren eta medikuntzaren aurrerapenei da horrela.  

• Gure erronka izan behar da gure adineko pertsonen adina ahalik eta modurik 

osasuntsuenean eta aktiboan luzatzea. Erronka honetan, adineko pertsonen bizi ohitura 

osasuntsuak eta gizartean parte hartze aktiboa izatea funtsezkoak dira; hau da, 

mendetasuna prebenitzea. 

• Adineko pertsonek gure gizartean egiten duten ekarpena aitortu behar dugu lehenik, 

eta hortik abiatuta, gizartean parte hartzeko eta laguntzeko aukerak eta mekanismoak 

sustatu eta eskaini behar dizkiegu. “Zahartze aktiboan” sinesten dugu zahartze 

osasungarria, parte-hartzailea eta mendetasunetatik libre ezartzeko bide modura.   

• Hala eta guztiz ere, ezin dugu ahaztu adineko pertsonetako askok beste pertsona 

batzuen babesa eta laguntza behar dituztela bizimodu duina edukitzeko. Merezi du 

azpimarratzea, “adineko pertsonak” eta “mendetasuna” identifikatu ohi ditugun arren, 

65 urtetik gorako pertsonen %11k bakarrik duela mendetasun mailaren bat. 

• Zeregin hori ezin da bakarrik izan familiaren erantzukizuna eta ardura.   Pertsonen 

zainketa eta zaintzaileen bizitzaren garapen optimoa bateragarri egiten dituzten 

neurriak sendotzen jarraitu beharra dago.  Betiere ahaztu gabe egoitza artapena behar 

duten pertsonak daudela.  

• Justizia soziala ezin dezakegu ulertu beraren alde humanoagoa eta hurbilagoa kontuan 

izan gabe. Pertsonarik ahulenek erakundeen babesa eta laguntza behar dituzte, justizia 

sozialagatik, baina baita zaintza jasotzeko ere, beraien alboan dauden, laguntzen dieten 

eta arreta pertsonala ematen dieten pertsonen bitartez. 

• Euskadi liderra da Menpekotasunari buruzko Legearen aplikazioan.  Alabaina, oraindik 

ere tarte luzea dago Eusko Jaurlaritzak Euskadiko gainerako herri administrazioekin 

batera ibili beharreko bidean; kontuak kontu, ahaleginak egin behar dira modu 

koordinatuan pertsonarik behartsuenen zerbitzura jarduteko.    
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1. xedea:   Zahartze aktiboa eta belaunaldien arteko elkartasuna 

 

Ekimena:  Partaidetza aktiboa sustatzea gizartean, bizitza osoan zehar ikasteko ideia praktikara 

eramanez eta adin horretan espiritu solidarioa eta boluntariotzat bultzatuz.   

 

Ekimena:  Pertsona helduen gaineko gizarte pertzepzioa aldatzea, betiere gizartean daukaten 

zeregina balioetsiz eta belaunaldien arteko topaketak aldeztuz.  

 

Ekimena:  Pertsona helduen artean asoziazionismoa bultzatzea eta haien gizarte partaidetza eta 

laguntza sustatzea pertsona helduen elkarte edo erakundeen bitartez.   

 

 

2. xedea:   Mendetasuna duten adineko pertsonen beharrizanei arreta 

egitea 

 

Ekimena:  Pertsona heldua sistemaren erdigunean kokatzea, betiere arreta gizatiartuz eta 

artapen sistema desberdinen eta administrazio maila desberdinen arteko koordinazioa 

ahalbidetuz.    

 

Ekimena:  Mendetasuna artatzeko zentroen arautegia eguneratzea, betiere administrazioarekiko 

hitzarmenak ahalbidetzeko eta mendetasunaren artapenerako sistema arin eta eraginkor baten 

alde egiteko.  

 

 

3. xedea:   Etxeko egonaldia ahalbidetzea, pertsonak hautatutako 

aukera baldin bada 

 

Ekimena:  Foru aldundiekin eta udalekin koordinaturik eta elkarlanean, prestakuntza eta atseden 

programak bultzatzea zaintzaileei laguntzeko eta eurak ere zaintzeko, bidenabar pertsona 

nagusiei ahalduntzeko aukera emanez.   
 

Ekimena:  Administrazioen eta familiaren arteko zainketa partekatuak sustatzea, pertsonen 

zainketa eta zaintzaileen bizitzaren garapen optimoa bateragarri egiten dituen sistema bat 

ezarriz.    
 

Ekimena:  Pertsona nagusiei zuzendutako gizarte eta osasun artapeneko programa zehatza 

garatzea, 2013-2017 Gizarte eta Osasun Plangintza Estrategikoaren eremu zabalagoaren barnean.   

 

Ekimena:  Pertsona nagusientzako artapenean jakintza bultzatzea, unibertsitateekin eta zentro 

teknologikoekin elkarlanean.   

 

Ekimena:  Gizarte berrikuntzako programak sustatzea pertsona nagusiak artatzean eta eurei 
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zerbitzuak ematean, adineko pertsona horien premiak asebetetzera bideratzen diren zerbitzu eta 

produktuen sare bat garatzeko helburuarekin.  
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2.10 Familiak 

 

2012-2016ko Gobernu Programa, hiru herrialde konpromisori aurre egiteko -  - 

Testuingurua eta printzipioak 

• Familiak, haien modalitate guztietan, gizartearen funtsezko erakundea dira; familien 

bitartez, balio ugari transmititzen dira: balioak, tradizioak, maitasuna bezalako jokabide 

garrantzitsuak, sozializazioa, elkarren arteko errespetua eta begirunea, zaintza, 

ahaleginak edota elkartasuna.    

• Azken hamarkadetako gizarte, ekonomi eta lan aldaketek nabarmen eragin diote 

erakunde honi, eta eredu "tradizionaletik" gaur eguneko eredu anitz eta pluralagora 

igaro da.   Bai gizarteak bai erakundeek familia mota horiek guztiak onartu behar dituzte 

eta lagundu; izan ere, garrantzitsuena da oinarrizko zereginak betetzea, kalitatez eta 

berotasunez, eta familia barruan garatzen diren harremanak maitasunean eta 

begirunean oinarritzea.    

• Ikuspegi horretatik, herri administrazioek laguntza sistema bat lideratu eta finkatu behar 

dute, famili arloko politika bultzatuz eta indartuz.   

• Familiei laguntzeko politika integral hori gaur egun existitzen diren errealitateetara 

egokitzeko behar bezain malgua izan behar da, famili egoera desberdinei erantzuna 

ematen ahalegindu behar da eta gai honetan eskumena duten gainerako euskal 

erakundeekin koordinaturik egon, betiere euskal gizartearen familia guztien 

tratamenduan oreka eta ekitatea bermatzeko asmoz.    
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1. xedea:   Familiaren gaineko politika famili eredu berrietara egokitzea 
 

Ekimena:  Familiei laguntzeko erakundeen arteko 2011/2015 plangintza birformulatzea, Familien 

Euskal Behatokiak ikusten dituen beharrizan eta egoera berriei egokitua. 

 

Ekimena:  Familiei laguntzeko ezarri beharreko neurri eta ekimenak behar bezala osatu eta 

koordinatzea, zerikusia daukaten elkarte eta erakundeekin lankidetzan eta Familiaren Euskal 

Kontseiluari bultzada emanez. 

 

 

2. xedea:   Familiari laguntzea gizarte kohesiorako elementu gisa 

 

Ekimena:  Familiari laguntzeko neurri egokiak garatzea, seme-alabak dauzkaten familientzat 

berdintasunezko tratamendua bermatzeko. 

 

Ekimena:  Familia, lana eta bizitza pertsonala bateratzeko politiketan sakontzea, aldi berean 

ekimen mota hauetan parte hartzen duten erakundeei laguntza emanez.   

 

Ekimena:  Familia ugariei laguntzea gainerako euskal erakundeekin elkarlanean eta lankidetzan.  

 

Ekimena:  Haurreskoletako inskripzioetan hobekuntzak bideratzea, horietan izena emateko 

sistema malgutuz.  

 

Ekimena:  Familiaren haustura geratuz gero, seme-alabentzako aukerarik onena lehenestea, 

zainketa partekatua bultzatuz, beste batzuen aldean aukerarik onena dela pentsatzen denean.   

 

Ekimena:  Famili bitartekaritza indartzea, gatazkak apaltzeko eta minimizatzeko zerbitzua 

handituz.  
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2.11 Immigrazioa  
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Testuingurua eta printzipioak.  

• Gizarte politikek giza eskubide guztien babesa eta pertsona guztien duintasuna, justizia 

sozialaren sustapena, eta gizarte inklusibo baten elkartasuna eta eraikuntza lortu nahi 

dituzte, gizarte horretan pertsona guztiek bizitza arrunta, erabatekoa eta duina gara 

dezatela, haien jatorria edo izaera edozein delarik ere. 

• Eusko Jaurlaritzak edozein jokabide eta jarrera arrazista eta xenofobo baztertzen du, 

baita  oinarrizko eskubideen eta askatasunen aurkakoak izan daitezkeen ekintza guztiak 

ere. 

• Printzipio eta balio horiekin bat etorrita, ulertu beharra dago etorkinak Euskadiko kide 

aktiboak direla eta kultur eta ekonomi aberastasuna dakartela. Pertsona horiek 

gainerako euskal herritarren eskubide eta eginbehar berak dituzten herritarrak dira. 

• Horregatik, nahitaezkotzat jo beharra dago etorkinen gizarteratze  eraginkorra eta 

sendoa sustatzea ongizatearen eta bizikidetzaren berme gisa, baztertzeko eta 

bereizteko prozesurik abiarazten ez dela zainduta. Zentzu horretan, uste dugu 

beharrezkoa dela etorkinen premiei erantzuten dieten udaletako oinarrizko gizarte 

zerbitzuak sendotzea, bai eta harrera zerbitzuak eta kolektibo horri arreta juridikoa 

ematekoak ere.    

• Era berean, bereziki lan egingo da pertsona etorkinen bizitza normalizatzeko, betiere 

Euskadiko zerbitzu publiko desberdinak eskura izan ditzaten berdintasunezko baldintzen 

arabera.     
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1. xedea:   Arrazismo eta xenofobiaren aurkako borroka  
 

Ekimena:  Informazio eta komunikazio politika berria sustatzea, pertsona eta kultura guztiekiko 

errespetua bultzatzeko.  

 

 

2. xedea:   Etorkinen integrazioa 

 

Ekimena:  Euskadiko udaletan erroldatutako etorkinak artatzeko protokolo bat garatzea, 

oinarrizko gizarte zerbitzuen taldeak indartuz.  
 

Ekimena:  Etorkinek zerbitzu publikoak eskura izatea berdintasunezko baldintzetan, 

Administrazioarekiko erlazio erraza ahalbidetuz.  

 

Ekimena:  Euskarazko irakaskuntza sustatzea eta bultzatzea gizarte integraziorako mekanismo 

eta tresna gisa.  

 

Ekimena:  Kirolaren jarduna sustatzea integratzeko eta elkar ezagutzeko bitarteko gisa   

 

 

3. xedea:   Elkarbizitza eta dibertsitatearen kudeaketa 

 

Ekimena:  Sentsibilizatzea eta dibertsitatearen kudeaketan prestatzea, ikasle etorkinen eta haien 

familien harrera eta parte-hartzea hobetzeko xedez.  

 

Ekimena:  Ikasle etorkinen integrazioari laguntzeko diren programa eta jarduera berriak 

sustatzea.  
 

Ekimena:  Irakasleen prestakuntza eta gaitasuna hobetzea eskoletan kulturen arteko 

elkarbizitzari eta dibertsitatearen kudeaketari buruzko gaietan.  

 

Ekimena:  Etorkinak integratzera bideratu beharreko programa edo egitasmo bat abiaraztea, lan 

baldintza duinak zainduz eta euskal enpresetan dibertsitatearen kudeaketa kontuan hartuz.  

 

Ekimena:  Emakume etorkinari laguntzeko eta hura defendatzeko programa integrala abiaraztea, 

berdintasuna sustatzeko, Emakunderekin koordinaturik.  
 

Ekimena:  Osakidetzako langileei zuzendutako etengabeko prestakuntza programa bat egitea 

dibertsitatearen kudeaketari eta alderdi multikulturalei buruz eta beste bat gaixoei zuzenduta 

osasun heziketari eta autozainketari buruz.  

 

 

4. xedea:   Etorkinak artatzeko politika berria 
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Ekimena:  Erakundeen arteko elkarrizketa iraunkor bat ezartzea, immigrazioarekin 

erlazionatutako politika koordinatzeko asmoz.  

 

Ekimena:  Laguntzarik gabeko adingabe atzerritarrak hartzeko premiazko protokolo komuna 

sortzea, ukitutako erakunde guztiekin adostutakoa. 

Ekimena:  Euskadiko herritar etorkinen integrazio eta gizarte partaidetzarako foroa sustatzea eta 

bultzatzea.   

 

Ekimena:  Errefuxiatutako pertsonak artatzeko programa bat bultzatzea, foru aldundiekin eta 

udalekin elkarlanean eta lankidetzan.   
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2.12 Berdintasun politikak  

 

2012-2016ko Gobernu Programa, hiru herrialde konpromisori aurre egiteko -  - 

Testuingurua eta printzipioak.  
 

• Euskadi beti izan da aitzindaria berdintasun politikak bultzatzeko orduan.  Zentzu 

honetan, erdietsitako lorpenak egonkortzeko eta gai honetan beste bultzada bat 

emateko konpromisoa berretsi beharra daukagu, betiere Euskadi menduko 

herrialdeetako zerrendaburu jartzeko Nazio Batuek ezarritako genero berdintasunaren 

indizean eta emakumezkoen eta gizonezkoen arteko soldata tartea murrizteko.   

 

• Gure ahaleginak pertsona guztien arteko berdintasuna bermatzera bideratzen dira, 

oinarrizko eskubidea den aldetik, haien sexua, sexu orientabidea, erlijioa edo arraza 

edozein dela ere. Eusko Jaurlaritzaren konpromisoa berdintasuna eta identitatea 

sustatzea da, bizikidetzarako proiektu sendoa eratzeko elementu nagusiak baitira. 

Aukera berdintasunaren, emakumeak botereaz jabetzeko aukeraren, eta kultur 

aniztasunarekiko errespetuaren alde egin dugun apustua oreka sozialaren eta 

elkartasunaren eragilea da. 

 

• Genero desberdintasuna erronka sozial nagusietako bat da, indarkeria matxistak haren 

adierazpen gorena eta basatiena dela. Ahalik eta ahalegin gehienak egin behar ditugu 

indarkeria matxista desagerrarazteko, emakumeen aurkako indarkeria, eta bereziki 

gazteenen artekoa eta edozein adierazpide duena, baztertzeko, betiere gizartea 

kontzientziatzeko lana areagotuta. Hori lortzeko, beharrezkoa da abiarazitako ekimenak 

indartzea eta gazteei indarkeria sexista ezagutu eta antzeman ahal izateko eta horren 

aurka egiteko tresnak eta baliabideak ematen dizkieten estrategia berriak eskaintzea, 

hezkuntzan eta jarrera sexisten prebentzioan lan eginez eta mota guztietako erasoen 

aurrean eginkizun aktiboa hartzera bultzatuz. 

 

• Baditugu erakunde egitura finkatuak eta jarduera politikoko gaitasuna; baina oraindik ez 

dugu gizartea aktibatu honakoa benetan sinestera eramaten gaituen pentsamolde 

aldaketa lortzeko: zenbait baliok (adibidez, gizonen eta emakumeen arteko 

berdintasuna) pertsonen bizi kalitate hobetzen dute, eta gizarte bidezkoago, libreago 

eta iraunkorrago batera eramaten gaituzte. 

 

• Euskadiko garapena aukera berdintasuna oinarri hartuta baino ezin da gauzatu, eta 

bereziki gizonen eta emakumeen arteko aukera berdintasuna eta lan baldintzen 

parekatzea landu behar dira. Emakumeek euskal enpresa sarean zein jakintza sortzeko 

eta garatzeko eremuetan berdintasunez parte hartzen badute, gaur egungo erronkei eta 

lehiei ekiteko ditugun gaitasunak aberastu eta hobetuko dira. 

 

• Berriro ere sexu orientabide eta genero identitateagatiko bazterkeriaren aurkako 

borrokarako konpromisoa adierazi nahi dugu. Bazterkeria hori aurreiritzi eta 

ezjakintasunetik ondorioztatzen da funtsean, eta berdintasun printzipioa urratzen du. 

Afektibitate sexu aniztasunaren eta genero identitatearen kudeaketaren 

zeharkakotasuna ezinbesteko elementua da berdintasuna eta sexu orientabide eta 

genero identitateagatiko bazterkeriarik eza bermatzeko eta politika publiko integralak 

eta haien artean koherenteak direnak garatzeko lanean aurrera egiteko. 

• Uste dugu beharrezkoa dela afektibitate-sexu aniztasuna errespetatzeko eta onartzeko 
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jarrerak gehitzen jarraitzea hezkuntza, osasun eta erakunde arloetan, garrantzitsuak 

direlako, zuzeneko harremana daukatelako euskal gizarte toleranteagoa sortzeko 

helburuarekin eta lesbianen, gayen, transexualen eta bisexualen bizi-baldintzak 

hobetzen dituztelako. 
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1. xedea:   Gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna 

 

Ekimena:  Gizarte itun bat bultzatzea, ordainsari berdintasunean aurrera egiteko, eta 

erantzukizuneko postuetan emakumezkoen presentzia sustatzea.   
 

Ekimena:  Familia, lana eta bizitza pertsonala bateragarri bihurtzen laguntzea, baterako 

erantzukizuna eta ordutegien malgutasuna eta arrazionaltasuna bultzatuz eta haur eskolen sarea 

nahiz laguntza zerbitzuak sendotuz.    
 

Ekimena:  Berdintasuna bultzatzea, hezkuntza sistemarekin elkarlanean, ikasleen garapen 

integrala ahalbidetzeko dimentsio pertsonal, sozial eta komunitarioan.  
 

Ekimena:  Zientziaren eta ikerketaren eremuan aukera berdintasuna bultzatzea Zientzia, 

Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sarearen barnean.  

 

 

2. xedea:   Genero indarkeria desagerraraztea 

 

Ekimena:  Emakumeen aurkako indarkeriako biktimei buruzko Legea onestea, maila ekonomikoan 

eta moralean ordaina hartzeko eta gizarte aldetik onartzeko neurri zehatzak ezarriz. 

 

Ekimena:  Genero-indarkeria desagerraraztera bideratzen diren sentsibilizazio- eta laguntza-

jarduera berriak sustatzea.  

 

Ekimena:  Emakumezkoen kontrako indarkeriaren biktimen artapena hobetzea erakundeen 

arteko koordinazioaren bitartez.   

 

 

3. xedea:   Berdintasuna sustatzea 

 

Ekimena:  Enpresei zuzendutako sentsibilizazio programa bat garatzea, genero ikuspegia 

jardueraren eremu guztietan txerta dezaten, enpresa garapena eta lehiakortasuna bultzatuz eta 

sustatuz.  

 

Ekimena:  Genero ikuspegia jakintzaren askotariko diziplina eta arloetan txertatzeko asmoz, 

emakumezkoen eta gizonezkoen berdintasunari buruzko ikerketa programa bat bultzatzea.  

 

Ekimena:  Emakumezkoen eta gizonezkoen berdintasunaren eremuan sexu eta afektibotasun 

dibertsitateari buruzko jakintzaren garapena bultzatzea. 

 

 

4. xedea:   Berdintasun politikak koordinatzea 

 

Ekimena:  Sexu orientabidea eta genero identitatea dela eta, berdintasunaren eta 
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diskriminazio ezaren aldeko 2011-2013 Lan Plangintzaren betearazpena ebaluatzea, joera 

negatiboak zuzentzeko eta berrikuntzak txertatzeko, eta EAEn Emakumezkoen eta Gizonezkoen 

Berdintasunerako VI. Plangintza prestatzea (2014/2017).    

 

Ekimena:  Genero berdintasunaren politiketan erakundeen koordinazioa sendotzea, Emakunde 

balioetsiz eta koordinazio, kontsulta eta partaidetza organoak indartuz.   

 

Ekimena:  Pertsonala afektibitate eta sexu aniztasunaren eta genero identitatearen kudeaketan 

prestatzea Eusko Jaurlaritzaren politika guztien barnean. 

 

Ekimena:  Afektibitate eta sexu aniztasunaren eta genero identitatearen gaineko Aholku Batzorde 

bat eratzea, erakundeen arteko koordinazioa hobetzeko eta politikak adosteko.  

 

 

5. xedea:   Antolaketa indartzea 

 

Ekimena:  Lesbiana, gay, transexual eta bisexualen elkarteak eta kolektiboak indartzea, diru-

laguntzetarako lanabes eta tresnak berrikusiz, agenteak espezializatuz eta proposamenen 

osagarritasuna sustatuz.  
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2.13    Segurtasun eta 

Ertzaintzaren eredu 

berria euskal gizartearen 

zerbitzura 

Segurtasuna, komunitatearen 

zerbitzura  



2.13 Segurtasun eta Ertzaintzaren eredu berria euskal gizartearen zerbitzura 

 

2012-2016ko Gobernu Programa, hiru herrialde konpromisori aurre egiteko -  - 

Testuingurua eta printzipioak.  

• Segurtasun politikak jarduera publikoen xede garrantzitsuenetako baten gisara eratzen 

dira, ez soilik pertsonen eskubideak eta askatasunak nahiz gizarte lasaitasuna eta 

ordena bermatzeko eta pertsonak eta ondasuna babesteko baita komunitate mailako 

zerbitzuak emateko eta larrialdi egoeretan herritarrei laguntza eskaintzea bermatzeko 

ere; horrenbestez, sektore anitzeko izaera hartzen dute. Ondorioz, segurtasuna da 

ongizatearen gizartearen zutabeetariko bat, eta hari buruzko gaiek pertsona guztioi 

eragiten digute, maila pertsonalean eta maila kolektiboan.  

• Segurtasunaren zerbitzu publikoak gero eta misio konplexuei eta erantzukizun 

handiagokoei egin behar die aurrera eta horrek etengabeko egokitzapen ahaleginak 

eskatzen ditu.  Euskal gizarteak etengabeko bilakaera eta aldaketak izaten ditu ez 

bakarrik ETA erakundearen ekintza terroristak amaitu direlako, baizik eta krisialdi 

ekonomikoak gizarte sarean izan duen eraginagatik eta gero eta handiagoa den 

globalizazio geldiezinagatik; horrek delituak egiteko antolakuntza molde berriak 

dakartza, konplexutasun eta sofistikazio tekniko handiagoekin.   

• Abagune honetan, herritar erabiltzailea artatzeko eta jakintza polizialaren ikerketan eta 

kudeaketan, ezinbestekoak dira prebentzio planifikazio zorrotz eta jarraituagoa, 

delituaren jazarpen azkarrago eta eraginkorragoa eta modu egokian orientatu eta 

definitutako praktikak ere.   

• Horretarako, ezinbestekoa da gaur egungo euskal gizartearen errealitateari egokitzen 

zaion eredu batean aurrera egitea.  Horrek berekin dakar gure segurtasun zerbitzuak 

eskatzen, erabiltzen eta baloratzen dituzten pertsonenganako hurbiltasun handiagoa.  

Erabilitako giza baliabide eta bitarteko teknologikoen erabilera eraginkor eta eragingarri 

bat.  Profesionalen prestakuntza eta ikerkuntza alderdietan sakontzea. Eta oro har 

herritarren segurtasuna eratzen duten gizarte, erakunde eta polizi eragile guztien arteko 

lankidetza handiagoa.     

• Oinarri horren gainean, Eusko Jaurlaritzak fundazio espiritua berreskuratuko duen polizi 

eredua garatuko du, errealitateari egokitutako zerbitzu integrala bultzatuz, kudeaketa 

eredu berritzaile eta parte-hartzailea ezarriz (aldaketei eta teknologia berriei iraunkorki 

egokitua), herritarren legitimotasun demokratikoa indartuz eta euskal gizartearekiko 

erlazioan sakonduz, betiere haren barruan konfiantza eta ongizatea eragiteko asmoz.    

• Eredu horrek bere euskarria dauka autogobernurako daukagun gaitasunean, eta haren 

eskumenen garapenaren ondorioz zuzeneko partaidetza izan beharko du Europar 

Eremuan; era berean, Estatuko Segurtasun Indarrekin ere koordinazio egokia bideratu 

beharko da, bereziki gure lurraldean.   
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Xedeak  

1. Ertzaintzaren integrazioa eta hurbiltasuna gizartearekin 

2. Legitimotasun demokratikoa eta elkarbizitza sendotzea 

3. Prebentzioan oinarritutako polizia eraginkorragoa 

4. Polizia integralaren eredua 

5. Baliabideen kudeaketa eraginkor eta eragingarriaren eredua 

6. Hobekuntzak larrialdien arretan, informazio meteorologikoan eta bide segurtasunean  
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1. xedea: Ertzaintzaren integrazioa eta hurbiltasuna gizartearekin 
 

Ekimena:  Zerbitzu zentzua eta irudi korporatiboa berreskuratzea identitate zantzuak sendotuz, 

Ertzaintzak komunitatean integrazio iraunkorra izan dezan.  

 

Ekimena:  Ertzain etxeak berrantolatzea herritarrentzako segurtasunerako laguntza eta zerbitzu 

bulego gisa. 

 

Ekimena:  Komunitatearenganako hurbiltasun eta lankidetza handiagoa sustatzea, onura 

partekatuak lortzeko, herritarrekin eta erakunde nahiz gizarte eragileekin aliantzak eta 

konplizitateak sortuz.   

 

Ekimena:  Prebentzio tresnak eta lanabesak indartzea, herritarrak babesteko eta antzemandako 

segurtasun sentsazioa handiagoa izateko.   

 

Ekimena:  Ertzaintzaren presentzia eta partaidetza sustatzea gizarte izaerako jardueretan, 

konfiantza eta lankidetza erlazioak ezarriz eta pertsonekiko kontaktua bultzatuz.  

 

Ekimena:  Informazioaren gardentasuna handitzea, helburuen eta bitartekoen berri emanez eta 

urte barruko bilakaera eta ebaluazioa jakinaraziz.  

 

Ekimena:  Gizarte garrantziko delituei aurre egiteko lehentasunezko arreta garatzea, bai 

atzemandako segurtasunean daukaten eraginagatik bai haien garrantzi objektiboagatik.  

 

 

2. xedea:   Legitimotasun demokratikoa eta elkarbizitza sendotzea 

 

Ekimena:  “Barne kontrolerako” zerbitzuak berrikustea eta doitzea.  

 

Ekimena:  Ertzaintzaren 2016rako Plangintza Estrategikoan ezarritako helburuen garapenari 

buruzko barruko nahiz kanpoko neurketa, jarraipena eta ebaluazioa ahalbidetzen duten 

adierazleen eta ebidentzien araberako kudeaketa eredu berria garatzea eta ezartzea.  

 

Ekimena:  Kode deontologikoaren jarduna zaintzea, etika profesionalaren kontrako jokabideak 

saihesteko eta onarpena ekar dezaketenak indartzeko helburuarekin.  

 

 

3. xedea:   Prebentzioan oinarritutako polizia eraginkorragoa 

 

Ekimena:  Ertzaintzaren 2016rako Plangintza Estrategikoan prebentzio jarduketa lehenestea 

erreakzio jarduketaren aldean, herritarren segurtasuna eta ikerketa bultzatuz eta haren 

jarraipena eta ebaluazioa ahalbidetuko duen kudeaketa eredua definituz.   

 

Ekimena:  Prebentzio eta hurbiltasun zerbitzu polizialak sendotzea, agintaritza legitimoa daukaten 

segurtasun zerbitzuetan gizartearen konfiantza handiagotzeko.    
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Ekimena:  Pertsonei modu aktiboan entzuteko mekanismoak eta bitartekoak bultzatzea eta, aldi 

berean, herritarren partaidetzarako prozesuak ahalbidetzea.   

 

Ekimena:  Inteligentzia eta ikerketa sistemak garatzea, bai delituen prebentzioan bai horiek 

sorrarazten eta/edo indartzen dituzten aldagaien jakintzan ere.   

 

Ekimena:  Polizia zientifikoa sustatzea eta indartzea, informazio eta ikerketa sistemei bultzada 

emateko ekarpen gisa.  

 

Ekimena:  Udaltzaingoekin eta foru zerbitzuekin koordinazio batzordeak eratzea, guztien 

eskuduntzak indartzea ahalbidetzeko.     

 

 

4. xedea:   Polizia integralaren eredua 

 

Ekimena:  Estatuko Segurtasun Indarren egokitzapena eta murrizketa eskatzea, betiere polizi 

kidegoen arteko koordinazioari eta lankidetzari begira Segurtasun Batzaren zeregina indartuz.   

 

Ekimena:  Ertzaintza polizia integral gisa Europako Segurtasun Espazioan oso-osoan txertatzeko 

zereginean aurrera egitea, bai eta lankidetza polizialeko nazioez gaindiko mekanismo guztietan 

ere.   

 

Ekimena:  Ertzaintzaren presentzia garatzea jarduketa eremua gainditzen dituzten delituak 

prebenitzeko eta jazartzeko zeregina aztertzen eta lantzen duten nazioarteko polizi foroetan.   

 

 

5. xedea:   Baliabideen kudeaketa eraginkor eta eragingarriaren eredua 

 

Ekimena:  Segurtasun premia berrien araberako antolakuntza egitura berri baterantz abiatzea, 

betiere haren eraginkortasun eta eragingarritasuna optimizatuz.     

 

Ekimena:  Ertzain etxeen planifikazioa eta kudeaketa optimizatzea, etengabeko hobekuntzaren 

bitartez bikaintasuna lortzeko testuinguru batean.    

Ekimena:  Baliabideen kudeaketa arrazionalizatzea, betiere erreferentziatzat ekonomi eta gizarte 

iraunkortasuna hartuz   

 

-{}-Ekimena:   

Antolakuntza eta egitura egokitzea, betiere lidergorako eskema berria txertatuz, erantzukizunak 

argituz, kanpo eta barne komunikazioa indartuz eta “egiten jakitea” estandarizatuz.  

 

Ekimena:  Lanbide gaitasuna bultzatzea eta barne koordinazioa nahiz talde lana sustatzea.   

 

Ekimena:  Poliziaren Ikastegia eta Larrialdiak jakintza kudeatzeko zentro modura, jakintzaren 

behatoki modura, egituratzea eta garatzea eta ikerkuntza eta garapen teknologikoa etengabe 

eguneratuz doan segurtasun eredu baten zerbitzupean jartzea. -{}- 
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Ekimena:  Etengabeko hobekuntzan, komunitatearen itxaropenen artapen hobean eta pertsonal 

guztiaren inplikazio aktiboan oinarritzen den kudeaketa eredua sustatzea.  

 

Ekimena:  Ertzaintzaren jarduketa prozesuak eta prozedurak hobetzea, haren jarduketen 

homogeneotasun maila handiagoa bermatuz.  

 

Ekimena:  Berrikuntzaren kultura sustatzea kudeaketa eredua ezartzeko eta hobetzeko 

ezinbesteko baldintza gisa.  

 

 

6. xedea:   Hobekuntzak larrialdien arretan, informazio 

meteorologikoan eta bide segurtasunean  
 

Ekimena:  Biztanleei larrialdietan laguntzeko zerbitzu komunitarioen prestazioaren izaera 

multisektoriala diseinatzea, horrela segurtasun zerbitzu integral bati bultzada emanez.    

 

Ekimena:  Larrialdien koordinazio eta jarraipen sistema hobetzea, bereziki basoetako suteen 

eremuan, ubideen eta urtegien kontrolean eta bide segurtasunean, betiere gainerako 

erakundeekin eta agente pribatuekin lankidetzan eta elkarlanean.  

 

Ekimena:  Euskalmet Euskal Meteorologia Agentziak prestatutako informazio meteorologikoaren 

aukerak bultzatzea eta sustatzea, betiere larrialdiak artatzeko eta euskal komunitatearentzako 

komunikazio erabilgarriaren zerbitzua emateko aliantza estrategikoaren alderdi bikoitza jorratuz.    

 

Ekimena:  Bide Segurtasunari buruzko Plangintza Estrategikoa prestatzea, besteak beste 

herritarren artean trafikoaren eta mugikortasunaren gaineko jarrera arduratsua eta 

ingurumenarekiko errespetua eta begirunea bultzatzeko asmoz.  
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2.14 Justizia modernoa  

 

Justizia, komunitatearen zerbitzura 

 



2.14 Justizia modernoa  
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Testuingurua eta printzipioak.  

• Gaur egungo Justizia Administrazioaren oinarrizko erronketako bat herritarrei gehiago 

gerturatzea eta gero eta arinagoa, eraginkorragoa eta gardenagoa den justizia ezartzea 

da. Horretarako, Justizia Administrazioan lan egiten duten profesionalen artean 

herritarrentzako zerbitzuaren espiritua sustatuko da. 

• Horri dagokionez, Eusko Jaurlaritzarentzat Espediente Elektroniko Judizialari behin 

betiko bultzada ematea lehentasun bat da. Izan ere, bulego judiziala eta fiskala 

modernizatzeko prozesuan funtsezko tresna bat da. Helburua jardueren gardentasuna 

bermatzea eta interesdunei legez dagokien informazio guztia eskuratzeko aukera 

ematea da. 

• Eusko Jaurlaritzak uste du Justizia Administrazioa euskalduntzea gure erkidegoko 

hizkuntza normalizazio prozesuaren zati atxikia dela. Hizkuntzen ofizialtasun partekatua 

aitortu izanak esan nahi du herritarrei botere publikoen aurrean hizkuntza aukeratzeko 

eskubidea aitortzen zaiela. Hori dela-eta, Eusko Jaurlaritzak uste du Justizia 

Administrazioari dagokiola pertsona bakoitzaren hizkuntza aukerari egokitzea eta ez 

aldrebes. 

• Eusko Jaurlaritzak baliabiderik ez duten pertsonentzat gaur egungo doako justizia 

zerbitzu publikoaren eredua bermatzearen eta sustatzearen aldeko apustu argia egin 

du. Hori publikoaren eta pribatuaren arteko lankidetzaren adierazlea da, Abokatuen 

Elkargoek eskaintzen duten zerbitzu publikoari dagokionez. 

• Gazteen justiziaren arloan, adingabeak hizpide dituzten esku-hartzeen emaitzak modu 

eraginkorrean lortzeko ikuspegitik, erakundeen esku-hartzea berriro bideratzeko 

beharra sumatu dugu, berrerortze-mailak murrizteko xedearekin. 

• Era berean, alor jurisdikzional guztietan bitartekotza areagotzeko beharra defendatzen 

dugu. 

• Autonomi Estatutua osotasunean betetzeko aldarrikapenari eusten diogu , beraz, behin 

eta berriro eskatuko dugu Eusko Jaurlaritzari espetxeen arloan dagozkion eskumen 

guztiak eman diezazkioten. 
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Xedeak  

1 Justizia modernoagoa eta herritarrengandik hurbilago 

2 Bitartekaritza, justizi eredu leheneratzaile gisa 

3 Babes judizial eragingarrirako eskuragarritasuna  

4 Hizkuntza hautatzeko aukera eskubidea justizia administrazioarekiko erlazioetan  

5 Adin txikiko arau hausleak gizarteratzean aurrera egitea 

6 Informazio teknologiak txertatzea 

7 Justizi administrazioaren deszentralizazioa 

8 Foru zuzenbide zibilaren garapena eta betearazpena 
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1. xedea:   Justizia modernoagoa eta herritarrengandik hurbilago 

 

Ekimena:  Herritarren zerbitzupean jardungo duen bulego judizial berria sendotzea.  

 

Ekimena:  Bulego judizialen barne antolakuntzako sistema berria garatzea, espezializazioan eta 

zerbitzuaren arrazionalizazioan oinarritua.   

 

Ekimena:  Herritarrei arreta egitean, kalitatea eta eraginkortasuna sustatzea eta bultzatzea, 

informazio eta komunikazio jardueretan garrantzia jarriz.  

 

Ekimena:  Kalitateari buruzko Batzorde Autonomikoa abiaraztea, eskudunak diren 

administrazioen arteko lankidetza eta koordinazio mekanismoak bultzatuz.   

 

 

2. xedea:   Bitartekaritza, justizi eredu leheneratzaile gisa 

 

Ekimena:  Dagoen bitartekotza sistema eraginkortasunaren parametroetatik abiatuta aztertzea, 

ebaluatzea eta berriro antolatzea. 

 

Ekimena:  Bitartekotza sustatzea justizia leheneratzailearen eredu gisa alor jurisdikzional 

guztietan. 

 

Ekimena:  Bide judizialaren barruan zein kanpoan bitartekotza zerbitzuen arteko koordinazioa 

hobetzea, bikoiztasunak eta irizpide desberdintasuna saihesteko helburuarekin. 

 

Ekimena:  Lan Harremanen Kontseiluarekin lankidetza sustatzea, gizarte jurisdikzioan bide 

judizialaren barruko bitartekotzaren arloan. 

 

 

3. xedea:   Babes judizial eragingarrirako eskuragarritasuna  
 

Ekimena:  Doako Laguntza Juridikoaren erregulazioa aldaraztea, babes judizial eragingarrirako 

eskuragarritasuna bermatzeko xedez.  

 

Ekimena:  Abokatuen elkargoekin lankidetzan eta elkarlanean jardutea, eremu horretako interes 

profesionalei men egiteko helburuarekin.  

 

 

4. xedea:   Hizkuntza hautatzeko aukera eskubidea justizia 

administrazioarekiko erlazioetan  
 

Ekimena:  Justizia Administrazioan Hizkuntza Normalizatzeko Plan berri bat onartzea langileriaren 
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euskalduntzea eta euskarazko agirien normalizazioa bultzatzeko eta suspertzeko xedearekin. 

 

Ekimena:  Botere Judizialaren Lege Organikoaren aldaketa bultzatzea hizkuntzen ofizialtasun 

bikoitza duten autonomia erkidegoetan tokiko hizkuntzaren behar bezalako ezagutza eta 

ezagutza nahikoa egiaztatzeko dagoen betebeharraren irismena eta edukia zehazte aldera. 

 

 

5. xedea:   Adin txikiko arau hausleak gizarteratzean aurrera egitea 

 

Ekimena:  Erkidegoko gazteen justiziarako hezkuntza zentro bakoitzean hezkuntza proiektuen 

eraketa sustatzea.  

 

Ekimena:  Gazte Justiziari buruzko IV. Plangintzaren prestaketa sustatzea, funtsean hura 

hobetzera eta berrerortze mailak murriztera bideratuz, behin aldez aurretiko plangintza ebaluatu 

eta gero.    

 

Ekimena:  Bakarrik dauden adingabe atzerritarrei dagokienez, erakundeen arteko lankidetza 

suspertzea. 

 

Ekimena:  Buruko desorekak dituzten gazte arau-hausleentzat zentroetan sartzeko eta 

tratamendu terapeutikoa jasotzeko neurriak ezartzea bultzatzea. 

 

Ekimena:  Atzerriko adin txikikoentzako doako laguntza juridikoa erraztea haien adina zehazteko 

diligentziak hasten direnetik, betiere doako laguntza juridikoa arautzen duen dekretuaren 

aldarazpena sustatuz.   

 

Ekimena:  Adin txikikoekin Bide Judizialaren barruko Bitartekotza Zerbitzua ezartzea. 

 

 

6. xedea:   Informazio teknologiak txertatzea 

 

Ekimena:  Espediente elektroniko judiziala bultzatzea eta sustatzea.   

 

Ekimena:  Justizia hobetzeko beharrezkoa eta nahitaezkoa den tresna gisa teknologia berrien 

erabilera orokorra bultzatzea. 

 

Ekimena:  Justizia Administrazioak erabiltzen dituen sistemen eta aplikazioen elkarrekiko lotura 

erraztea, koordinazio eta eraginkortasun judizial hobea lortzeko.  

 

 

7. xedea:   Justizi administrazioaren deszentralizazioa 

 

Ekimena:  Botere Judizialari buruzko Lege Organikoa alda dezaten premiatzea, Eusko Jaurlaritza 

izan dadila oinarri judiziala eta urteko programazioak diseinatzen dituena eta Euskadiko 
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epaitegien sorrera zehazten duena. 

 

Ekimena:  Eusko Jaurlaritzak pertsonal transferituaren kudeaketa integrala aurrera eramateko 

beharrezko neurrika hartzeko eskatzea, idazkari judizialen kidegoa sartuz.  

 

 

8. xedea:   Foru zuzenbide zibilaren garapena eta betearazpena 

 

Ekimena:  Euskal foru zuzenbide zibila aldaraztea oinordetza zuzenbidearen eta ezkontza 

araubidearen eremuan.  
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II. konpromisoa  

BAKEA ETA ELKARBIZITZA 
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II. KONPROMISOA. Bakea eta elkarbizitza 
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II.1    Bakea, giza eskubideak eta 

elkarbizitza 
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Testuingurua eta printzipioak.   

1. Indarkeria arbuiatzea eta giza eskubideen defentsa.  

• ETAk bere jarduera armatua behin betiko utziko duela iragarri eta gero, euskal erakundeek, 

pluraltasuna osoa berreskuratuta, bizikidetzarako horizonte berria finkatzeko erantzukizuna 

daukate; horretarako, gatazka suntsitzaile baten hainbat eta hainbat hamarkadaren 

ondoren, behar-beharrezkoa da bakea, gizatiartzea eta gizarte elkarbizitza finkatzearen 

gaineko politikei heltzea.         

• Indarkeriaren existentziak eragin duen tentsio politikoak zenbait kasutan zaildu du giza 

duintasuna errespetatzeko koherentzia etiko bati eta horrek dakartzan giza eskubide guztiei 

eustea hutsunerik gabe.    

• Euskal gizarteak protagonizatutako prozesuaren ezaugarrietako bat izan da gurean 

indarkeriak esan nahi duenaren gaineko kontzientzi maila handiagoa izatea eta indarkeria 

hori arbuiatzeko zalantzarik gabeko jarrera azaltzea; horrek, aldi berean, ahalbidetu digu 

biktima guztien sufrimendu bidegabea partekatzeko premiaren kontzientzia hartu izana, 

haien adskripzio politikoa edozein izanagatik ere.       

• Giza eskubide guztien defentsa, bizitzeko eta pertsonen osotasun fisikorako eskubidea eta 

eskubide zibil eta politikoak oinarrizko printzipio etiko bat dira, horretatik abiturik, bake eta 

elkarbizitza eszenatoki bat eraiki ahal izateko.      

• Bakearen kulturaren eta elkarbizitzaren eraikuntzari begira, ezinbestekoa da iraganeko 

askotariko kontakizunak kontuan hartzea eta etorkizunari aurre egitea ikuspegi demokratiko 

batetik, ahalik eta adostasun sozial eta politikorik handiena lortuz.    

2. Printzipio etikoa, bakearen eta elkarbizitzaren eragilea.   

• Gure herrian bakearen eta elkarbizitza gizatiartu eta adiskidetuaren bilaketa bere barnean 

hartzen duen printzipio axial bat dago; printzipio horrek iraganari, oraina interpretatzeko 

moduari eta etorkizuna eraikitzeko manerari begiratzeko bide eman behar du; izan ere, 

haren bitartez,  giza duintasuna aintzatesten da, bai eta aho batez giza duintasun horren 

alde daukagun konpromisoa ere.    

• Kontua da guztiok printzipio etiko hori onartzea; izan ere, giza duintasunaren balioa 

proiektu politiko edo ideia politiko guztien eta estatu arrazoiaren, haren defentsaren 

edota bidegabekeria baten salaketaren aurrekoa da eta horien guztien gainetik dago, 

zalantzarik gabe.    

3. Printzipio etikoa, bakearen eta elkarbizitzaren eragilea.   

• Bakearen eta elkarbizitzaren eraikuntzaren dimentsioak zeharkatzen dituen beste ardatz 

printzipioetariko bat da begirune edo errespetu demokratikoa.   Ban Ki-Moon-ek, NBEko 

idazkari nagusiak, Bakearen aldeko Nazioarteko Eguna dela eta, honakoa adierazi zuen: 

“demokrazia funtsezkoa da giza eskubideei begira eta desberdintasunak eta aldeak 
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konpontzeko bideak errazten ditu”, baina “demokraziari ez zaio berez eusten; elikatu eta 

defendatu beharra dago”.    

• Gure ustetan, demokrazia elikatu eta defendatu behar da bakea eta elkarbizitza bultzatzen 

dituzten eta herritarren konfiantza sorrarazten duten balioen bitartez; esan nahi baita, 

iraganari eta etorkizunari dagokienez, erantzukizunak hartzeaz gain, beharrezko 

konpromisoei heldu behar zaie orainean bakea eta bizikidetza elkarrekin eraikitzeko akordio 

partekatua bilatzeko.    

4. Errealitate printzipioak.  

• Abiapuntu argia, oinarri sendoa eta lehentasun nabarmena.  Horiexek dira gobernu honek 

partekatu eta bultzatu nahi duen proiektuari eusten dioten hiru errealitate printzipioak.   

• Abiapuntua: errealitateak hobera egin du eta ez dago atzera buelta bideragarririk.  Gainera, 

aurrean hobetzeko tarte zabala dauka oraindik ere.  Gure gizartea jadanik bizi da 

testuinguru berri horrekin bat etorriz.  Egin-eginean ere gizarte erabaki hori dela-eta baiezta 

dezakegu segurtasunez aldaketa hau atzeraezina dela, ez baitauka atzera buelta bideragarri 

edo jasangarririk.  Garrantzi handikoa da gertakari hori azpimarratzea, zenbaitetan 

iraganeko kiribiletara behin eta berriz eramaten gaituzten inertziak agertzen direlako.   

• Oinarri bat:  zenbait ideia argi eta garbi dituen gizarte heldu batean bizi gara.   Ezin dira 

bakeari eta elkarbizitzari buruzko politika publikoak enfokatu printzipio etiko, zibiko edo 

demokratikoetan dauden defizitetan pentsatuz.   Herritarren heldutasuna, zenbaitetan, 

abangoardian dago.   Indarkeriaren erabilera, terrorismoa edota giza eskubideak urratzeko 

bideak galarazita daude sozialki eta politikoki, modu eztabaidaezinean, gainera.  Horretan 

oinarrituz, gure eginkizun nagusia da erabaki praktikoak, zehatzak eta objektiboak hartzea, 

iraganeko kalteak konpontzeko, oraina hobetzeko eta etorkizuna prestatzeko erabilgarriak 

izango direnak.  

• Lehentasun bat:  une honetan komenigarria elkarbizitzan eta bizikidetzan inbertitzea.   

Funts-funtsezkoa da sozialki eta politikoki bat etortzea oinarri gutxi batzuekin.    Oinarrizko 

adostasunak identifikatu, definitu eta proiektatu behar ditugu, gainerako guztian iritzi 

desberdinak eduki ahal izateko berme guztiekin.    Horrek esan nahi du gizarte konfiantzako 

eta oinarrizko politikako eremu bat sortu behar dugula.  Horixe da hurrengo lau urteetan 

zehar aurrean izango dugun lehentasun handietariko bat.   

5. Erantzukizun printzipioak 

• Errealitate printzipio horien definizioak bide ematen du jarduketa markoa hiru erantzukizun 

printzipioen inguruan egituratzeko.   Abiaburu horiek erantzuten diote iraganarekin, 

orainarekin eta etorkizunarekin egin beharrekoari.  

• Iragana. Dena argitzeko betebeharra dago. Ezin da etorkizuna eraiki, iraganean ezer gertatu 

izan ez balitz bezala. Indarkeriaren gainean eta giza eskubide bakoitzaren urraketaren 

gainean argia piztu behar da, egia, justizia eta konponketari buruzko printzipioak eraginkor 

bihurtu ahal izateko.  Iragana argitzeko prozesu honetan gure betebehar etikoa da bi 

irizpide errespetatzea: inor ez baztertzea eta inor ez alderatzea.  Hori biktimak 
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gogorarazteko eta aintzatesteko betebehar bat da, bai eta legeak eta legebiltzarraren 

erabakiak betetzekoa ere.  

• Oraina. Dena normalizatzeko betebeharra dago. Normalizazioa sustatzea urratsak ematea 

da indarkeria guztiz desagerrarazteko, aurreko etapatik etorritako inertziak eta ondorioak 

berrorientatzeko eta, azken finean, elkarbizitza behin betiko sendotzeko.  Gizarte 

normalizazioak, halaber, adierazten du aurrerapausoak eman behar direla, gertatutakoa 

gorabehera, tradizio politiko guztiek beren lekua izan dezaten. Zeregin hori partekatua eta 

adostua izan behar da.  Indarkeriaren ondorengo prozesuen gaineko nazioarteko 

esperientziek garbi azpimarratzen dute zer-nolako garrantzia daukan orainaren gizarte 

normalizaziora bideratutako neurriak hartzeak.  

• Etorkizuna. Adiskidetzeko betebeharra dago. Sistema demokratiko baten azkeneko zentzua 

bizikidetza bidezko eta integratzaile baten lorpenean datza.  Horixe da goi balioa, 

demokraziaren ekintza politiko guztien azkeneko xedea.  Edozein zirkunstantzia dela-eta 

elkarbizitzaren oreka galdu denean, politika oreka hori berreskuratzera bideratzen da, 

etorkizunari begira elkarbizitza demokratikoa eta adostua ezartzeko oinarriak jarriz.   Kontua 

da giza duintasunaren eta giza eskubideen inguruan oinarrizko kohesioa egituratzea 

ahalbidetzen duten hezkuntza, zabalkunde edo komunikazio estrategiak bilatzea edo 

bultzatzea.  
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1. xedea. Iragana argitzea 

Ekimena: Giza eskubideen urraketak egiaztatzeko txosten independente bat prestatzea eta 

hari zabalkundea ematea.  

 

• Datu base bat prestatzea gure herrialdean azken 50 urteotan izandako giza eskubide 

guztien urraketak modu objektiboan txertatuz.  

 

• Sentsibilitate desberdinak eta gaiaren gaineko prestigioa eta ezagutza daukaten 

pertsona independenteen talde bat osotzea, iturri eta txosten diferenteetako datuak 

biltzeko agiri labur eta deskribatzailea prestatzea, giza eskubideen urraketei eta 

sufrimenduari buruzko mapa bat mugatzeko eta dimentsionatzeko asmoz.   Datu 

objektiboak egiaztatzeko txostena egitea, azken oharrak eta gomendioak jasoko 

dituena.  

 

• Bake eta Elkarbizitzarako Idazkaritza Nagusiak txosten hori aurkeztea Eusko 

Legebiltzarraren Bake eta Elkarbizitzaren Ponentzian eta lan tresna gisa eskaintzea.  

Handik aurrera, txostena banatzea oroimena, biktimekiko elkartasuna, giza 

eskubideen defentsa, bakearen aldeko hezkuntza edota elkarbizitza  sustatzen 

jarduten duten erakunde edo instituzio guztiei.   

 

Ekimena: Oroimenaren institutuaren proiektua 

 

• Oroimenaren Institutuaren proiektua prestatzea, oroimenaren politika publikoei 

buruzko lehendabiziko mikro-akordioan oinarrituz, bai eta aurreko legegintzaldian 

hitzartutako proposamenean ere.    

 

• Aldez aurretik diseinatu, adostu eta proiektatutako institutua eratzea eta sortzea 

legegintzaldiaren lehendabiziko tartearen barruan.  

 

Ekimena: Terrorismo biktimak gogorarazteko proiektuan parte hartzea 

 

• Terrorismoaren Biktimak Babesteko eta Aintzatesteko irailaren 22ko 29/2011 Legeak 

Espainiako gobernuari ematen dio Euskal Autonomia Erkidegoan biktimak 

gogorarazteko zentro bat sortzeko erantzukizun eta ardura.  Hori prestatzeko lanak bi 

gobernuen batzorde misto bati eskuordetu zitzaion, eta azken bilera 2012ko 

maiatzean egin zen.  

 

• Gobernu honek existitzen diren aldeak konpontzeko eta proiektuaren diseinuan lan 

egiteko konpromisoa dauka, bi irizpidetan oinarrituz:   dimentsionamendu burutsu eta 

iraunkorra, eta haren edukiak oroimenaren politika publiko baterako printzipio 

unibertsalen barruan txertatzea.   

 

Ekimena: Aintzatespen, laguntza eta konponketa ildoak garatzea, terrorismoaren biktima 

guztien aintzatespena osatzeko eta giza eskubideen urraketak salatzeko.   

 

• Terrorismoaren Biktimak Artatzeko Zuzendaritzak aldez aurretik ezarritako jarduketa 

ildoei jarraipena ematea eta indarreko tresnak eta lanabesak aurrekontu batez 
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zuzkitzea, betiere motibazio politikoko indarkeri testuinguru batetik eratorritako 

sufrimendu bidegabeen biktimei buruzko dekretuarekin aurreko legegintzaldian 

hasitako lana amaitzeko.   

 

• Hasitako aintzatespen eta konponketa zereginari jarraitzea, Euskadin bizi izandako 

motibazio politikoko indarkeriaren testuinguruan gaur egunera arte izandako giza 

eskubide guztien urraketetara zabalduz, betiere Eusko Legebiltzarraren bilkurak 

onetsitako ez-legezko 61/201q proposamenetik abiatuz.   

 

• 1960tik 1978ra bitartean Euskal Autonomia Erkidegoan bizi izandako motibazio 

politikoko indarkeriaren testuinguruan, giza eskubideen urraketaren ondoriozko 

sufrimendu bidegabeak jasan dituzten biktimei babesa eman eta aitorpena egiteko 

107/2012 Dekretuak hasitako ildoari jarraitzea eta hura osatzea, giza eskubideen 

urraketak pairatu dituzten biktima guztien aintzatespena osatzeko beharrezko 

lanabesak sortze aldera.  

 

2. xedea. Orainean gizarte normalizazioa 
 

Ekimena: Bake eta elkarbizitzari buruzko ponentziari egindako ekarpena 

 

• Eusko Legebiltzarrean ehundutako elkarrizketa eta akordio prozesuei balio 

estrategikoa ematea eta horiek lehenestea, herritarren erabaki askeaz gure herriaren 

sentsibilitate politiko guztiak ordezkatzen dituen foro plurala den aldetik.   

 

• Eusko Legebiltzarraren Bake eta Elkarbizitzari buruzko Ponentzian lankidetza 

eskaintzea, gizarte topaketa baten proiekturako garrantzitsuak diren eremu guztietan 

adostasun ibilbideak jorratzen laguntzeko.    

 

Ekimena: Baterako lana Eusko Legebiltzarraren Lehendakaritza eta Mahaiarekin  

 

• Ganbara honetako Lehendakaritzarekin eta mahaiarekin lankidetza eta elkarlana 

eskaintzea, betiere bake eta elkarbizitzaren gaian dauden helburuei laguntzeko 

erakunde ekimenak bultza daitezen eta arian ariko mikro-akordio metatzaileen 

prozesu bat abian jar dadin.  

 

 

Ekimena: Elkarrizketa Espainiako Gobernuarekin  

 

• Eusko Jaurlaritzaren borondatea adieraztea Espainiako Gobernuarekin batera 

irtenbideak bilatzeko elkarrizketa eta lan sotileko kanal zabalei euts dakien, bakearen 

eta elkarbizitzaren helburuekin zerikusia daukaten maila eta gaietan.   

 

• Jarrera bera berrestea espetxe politikaren eremuan eta, bereziki, hurrengo lau maila 

hauetan:   

 

� Espetxe eskumena transferitzeko eta presoak hurreratzeko eskaria. 

� Espetxe politikaren gaian akordio bat sustatzeko prest egotea, betiere 

oraingo gizarte testuinguruaren errealitateari egokituta.   
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� Legeak birgizarteratzearen gaian eskaintzen dituen aukera guztiak 

aztertzea, espetxe onurari dagozkion neurriak eraginkor bihurtuz kasu 

bakoitzean eta prozesuen jarraikortasuna ahalbidetuz, hala nola 

Elkarbizitza Tailerrena edo Ordaina Emateko Topaketena.    

� Preso gaixoentzako giza irtenbideak aurkitzeko neurriak proposatzea 

eta zentzuzko eta arrazoizko neurriak bilatzea jarduera politikoekin 

zerikusi handiagoa daukaten zigorrei begira (legez kanpokotzat jotako 

jarduerak, baina gaur egun legezko modu normalizatuan aurrera 

eramaten direnak).  

 

Ekimena: Bake eta Elkarbizitzaren Plangintzarako Goi Komisarioaren aholkularitza, betiere 

nazioarteko estandarrak aplikatuz.  

 

• Nazio Batuekin lankidetzan jardutea Giza Eskubideetarako Goi Komisarioaren 

aholkularitza bilatuz, betiere Bake eta Elkarbizitzaren Plangintzaren ardatzak eta 

edukiak orientatzeko, “Giza Eskubideei buruzko Ekintza Plangintzen Gidan” oinarri 

hartuz.  

 

• Erreferentzia marko horretatik irtengo diren eta gainerako ekintza guztiak gidatuko 

dituzten jarraibideak lantzea eta garatzea, besteak beste gizarte komunikazioarekin, 

zabalkundearekin, hezkuntzarekin, gazteriarekin, tokian tokiko eta Europako 

erakundeen inplikazioarekin edo herritarren partaidetzarekin zerikusia izango 

dutenak.   

 

• Lan honetan giza eskubideen nazioarteko zuzenbidearen estandarren erreferentzia 

kontuan hartzea indarkeriaren ondorengo egoeretan, betiere gure errealitatearen 

testuinguruan aplikatua izan dadila.    

 

Ekimena: Unibertsitateekin eta bestelako erakundeekin lankidetzan eta elkarlanean 

jardutea. 

 

• Euskadiko unibertsitateekin lankidetza eta aholkularitza ildoak sortzea, unibertsitate 

erakundeen ikerketak, talentuak eta ezagutzak aplikazio praktikorako eremua aurki 

dezaten proiektu zehatzei loturik, betiere bakearen eta elkarbizitzaren gisako 

lehentasun garrantzitsu baten markoan.     

 

• Bakearen eta gizarte topaketaren zerbitzupeko egitasmo honetarako definitutako 

helburuen lorpenarekin zerikusia duten elkarte, entitate edo erakunde guztiekin 

elkarrizketak izatea, entzutea eta, ahal den neurrian, elkarlanean jardutea.  

 

Ekimena: Gizarte topaketarako proiektu bati bultzada ematea 

 

• Ahal den aldizkakotasunarekin, bakearen eta elkarbizitzaren plangintzaren oinarrien 

eta haren helburu nagusiaren sustapen sozialera bideratutako ekimenak garatzea:  

gizarte topaketarako prozesu bat posible egitea.  

 

Ekimena: Giza eskubideei buruzko hezkuntza ekimenak 
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• Giza eskubideei buruzko hezkuntza ekimen zehatzei heltzea, bereziki urte bakoitzeko 

abenduaren 10ean Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalaren urteurrenarekin bat 

etorriz.   

 

 

3. xedea. Etorkizunean adiskidetzea 
 

Ekimena: Sailen arteko bake eta elkarbizitzarako politika bat diseinatzea  

 

• Sailen arteko jarduketa programa bat abiaraztea, sailen arteko koordinazio batzorde 

bat sortzea eta jarduketa nagusiak honakoei egokitzea: Biktimen eta Giza Eskubideen 

Zuzendaritzari, Gazteri Zuzendaritzari, Hezkuntza, Kultura eta Kirol Sailari (EITB) eta 

Segurtasun Sailari.    

 

Ekimena: Udal eta aldundiekiko lankidetza gizarte topaketarako prozesu bat sustatuz 

 

• Tokian tokiko sentsibilitate guztiak biltzen dituzten eta gizarte erakundeak barnean 

hartzen dituzten udalerri batzuetan gaiari buruz aurrera eramaten ari diren ekimen 

apalak ahalik eta udalerririk gehienetara zabaltzea.  

 

Ekimena: Ikastetxeekiko lankidetza  

 

• Ikastetxeekiko lankidetza arlo zabala bilatzea Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta 

Kultura Sailaren bitartez, giza duintasunaren errespetuari eta giza eskubideekiko 

konpromisoari buruzko printzipioaren inguruan hezkuntza komunitatea bildu zuen 

Carlton-eko Akordioaren potentzialtasunetan sakontzeko.   

• Irakasleak giza eskubideen inguruan, biktimekiko elkartasunean, gatazkak baketsuki 

konpontzeko moduan eta elkarbizitzaren gaian prestatzeko programak areagotzea.  

• Biktimen lekukotzen bitartez hezkuntza esperientziei jarraipena ematea eta 

esperientziok jendaurrekoak, idatziak edo ikus-entzunezkoak izatea, betiere ikastetxe 

bakoitzaren irizpideekin bat etorriz.   

• Ikasleekin egindako hezkuntza ekimenak erraztea eta horiek elkarbizitzaren 

ikaskuntzara bideratzea sorkuntzako baliabideen bitartez (zinea, antzerkia, literatura, 

teknologia berriak edo hizkuntzak).  

 

Ekimena: Herritarren partaidetza sustatzea eta gizarte agenteekiko lankidetza prozesuak 

bultzatzea 

 

• Elkarbizitzaren, biktimen, bakearen edota giza eskubideen eremuan lan egiten duten 

elkarteekin lankidetza bultzatzea, eremu desberdinetako helburu jakin eta zehatzak 

garatzeko, hala nola udalekiko lana, ikastetxeekiko lana edo herritarren 

partaidetzarako lana.   

 

Ekimena: Europako erakundeekin adostasuna eta erregioen arteko lankidetza eremua sortzea 

 

• Bakearen eta elkarbizitzaren ekintza europar erakundeei aurkeztea, horiek garatzeko 

akordio edo lankidetza hitzarmen bat lortze aldera, betiere Europar Batasunaren 
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babes edo inplikazioarekin.  

 

• Bake eta elkarbizitzaren arloan lan eremu bateratua sortzea antzeko interesak 

dituzten beste erregio europar batzuekin, betiere hemen hezkuntzaren, gazteriaren, 

udalen, unibertsitateen edo herritarren partaidetzaren eremuan garatzen diren lanek 

elkartruke eta proiekziorako espazio partekatua izan dezaten.   
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Testuingurua eta printzipioak  

• Hizkuntza, kultura, ohiturak eta harreman ekonomiko-sozialak direla-eta, Araba, 

Bizkaia, Gipuzkoa, Nafarroa, Lapurdi eta Zuberoa lurraldeek errealitate konpartitua 

osatzen dute, historian zehar Euskal Herri modura ezagutu izan dena.  

 

• Historia horrek berorrek zehaztu du errealitate komun hori gaur egun hiru errealitate 

politiko-administratibotan egituratzea: Euskal Autonomia Erkidegoa, Nafarroako Foru 

Komunitatea eta Iparraldea. 

 

• Gaur egun Euskal Herria antolatuta dagoen errealitate ezberdinak errespetatuta, lan 

egingo dugu iraganeko zauriak sendatzeko eta, apurka-apurka, Euskal Lurralde 

guztietan konpartitzen den nortasun-sentimendua eta harremanak hedatzeko.   

 

• Eusko Jaurlaritzak adierazten du euskal gizarteak, bere osotasunean, bere 

etorkizunaren jabe izan behar duela. EAJ-PNVk xede hau dauka: euskal lurralde 

guztietako herritarrei eskubidea aitortu behar zaie libreki erabaki ahal izateko euren 

artean zein harreman-maila eta -lotura izan nahi duten. Erakunde-esparru bateratua 

eratzeko aukera ere jaso behar da, gehiengoaren nahia hori bada.   

 

• Eusko Jaurlaritzaren helburua egunez egun lan egitea da, Euskal Komunitate guztien 

arteko harreman naturalak sendotzeko. Lan zintzo horren oinarria interes komuna da, 

eta premisa hauek ditu: erakunde- eta kultura-elementuak sarean jartzea, harreman 

pertsonala, enpresa- eta turismo-lankidetza eta mota guztietako azpiegiturak 

integratzea. Hori guztia eremu sozial eta ekonomiko bateratua sortze aldera.    

 

• Helburu horrekin, gure bidea honetan datza: beharrezko oinarriak ezartzea, euskal 

herritarren eta euren erakunde-errealitateen arteko hurbilketa sustatzeko eta horien 

arteko elkarrizketa berritua eraikitzeko.  
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Xedeak 

1. Harremanak sendotzea Iparralderekin eta Nafarroarekin 

2. Euskal Lurraldeen arteko elkartrukea bultzatzea 

3. Komunikazioak hobetzea Estrategia atlantikoaren esparruan 

4. Euskara, gizadiaren ondarea 
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1. xedea:   Harremanak sendotzea Iparralderekin eta Nafarroarekin.  
 

Ekimena:  Mugaz gaindiko lankidetza bultzatzea Iparralderekin. 

• Mugaz gaindiko lankidetza indartzea Akitania-Euskadi euroeskualdearen bidez, 

Lurralde Lankidetzako Europako Elkartea den aldetik, bereziki azpiegituren arloan eta 

politika hauetan: garraioa, industria, turismoa, ikerketa eta berrikuntza, kultura eta 

hizkuntza.  

• Nafarroa euroeskualde horretako kide egitea bultzatzea.  

• Euroeskualdearen baitan, hau planteatzea: udal- eta lurralde-mailan lankidetza-

organo bat eratzea, maila horietan lankidetza aitortu eta garatzeko.  

 

Ekimena:  Nafarroarekin harremanak estutzea. 

 

• Nafarroarekin lankidetza-akordioak eta sektore-hitzarmenak formalizatzea bultzatzea, 

interes komunekoak diren arlo guztietan.  

• Nafarroako erakundeekin elkarrizketa zintzoa hastea bultzatzea, 1996an bi 

Legebiltzarrek onetsitako lankidetza-organo iraunkorrean jasotzen zen kolaborazio-

espiritua berreskuratzeko.  

• Nafarroarekin lankidetzan aritzea, batera Ekonomi Itun eta Hitzarmena defendatzeko 

Espainiako eta Europako agintarien aurrean. 

 

 

2. xedea:   Euskal Lurraldeen arteko elkartrukea bultzatzea.  
 

Ekimena:  Lankidetza sareak eratzea eta bultzatzea.  

 

• Lankidetza eta trukea sustatuko duten programak ezartzea, bereziki gazteen artean, 

arlo hauetan: prestakuntza, hezkuntza, kultura eta teknologia.  

• Eragile ekonomiko eta sozialen arteko lankidetza bultzatzea, interes komuneko 

programa eta proiektuen bidez, Baionako Merkataritza eta Industria Ganberaren eta 

Gipuzkoakoaren artean ezarritako harremanak oinarri hartuta ("Bihartean").  

 

Ekimena:  Basque Country bultzatzea Euskal Herri osoko xede turistiko eta kultural bakar 

moduan.  

 

• Lankidetza-programa bat garatzea batera kanpoan turismoa sustatzeko, BASQUE 

COUNTRY-PAYS BASQUE nazioarteko irudia zabalduta.  

• Hemen inbertsioak egitea erakargarria dela batera kanpoan sustatzeko esparrua 

garatzea.  
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3. xedea:   Komunikazioak hobetzea Estrategia Atlantikoaren esparruan  
 

Ekimena:  Lurralde osoa antolatuko duten komunikazioak garatzea.  

 

• Kadentziadun trenbide-garraioaren proiektua artikulatzea bultzatzea Baiona-Donostia 

euskal eurohirirako. 

• Salgaiak garraiatzeko Atlantikoko korridorearen proiektua eta Europa Atlantiko 

Hegoaldeko AHT bultzatzea, Europako lehentasunezko ardatza baita. 

• Plataforma multimodalen sarea egituratzea efizientzia logistikoaren zerbitzura, eta 

natur inguruneak eta ingurumena errespetatzea.  

• Lurreko eta itsasoko komunikazioen azpiegiturak sarean jartzea sustatzea, lurralde-

ikuspegi integratu batetik.  

 

 

4. xedea:   Euskara, gizadiaren ondarea  
 

Ekimena:  Euskara bultzatzeko jarduera komuneko esparrua garatzea. 

 

• Jarduera-esparrua ezartzea Eusko Jaurlaritzaren, Nafarroako Gobernuaren eta 

Euskararen Erakunde Publikoaren (Iparraldean) artean, euskara defendatzeko, 

sustatzeko eta elkarri laguntza emateko, bai eta gure hizkuntza ordezkatzeko ere 

estatu bakoitzeko erakundeen eta Europako eta nazioarteko erakundeen aurrean.  

• Euskara ikastea eta normalizatzea bultzatzea euskal lurralde guztietan.  

• Frantziako Estatuari eskatzea Eskualdeetako edo Eremu Urriko Hizkuntzen Europako 

Gutunari atxikitzeko.  
 

Ekimena:  Hizkuntz aberastasuna eta eleaniztasuna bultzatzea.  

 

• Lankidetza-neurriak garatzea (hartu-eman lingüistikoak eta praktika profesionalak), 

Iparraldeko eskoletan gaztelania hobeto ikasteko eta Hegoaldean frantsesa hobeto 

ikasteko, kultura-mugikortasuna eta hartu-eman artistikoak bultzatuz.  
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III.2 Euskadi, Europako nazioa 
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Testuingurua eta printzipioak.   

EUSKAL AUTOGOBERNUAREN ETORKIZUNA. 

 

• XXI. mendeko eta gaur egungo inguruabarrak kontuan izanik, eta Gernikako 

Autonomi Estatututik 1979tik gaurdaino sortu den autogobernu estatusaren 

garapena aintzat hartuta, Eusko Jaurlaritzak autogobernu sistema berria 

proposatzen du, gaur egungo gizartearen erronkei aurre egiteko. 

 

• Euskadiren etorkizunerako proiektu politiko konpartitu orok gizartearen 

legitimazioa beharko luke. Alderdi politikoek batez ere, eta gizarte eragileek, 

Euskadiren etorkizunerako proiektua bideragarri egin beharko dugu eta 

horretarako akordioak lortu beharko ditugu. Baina, zalantzarik gabe, zilegitasuna 

herritarrek adierazten duten borondatetik etorriko da. 

 

• Autogobernu sistema bat, garapen sozioekonomikoko eredu propioan oinarritzen 

dena. Kode etiko ekonomiko baten aldeko apustu garbia egingo dugu, eta hortik 

abiatuta, euskal estrategia ekonomikoa hezkuntzaren bikaintasunean, 

berrikuntzan, gizartearen kohesioan eta bokazio globalean oinarrituko da.  

 

• Estatus politiko berri bat, Euskadi lehiakor eta aldi berean solidario baten alde lan 

egiteko aukera ematen diguna, ongizatea eta gizarte integrazioa bilatzen. 

Horretarako, lanaren kultura izan behar dugu gidari, zorroztasunez, 

erantzukizunez, zintzotasunez eta konpromisoz. 

 

• Aldi berean Euskadiren nazioarteko dimentsioa bultzatu behar dugu. 

Erakundeetako, gizarteko eta ekonomiako parte hartzea bultzatu behar dugu 

nazioarteko sareetan, ikuspegi humanista batetik. Pobrezian eta azpigarapenean 

bizi diren beste herrialde eta kontinente batzuekin benetako elkartasuna garatu 

behar dugu. 

 

• Finean, Autogobernu sistema bat, bere nortasuna daukan, plurala den eta 

munduari irekita dagoen euskal komunitate baten garapena ahalbideratzen duena. 

Nafarroarekiko eta Iparralderekiko harremanen instituzionalizazioa sartu behar da 

hemen, herritarrek hala eskatzen duten neurrian, “Euskararen lurraldearen” 

oinarrian, hau da, konpartitutako kultur lurraldea, euskal komunitatea munduan 

kokatzen duena. EBeko euroeskualde berria, Euskadi, Europako nazioa. 

 

AKORDIO IREKIA, XXI. MENDERAKO AKORDIOA.  

 

• Bilatzen ari garen akordioa integratzailea izango da. Herritarren gehiengoak 

babesten duena izango da. Akordio eguneratua izango da; akordio horren arabera, 

aldeek elkar aitortuko dute, baldintza berberetan, eta edozein proiektu politiko 

gauzatzeko benetako aukera onartuko da, betiere euskal herritarrek 

demokratikoki, beren erabakimen librearen bitartez, adierazitako borondatearen 

oinarriarekin.  



 

2012-2016ko Gobernu Programa, hiru herrialde konpromisori aurre egiteko -  - 
198 

 

• Euskal Herria, kultura ezberdinen nahastea, euskararen, kulturaren, tradizioaren, 

eta erakunde juridiko edo foral propioen bidez identifikatzen da. Haren presentzia 

eta adierazpidea EAEn, Nafarroako Foru Komunitatean eta Iparraldean aurki 

ditzakegu.  

 

• Esparru juridiko, ekonomiko, instituzional eta politiko berriarekin modu librean bat 

egitea aitortzen, instituzionalizatzen eta ahalbideratzen duen akordioa da, baldin 

eta herritarrik gehienek hala irizten badiote. Akordio honetan, herritarren 

borondate librea, demokratikoki adierazia, errespetatzeko printzipioaren onarpena 

sartzen da.  

 

• Akordio honek bermatu behar du lankidetzarako bide instituzionalak egongo 

direla. Gainera, euskararen komunitatea eratzen duten funtsezko kultur loturak 

bermatu beharko ditu.  

 

• Zentzu horretan, Nafarroan eta Iparraldean euskararen erabateko ofizialtasuna eta 

benetako sustapena lortzeko lanean jarraituko dugu, baita EAEn euskarak bizi duen 

gizarte minorizazioko egoera gainditzeko ere. 

 

 

SUBIRANOTASUN ETA AUTOGOBERNU GEHIAGO.  

 

• Euskadi proiektu sozial, ekonomiko eta politiko propioa da. Geure kultura, 

hizkuntza eta nortasuna dauzkagu. Euskal herritarren borondatean oinarritutako 

proiektua. Gu geu gara, eta gu geu izan nahi dugu. 

 

• Sendotu nahi dugun nortasuna konpartitzen dugu. Subiranotasunerantz eta 

autogobernurantz aurrera egitea herrialde-proiektu estrategiko berri batean 

planteatzen dira orain. Proiektu horrek etorkizuna erabakitzeko eskubidearen eta 

gaitasunaren aitorpenaren printzipio demokratikoak eta giza eskubide 

guztienganako errespetua hartu behar ditu barruan.  

 

• Gure Herriaren borondateak gure autogobernurako nahiak eta eskubideak 

legitimatzen ditu, baina ezin dugu ahaztu autogobernua ez dela hitz hutsa, baizik 

eta ongizaterako, bizi-kalitaterako eta gure Herriaren eraikuntzarako egitasmoa. 

Euskadiren eraikuntza instituzionalak hazkunde ekonomikoa (giza garapena, batez 

besteko errenta-maila Europako batez bestekotik gora egotea) eta oinarrizko 

zerbitzu publiko eraginkorrak (osasuna, hezkuntza, gizarte zerbitzuak, kultura, 

garraioa eta mugikortasuna) ekarri dizkigu, batez ere EAEn.  

 

• Gure bidea ez da okerra izan. Gure nortasunaren indarrari esker eta euskal 

gizartearen interes komunari esker, autogobernuan sakondu dugu. Autogobernua 

aurrerapena, ongizatea eta bizi-kalitatea izan da eta da. Horregatik guztiagatik, 

geure nortasuna eta euskal gizartearen interes komuna sendotzen jarraitu behar 

dugu.  
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• Ez diogu uko egingo lortutako autogobernu estatusari. Aitzitik, oinarri horretatik 

instituzionalki hazi nahi dugu, munduan dugun posizioa sendotzeko.  

 

• Euskadi ez dago (eta ez du egon nahi) “trenaren atzealdean”. Gure lekua “europar 

lokomotoran” dago, Europa ekonomiko, sozial, kultural eta politiko aurreratuago 

baten eraikuntzan alegia. Horri geure hizkuntza eta kulturaren zeharkakotasuna 

eta balio erantsia emango dizkiogu, Euskal Herri gisa garatzeko.  

 

• Testuinguru horretan, Espainiar estatuaren desoreka ekonomiko eta instituzionalek 

mesfidantza handia sortzen dute nazioartean. Mesfidantza hori nazioarteko 

finantza-merkatuetara, eta euskal enpresen “bezero-merkatu” izan litezkeenetara 

ere, iristen da. Nazioarteko erreferentzia izan beharra dugu, ez bakarrik termino 

politikoetan, baita alderdi sozialean eta ekonomikoan ere, Euskadiren presentzia 

eta nortasuna munduan finkatuz. 

 

• Lortu behar dugun garapen erritmoa lortzea ezinezkoa da, hirugarren herrialdeen 

inguruabarren mende gauden bitartean. Horrek esan nahi du subiranotasunaren 

printzipioa politikoki aplikatu eta egituratu behar dugula, hau da, geure etorkizuna 

erabakitzeko eskubidea eta gaitasuna. Ez norgehiagoka politikoa bilatzeko, baizik 

eta herritarren intereserako. Izan ere, euskal herritarrok etorkizun hobea nahi 

dugu, munduko gainerako nazioen eskubide berak baititugu.  

 

• Euskaldunok hobeto bizi nahi dugu, enplegu eta ongizate arloan ziurtasunarekin 

bizi nahi dugu, eta punta-puntako gizarte zerbitzuekin. Sendotasun ekonomikoz. 

Hori dena lortzeko, beharrezkoa da aldi berean garapen instituzionala lortzea, 

planteatutako erronken araberako gobernantza.  

 

• Gure estrategiaren helburua Euskadiren hazkuntza bultzatzea da, ikuspegi politiko, 

sozial, ekonomiko eta instituzionaletik haztea. Hazkunde ekonomikoa eta 

hazkunde instituzionala garapen eta kohesio sozial handiagoen oinarria izan behar 

dira. Aberastasuna sortzea eta ondo banatzea izan behar da gure alternatiba, 

Europan gizarte kohesionatua eta kementsua izateko. Subiranotasuna egunez egun 

gauzatzea, geureganatutako eremuak sendotuz eta urrats berriak eginez.  

 

• Euskadi berriztatzen eta indartzen den nazio zaharra da. Euskadik Nazioa izan 

behar du Europan. Dagoeneko badauden beste batzuen alboan, Estonia eta 

Kroazia adibidez. Bidea eskatzen ari diren beste batzuen alboan, Eskozia, Flandria 

eta Katalunia adibidez. Gure helburua “europar trenak” aurrera egiten duen lekuan 

ipini behar dugu. “Subiranotasun politikoa” eta “subiranotasun ekonomikoa” lotu. 

“Subiranotasun ekonomikoa” eta “protekzionismo ekonomikoa” nahastu gabe, ez 

hain dependientea eta, aldi berean, munduaren aurrean irekiagoa.  

 

• Proiektu honen lehenbiziko destinoa Europa izan behar da baina agertoki global 

berriraino iritsi behar da. Euskadi, Europako eta munduko Nazioa. Gurekin lotura 

ekonomiko, kultural edo afektiboak (euskaldunen kolektibo garrantzitsuak 

dituztelako) dauzkaten herrialdeetatik hurbil. Baita gure enpresentzat aukera ona 
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diren herrialdeekin ere, nahiz eta gurekin harreman esturik izan ez. Haiengana 

irmotasunez hurbildu behar gara.  
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Xedeak  

1. Estatus politiko berria Euskadirentzat 
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1. xedea:   Estatus politiko berria Euskadirentzat.  
 

Ekimena: Euskal autogobernuaren etorkizunari buruzko txostena prestatzea. 

 

• Eusko Jaurlaritzaren proposamenez, Legebiltzarrean ponentzia berria 

eratuko da autogobernuaren etorkizunari buruz. Aldi berean, hurrengo 

legegintzaldian eta eremu horretan hasitako lanak babesteko, eta Eusko 

Jaurlaritzaren gidaritzapean, nazioarteko jardunaldiak eta parte hartze 

prozesu bat egingo dira, nahi dugun eredu eratzaile berriari lotutako 

proposamenak eta ekimenak adosteko. 

• Legebiltzarreko ponentziak testu artikuludun bat egingo du, Legebiltzarrari 

onartzeko bidaliko zaiona. 

• Autogobernuari buruzko txostena jendaurrean erakustea, bere iritzia eman 

dezaten. 
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AURKIBIDEA 
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X. legegintzaldia 

Gobernu Programa 

Sailen banaketa 

 

I. konpromisoa. ENPLEGUA ETA PERTSONAK  

 

1. ardatza. Enplegua, gure lehentasuna 

 

1.1. Enpleguaren aldeko politika aktiboen garapena (8-13 orrialdeak). 

 

1.  Enplegua defendatzea 

2.  LANBIDE berria 

3.  Oso gaituta dauden pertsonak 

4.  Gizarte elkarrizketa eta gizarte kohesioa 

 

1.2. Ekintzailetzaren eta ekoizpen ekonomiaren aldeko apustua (14-23 orrialdeak). 

 

1. Lehiakortasuna eta industri politika 

2. Klusterren politika. 

3. Enpresa txiki eta ertainei (ETE) zuzendutako laguntza. 

4. Arlo publiko eta pribatuaren arteko lankidetza politika. 

5. Industriaren globalizazioa. 

6. Euskadi-Basque Country marka. 

7. Inbertsioak erakartzeko politika. 

8. Garapen bidean dauden sektore berriak.  

9. Kultura ekintzailea sustatzea.  

10. Euskal ekintzailetza sistema. 

11. Proiektu berrien finantziazioa.  

12. Jarduera berriak sortzea 

 

1.3. Berrikuntza, gure etorkizunaren giltzarria (24-29 orrialdeak). 

 

1. Industriari laguntzea 

2. Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sistema  

3. Talentua sustatzea. 

4. Zientzia eta teknologiarako sistema nazioartekotzea 



 

2012-2016ko Gobernu Programa, hiru herrialde konpromisori aurre egiteko -  - 
205 

5. Konpromisoa berrikuntzarekin  

 

1.4. Nazioartekotzeari bultzada (30-38 orrialdeak). 

 

Garapen ekonomikoa eta lehiakortasuna 

1. Nazioartekotzeko herrialde estrategia 

2. Trakzio enpresekiko lankidetza publiko eta pribatua. 

3. ETEen esportazio oinarria handitzea. 

4. Nazioarteko prestakuntza. 

Kanpo ekintza 

5. Kanpo ekintza aktiboa. 

6. Garapenaren aldeko lankidetza 

7. Euskal diaspora. 

8. Kanpo proiekzioa. 

 

1.5. Autonomoei, merkataritza txikiari eta gizarte ekonomiari laguntzea (39-45 

orrialdeak). 

 

1. Autonomoentzako laguntza integrala. 

2. Hiriko merkataritza ingurunearen hobekuntza. 

3. Euskal merkataritza txikizkariaren plangintza. 

4. Merkataritzaren profesionalizazioa. 

5. Merkataritzaren arauzko markoa eguneratzea.  

6. Kontsumitzaileen babesa. 

7. Gizarte ekonomiaren bultzada 

 

1.6. Industria turistikoa, garapen bidean dagoen sektorea. (46-52 orrialdeak) 

 

1. Administrazio turistikoa berrantolatzea. 

2. “Euskadi” marka turistikoa. 

3. Turismoaren sektoreari laguntzea. 

4. Jarduera turistikoaren kudeaketa eraginkorra. 

5. Produktu turistikoak merkaturatzea. 

6. Sektorea prestatzea 

 

1.7. Lehen sektorearen garapena. (53-59 orrialdeak) 

 

1. Ekoizpen sektoreari laguntzea. 

2. Lehen sektoreko enpresak. 

3 Belaunaldiak ordeztea. 

4 Nekazaritza sektoreari laguntzeko plangintza integrala. 

5 Ingurumen iraunkortasuna. 

6 Gobernantza hobetzea. 

7 Arrantza sektore ekoizlearen garapena. 

8 Akuikultura sustatzea. 
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1.8. Energia berriztagarrien aldeko estrategia energetikoa (60-65 orrialdeak) 

 

1. Eraginkortasuna eta aurrezpen energetikoa. 

2. Energia garbiak eta berriztagarriak. 

3. Trantsizio energia gas naturala. 

4. Energiaren sektorearen garapen teknologikoa 

 

1.9. Lurralde politika orekatua eta iraunkorra (66-69 orrialdeak) 

 

1. Lurralde oreka. 

2. Paisaia balioestea. 

3. Pasaiako badiaren biziberritzea sustatzea. 

 

 

1.10. Ingurumen politika arduratsua (70-75 orrialdeak) 

 

1. Ekosistemak zaintzea 

2. Ingurumenaren kalitatea hobetzea 

3. Baliabideen eta hondakinen kudeaketa iraunkorra 

4. Arlo publikoaren, pribatuaren eta herritarren baterako 

erantzukizuna 

5. Ingurumen administrazioa arintzea eta sinplifikatzea. 

 

1.11. Azpiegiturak eta garraio iraunkorra (76-81 orrialdeak) 

 

1. Mugikortasun iraunkorra 

2. Pertsonen eta salgaien garraio politika. 

3. Trenbide sare berria, euskal “Y”. 

4. Aireportu eredu integratua. 

5. Euskadiko portuen hobekuntza  

6. Plataforma logistikoak 

7. Euskadi eta Akitaniaren arteko komunikazioa 

 

1.12. Administrazio eraginkorra eta gardena (82-87 orrialdeak) 

 

1. Euskal autogobernuan aurrera egitea. 

2. Administrazio gardena. 

3. Administrazioaren konpromiso publikoa. 

4. Berrikuntza, eraginkortasuna eta eragingarritasuna. 

5. Zerbitzu publikoen erlazio eraginkorra. 

 

1.13. Administrazio irekia (88-91 orrialdeak) 
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1. Gizarte eragileen partaidetza. 

2. Gardentasuna, herritarrei entzutea eta kontsulta egitea 

 

1.14. Ogasuna zerbitzu publikoen kudeaketa arduratsu gisa (92-96 orrialdeak) 

 

1. Ekonomi eta finantza erlazioen erregulazioa. 

2. Ekoizpen ekonomiarako finantza tresnak. 

3. Aurrekontu eszenatoki orekatua. 

4. Zerga sistemaren erreforma. 

 

2. ardatza. Giza garapena 

 

2.1. Prestigio eta kalitatezko osasun sistema (98-104 orrialdeak) 

 

1. Pertsonak: osasun sistemaren ardatz nagusia. 

2. Erronka berrien araberako erantzuna: kronikotasuna, zahartzaroa eta 

menpekotasuna  

3. Prebentzio kultura eta osasuna sustatzea. 

4. Sistemaren iraunkortasuna bermatzea 

5. Profesionalen protagonismoa eta inplikazioa 

6. Ikerketa eta berrikuntza indartzea 

 

2.2. Bikaintasuna, hezkuntza sistemaren eragilea (105-113 orrialdeak) 

 

1. Ikasleak hezkuntza sistemaren erdigunean  

2. Hezkuntza lanbide prestigioduna 

3. Hezkuntza administrazio berritzailea 

4. Lanbide heziketako eredu berri baterantz 

5. Etengabeko ikaskuntza 

6. Euskal unibertsitate sistemaren goranzko kalitatea  

7. Politika zientifiko sendo eta iraunkorra  

8. Hezkuntza akordio egonkorra 

 

2.3. Konpromisoa euskararekin eta hizkuntz bizikidetzarekin (114-120 orrialdeak) 

 

1. Euskararen gizarte hazkundea 

2. Hizkuntz eskubideak egikaritzeko berme osoa 

3. Lexikoa eta komunikazio gaitasuna aberastea   

4. Euskara etorkinei hurbiltzea 

5. Euskara modernotasun, dibertsitate eta elkarbizitzari buruzko balioekin 

lotzea 

6. Euskara komunikazio eta erlazio sistema berrien kultur hizkuntza gisa  
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7. Euskararen nazioarteko proiekzioa eta eleaniztasunaren kudeaketa aldeztea  

8. Adostasun politiko eta soziala 

9. Hizkuntz politika, gobernuaren ekintzaren zeharkako ardatz gisa  

 

2.4. Kultura irekia eta plurala (121-125 orrialdeak) 

 

1. Topaketa, koordinazio eta lankidetzarako kultur politika 

2. Baliabide publikoen berrantolaketa 

3. Kultur eta sorkuntza industriei laguntzea 

4. Arte eta kultur sorkuntza bultzatzea 

5. Kultur egitura eta ekimen traktoreei laguntzea 

6. EITB eta ikus-entzunezkoen sektorea bultzatzea 

 

2.5. Gazteria, oraina eta etorkizuna (126-129 orrialdeak) 

 

1. Gazteriaren zeharkako politika bultzatzea  

2. Partaidetza eta elkartasuna bultzatzea 

3. Gazteri politiken zuzendaritza estrategikoa  

 

 

2.6. Kirola, garapen fisikoa eta pertsonala (130-134 orrialdeak) 

 

1. Kalitatezko euskal kirol sistema 

2. Nazioarteko kirol maila altua 

3. Kirol jardunaren sustapena. Dopinean tolerantziarik ez 

4. Berdintasuna euskal kirolean 

 

2.7. Pertsona behartsuenak (135-139 orrialdeak) 

 

1. Pertsona behartsuentzako gizarte laguntzaren bermea. 

2. Gizarte zerbitzuak, ongizate estatuaren laugarren zutabe gisa. 

3. Autonomia pertsonalaren sustapena. 

4. Pertsona guztientzako bizitza duina. 

 

2.8. Etxebizitzarik gabeko pertsonak (140-144 orrialdeak) 

 

1. Pertsona behartsuenei zuzendutako etxebizitza estrategia berria. 

2. Alokairuaren sustapena. 

3. Gazteek etxebizitza eskuratzea. 

4. Bazterketa arriskuan dauden eta etxebizitzarik ez duten pertsonentzako 

laguntza. 

5. Etxebizitzen egokitzapena eta eraberritzea eta eraikuntza iraunkorra. 
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2.9. Pertsona nagusiak (145-149 orrialdeak) 

 

1. Zahartze aktiboa eta belaunaldien arteko elkartasuna.  

2. Mendetasuna duten adineko pertsonen beharrizanei arreta egitea.  

3. Etxeko egonaldia ahalbidetzea.  

 

2.10. Familiak (150-153 orrialdeak) 

 

1. Familiaren gaineko politika famili eredu berrietara egokitzea. 

2. Familiari laguntzea gizarte kohesiorako elementu gisa. 

 

2.11. Immigrazioa (154-158 orrialdeak) 

 

1. Arrazismo eta xenofobiaren aurkako borroka. 

2. Etorkinen integrazioa. 

3. Elkarbizitza eta dibertsitatearen kudeaketa. 

4. Etorkinak artatzeko politika berria. 

 

 

2.12. Berdintasun politikak (159-164 orrialdeak) 

 

1. Gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna. 

2. Genero indarkeria desagerraraztea  

3. Berdintasuna sustatzea. 

4. Berdintasun politikak koordinatzea. 

5. Antolaketa indartzea. 

 

2.13. Ertzaintzaren eredu berria euskal gizartearen zerbitzura (165-170 orrialdeak). 

 

1. Ertzaintzaren integrazioa eta hurbiltasuna gizartearekin. 

2. Legitimotasun demokratikoa eta elkarbizitza sendotzea. 

3. Prebentzioan oinarritutako polizia eraginkorragoa. 

4. Polizia integralaren eredua. 

5. Baliabideen kudeaketa eraginkor eta eragingarriaren eredua. 

6. Hobekuntzak larrialdien arretan eta bide segurtasunean. 

 

2.14.  Justizia modernoa (171-176 orrialdeak) 
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1. Justizia modernoagoa eta herritarrengandik hurbilago 

2. Bitartekaritza, justizi eredu leheneratzaile gisa 

3. Babes judizial eragingarrirako eskuragarritasuna  

4. Hizkuntza hautatzeko aukera eskubidea justizia administrazioarekiko 

erlazioetan  

5. Adin txikiko arau hausleak gizarteratzean aurrera egitea 

6. Informazio teknologiak txertatzea 

7. Justizi administrazioaren deszentralizazioa 

8. Foru zuzenbide zibilaren garapena eta betearazpena 

 

 

II. konpromisoa Bakea eta elkarbizitza 

 

II.1. Bakea, giza eskubideak eta elkarbizitza (179-188 orrialdeak) 

 

1. Iragana argitzea 

2. Orainean gizarte normalizazioa 

3. Etorkizunean adiskidetzea 

 

III. konpromisoa Estatus politiko berria Euskadirentzat 

 

III.1. Lurraldearen antolaketan sakontzea (191-195 orrialdeak) 

 

1. Harremanak sendotzea Iparralderekin eta Nafarroarekin.  

2. Euskal Lurraldeen arteko elkartrukea bultzatzea.  

3. Komunikazioak hobetzea Estrategia Atlantikoaren esparruan.  

4. Euskara, gizadiaren ondarea. 

 

III.2. Euskadi, Europako nazioa (196-202 orrialdeak) 

 

1. Estatus politiko berria Euskadirentzat. 

 


