
2014/07/08(e)ko saioa

LEHENDAKARITZA X. LEG.
Erabakia, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin lankidetza-hitzarmen bat sinatzea
baimentzekoa. Helburua: emakumeen aurkako indarkeria prebenitzeari buruzko
"Beldur Barik" erakunde arteko kanpaina garatzea eta elkarrekin finantzatzea.

Erabakia, Europako Mugimenduaren Euskal Kontseiluari diru-laguntza zuzenak
ematekoa. Helburua: Europar Batasunari buruzko hiru jardunaldi egitea eta mintegia
bat antolatzea Donostiako Udako Ikastaroen barruan.

HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILA X. LEG.
Agindua, udalei bake-epaitegien 2014ko funtzionamendu-gastuetarako
diru-laguntzak emateko dena.

EKONOMIAREN GARAPEN ETA LEHIAKORTASUN SAILA X. LEG.
Eusko Jaurlaritzak 54.250.028 euro onartu ditu I+G+B laguntzetarako.

Emakume Nekazarien Estatutuaren aurkezpena.

Erabakia, Nazioartekotzearen Euskal Partzuergoa sortzeko Arabako, Bizkaiko eta
Gipuzkoako foru aldundiekin, Arabako Merkataritza eta Industriako Ganberarekin,
Bilboko eta Gipuzkoako Merkataritza, Industria eta Itsasketako ganberekin,
lankidetza-hitzarmena izenpetzeko baimena ematekoa.

Agindua. Honen bidez, 2014ko ekitaldirako, 2010eko abuztuaren 31ko 226/2010
Dekretuan xedatutakoarekin bat eginda, arrantzaren eta akuikulturaren ondoriozko
produktuak eraldatu eta merkaturatzeko laguntzen (LEHIATU-ARRANTZA
Programa) deialdia egiten da.

ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA X. LEG.
Erabakia, Euskal Herriko Unibertsitateari diru-laguntza zuzen bat ematea
baimentzekoa. Helburua: "Lan eta Gizarte Arloko Auditorian eta Aholkularitzan
Espezialista izateko Graduondoko Berezko Titulua'' lortzeko ikasketak garatzea.

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA X. LEG.
Erabakia, 5.000.000 eurotik gorako gastuaren kontratu bat baimentzen duena,
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2014/2015, 2015/16 eta 2016/17 ikasturteetan Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa
Sailaren menpeko ikastetxe publikoei eman beharreko eskola-garraiorako
laguntzaileen zerbitzuaren kontzeptuan.

SEGURTASUN SAILA X. LEG.
Lege-proiektua, Larrialdiak kudeatzeko legea aldatzeko.

INGURUMEN ETA LURRALDE POLITIKA SAILA X. LEG.
EAEko Geodibertsitearen Estrategia 2020 onarpenari buruzko informazioa.
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LEHENDAKARITZA X. LEG.

Erabakia, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin lankidetza-hitzarmen bat sinatzea baimentzekoa.
Helburua: emakumeen aurkako indarkeria prebenitzeari buruzko "Beldur Barik" erakunde arteko
kanpaina garatzea eta elkarrekin finantzatzea.

LABURPENA

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIAREKIN HITZARMENA BELDUR BARIK KANPAINA GARATZEKO

Gobernu Kontseiluak gazteriaren artean emakumeen kontrako indarkeria prebenitzeko Beldur Barik
erakunde arteko kanpainaren garapenerako eta finantziaziorako Emakunde-Emakumearen Euskal
Erakundea eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren arteko hitzarmena baimentzea onartu du.

Kanpaina hau Emakunderekin batera, Bizkaiko, Arabako eta Gipuzkoako Foru Aldundiek finantziatzen
dute aldi berean, EUDELen laguntza dauka, eta baita Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura sailarena,
EHUrena eta EITBrena.

Gaur Gipuzkoako Foru Aldundiarekin sinatu beharreko hitzarmena egiteko baimena onartu da, zeinaren
bitartez Gipuzkoako aldundiak 18.705 euro jarriko ditu. Bere aldetik, Bizkaiko Foru aldundiak 31.944 euro
jarriko ditu eta Arabakoak 9.351 euro. Emakundek 60.000 eurorekin finantzatzen du programa.

Erabakia, Europako Mugimenduaren Euskal Kontseiluari diru-laguntza zuzenak ematekoa.
Helburua: Europar Batasunari buruzko hiru jardunaldi egitea eta mintegia bat antolatzea
Donostiako Udako Ikastaroen barruan.

LABURPENA

EUROPAR BATASUNARI BURUZKO UDA IKASTAROA EGITEKO DIRU-LAGUNTZA

Eusko Jaurlaritzak erabaki du gaur Mugimendu Europazalearen Euskal Kontseiluari-EUROBASK-i
diru-laguntza bat ematea, hiru jardunaldi antolatzeko Europar Batasunari buruz, Donostian egiten diren
Euskal Unibertsitateko Udako Ikastaroen barruan.

Jardunaldiak uztailaren 16an, 17an eta 18an izango dira, Miramar jauregian; eta, bertan, EBren
etorkizunerako oinarrizko aldeak aztertuko dira; baita maiatzeko 25eko hauteskundeen ondoren sortu den
Europako Legebiltzar berriari Lisboako Itunak eman dizkion eskumenak eta erantzukizunak ere; edo,
2014ko Europako Agendak batzen dituenak: bankuen batasunari buruzko gaiak Europaren kanpoaldekiko
energia mendetasuna, immigrazioa edo Europa 2020 Estrategiaren garapena.
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Onartu den diru-laguntza 15.000 eurokoa da eta jardunaldi horien finantzaketan laguntzeko izango da.

HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILA X. LEG.

Agindua, udalei bake-epaitegien 2014ko funtzionamendu-gastuetarako diru-laguntzak emateko
dena.

LABURPENA

EUSKO JAURLARITZAK MILIOI ERDI EURO XEDATUKO DITU EUSKADIKO 236 BAKE EPAITEGIEN
FUNTZIONAMENDU GASTUAK DIRUZ LAGUNTZEKO

Diru-laguntzak udalerrien bidez banatuko dira, biztanle-kopurua aintzat hartuta zehaztuta.

Donostiako, Basauriko eta Langraiz Okako udalek, EAEko hiru espetxeak dauden udalerriek, 1.850
euroko diru-laguntza osagarria jasoko dute.

Eusko Jaurlaritzak 1990az geroztik finantzatzen ditu Bake Epaitegiak.

Gobernu-kontseiluak gaur onartu du 500.000 euroko agindu ekonomikoa, Euskadiko Bake Epaitegien
funtzionamendu-gastuak ordaintzea ahalbidetuko duena. Diru-laguntzak udalerrien bidez egituratuko dira,
biztanle-kopuruaren arabera banatuta. Euskal Autonomia Erkidegoan, guztira, 236 Bake Epaitegi daude:

BIZTANLEAK ZENBATEKOAK

Biztanle 1 eta 499 bitartean 850 euro

500 eta 999 bitartean 1.000 euro

1.000 eta 2.999 bitartean 2.025 euro

3.000 eta 6.999 bitartean 2.900 euro

7.000 eta 19.999 bitartean 3.875 euro

20.000 eta 29.999 bitartean 4.975 euro

30.000 eta 39.999 bitartean 6.100 euro

40.000 biztanletik gora 7.800 euro

LURRAL.Udaletx. 1-499 500-9991.000-2.9993.000-6.9997.000-19.99920.000-29.99930.000-39.99940.000Zenbatekoa
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HIST. kopurua bizt. bizt. bizt./ bizt./ bizt./ bizt./ bizt./ bizt.
baino

gehiago/

ARABA 49 18 11 16 3 1 - - - 71.275
#

BIZKAIA105 21 17 28 16 16 3 1 3 244.375
#

GIPUZKOA82 23 9 18 15 14 2 1 - 178.800
#

OROTARA236 62 37 62 34 31 5 2 3

ZENBAT.
/#

52.700 37.000 125.550 98.600 120.125 24.875 12.200 23.400 494.450

Gainera, Euskadiko hiru espetxeak dauden udalerriek (Basaurik, Donostiak eta Langraiz Okak) 1.850 euro
gehiago jasoko dituzte. Hala bada, honako hauek dira guztizkoak:

Araba: 73.125 euro

Bizkaia: 246.225 euro

Gipuzkoa: 180.650 euro

Diru-laguntza honi atxikitako udalerriek Bake Epaitegiaren zerbitzuak eskaintzeko erabilitako bitartekoen
eta instalazioen memoria esplikatiboa aurkeztu beharko dute datorren urteko lehen hiru hilabeteetan,
gauzatutako gastu errealen zenbatekoak ere adierazita.

BAKE EPAITEGIAK

Bake Epaitegiak dira egitura judizialaren lehen kate-begia, eta herritarrengandik hurbil daudenez,
herritarren eta justiziaren arteko harremana auzotasun-harremanaren pareko izatera hel daiteke.

Eusko Jaurlaritzak 1990az geroztik finantzatzen ditu Bake Epaitegien funtzionamendu-gastuak; izan ere,
bere eskumenen artean daude Justizia-administrazioaren plangintza orokorra gauzatzea, Bake Epaitegien
laguntza-programak kudeatzea eta Bake Justiziaren arloko jarduerak sustatzea.

EKONOMIAREN GARAPEN ETA LEHIAKORTASUN SAILA X. LEG.

Eusko Jaurlaritzak 54.250.028 euro onartu ditu I+G+B laguntzetarako.

5/ 15

Navarra, 2 - 01007 VITORIA-GASTEIZ

tef. 945 018 095 - Fax 945 018 081 - e-mail prensa@ej-gv.es



Erabakia, 5.000.000 eurotik gorako gastua egiteko baimena emateko 2014ko ekitaldian, Zentro
Teknologikoak eta horiei atxikitako Korporazio eta Aliantza Teknologikoak laguntzeko EMAITEK programa
finantzatzeko.

Erabakia, 2014ko ekitaldirako 5.000.000 eurotik goragoko gastua egiteko baimena ematekoa. Helburua:
Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sareko agenteei - Ikerketa Kooperatiboko Zentroen
kategorian egiaztatuta daudenei-laguntzak emateko programa finantzatzea.

Erabakia, 5.000.000 eurotik gorako gastua egiteko baimena emateko, 2014ko ekitaldian, ikerketa
estrategikoa laguntzeko ETORTEK Programa finantzatzeko.

LABURPENA

Gobernu Kontseiluak 54.250.028 euro zuzendu dizkio gaurko bileran Zientzia, Teknologia eta
Berrikuntzaren Euskal Sareko eragileen jarduerari eta ikerketa estrategikoari.

EMAITEK programari 28 milioi euro zuzendu dizkio, ETORTEK programari 18 milioi euro, eta ikerketa
kooperatiboaren zentroei 8.250.000 euro. Kasu guztietan, agindua EHAAn argitaratzen den egunean
zabalduko da eskaerak egiteko epea, eta 2014ko irailaren 12an bukatuko.

Hiru programen xedea Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko I+G+B jarduerari laguntza
ematea da; nagusiki, jasotako ezagutzak eta emaitzak Euskadiko industria-sareari transferitzeko,
industria-jardueraren lehiakortasuna hobetze aldera.

EMAITEK programari 28 milioi euro esleitu dizkio. Programa horrek teknologia-zentroei eta horien
korporazio zein aliantza teknologikoei ematen die laguntza. Finantzatzeko orduan, horien jarduera
globalaren emaitzen ebaluazioa eta analisia hartzen ditu aintzat.

Programa horretara IK4 aliantzetako eta Tecnaliako teknologia-zentroak aurkezten dira.

Zentroen eta aliantzen artean banatuko diren baliabideak kontrolatzeko erabiliko diren adierazleak emaitza
zientifiko-teknologikoen inpaktuaren eraginkortasunaren araberako irizpideetan oinarritzen dira.

Horretarako, honelako alderdiak hartuko dituzte kontuan: balio gehigarriaren analisia, industriaren
eskariarekin duten jardueraren eta clusterren lerrokatzea, produktibitate-maila (patenteen eta lizentzien
emaitzak), inbertsio-maila (oinarri teknologikoa duten enpresen sorkuntza, horien jarduera eta lanpostuen
sorrera), gaitasun zientifiko-teknologikoak, etab.

ETORTEK programari 18 milioi euro esleitu zaizkio, ekonomia sustatzeko ikerkuntza estrategikoa
bultzatzearren, bai eta zientzia, teknologia eta berrikuntza indartzeko ere.

Ikerkuntza estrategikotzat jotzen da ikuspegi zientifiko-teknologikoa eta soziala duten proiektuen barruan
egindako ikerketa, Ekintza Estrategikorako Eremuetan sortu berri diren gaiei buruz, eta, betiere,

Eusko Jaurlaritzaren zientzia-, teknologia- eta berrikuntza-politiken barruan edo Europar Batasunaren
zientzia- eta teknologia-politiketan.
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Elkarlanean garatu behar dira proiektuak, tartean EAEko bi Korporazio edo Aliantza
zientifiko-teknologikora edo gehiagora elkartutako Zientziaren eta Teknologiaren Euskal Sareko eragileak
direla, euskal unibertsitateekin elkarlanean.

Proiektuek Euskadi Europako Ikerketa Esparruan sartzen lagundu behar dute.

Azkenik, ikerketa kooperatiboaren zentroen kategorian, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal
Sareko eragileei 8.250.000 euro zuzendu zaizkie.

Sare horretako kide diren zentroek helburu hauek dituzte: ezagutza berriak sortzea, teknologia
transferitzea, goi-mailako trebakuntza ematea eta ikerketaren emaitzak merkatuetan ustiatzea.

Euskadin, ikerketa kooperatiboan diharduten zazpi zentro daude: biomaGune (biomaterialak), bioGune
(bioteknologia), marGune (errendimendu altuko mekanizatua), microGune (performantzia handiko
mekanizazioa), nanoGune (nanozientziak), tourGune (turismoa) eta energiGune (energia).

Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Sarea berrantolatzeko prozesua

Gogoratu behar da Eusko Jaurlaritza Sarea berrantolatzen ari dela, eragileen laguntzaz, emaitzak
hobetzeko, industriari ekarpen handiagoa egiteko eta jarduera horretara zuzendutako baliabide publikoak
eraginkorragoak izateko.

Horri dagokionez, sarearen eragileei (Teknologia-zentroak, ikerketa kooperatiboaren zentroak eta I+G
enpresa-unitateak) zera eskatuko zaie, etorkizunari begira: jarduera mix berri bat (teknologiaren garapen
handiago batera eta enpresaren jarduerara gehiago hurbiltzera zuzenduta) eta finantzazio mix berri bat
egiten joan daitezela, kasu jakinetan jarduerak berak finantziazio pribatu handiagoa jaso dezan.

Berrantolatzea gauzatzeko plana aurreikusitako erritmoan ari da aurrera egiten, eta aste honetan bertan
bilerak izango ditugu egokitzapen hori analizatzeko IK4 aliantzako teknologia-zentroetako eta Tecnaliako
arduradunekin, bai eta I+G+B enpresa-unitateetako arduradunekin ere.

Emakume Nekazarien Estatutuaren aurkezpena.

LABURPENA

1) Zergatik eta zertarako Emakume Nekazarien Estatutua?

Emakume Nekazarien Estatutua nekazaritzaren sektorean emakumeek jasaten duten diskriminazioari
aurre egiteko beharragatik landu da: batik bat, profesionaltzat jotzeko eta jendartean aintzat hartzeko eta
beren eskubide profesional, sozial eta fiskalak bermatzeko.

Estatutu honen abiapuntuan emakume nekazarien eskubideak daude, eta eskubide horiek bermatzeko
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herri-administrazioek dituzten betebeharrak zehazten ditu. Hortaz, nekazaritzaren sektorean emakumeek
eta gizonek tratu eta eskubide berberak izatea lortzeko behar diren neurriak jasotzen dituen legea da, eta
genero-ikuspegia sektorearen arlo guztietan sartzekoa, emakumeen eta gizonen baldintzak eta beharrak
ezberdinak izaki.

2) Emakume Nakazien ARAUDIAren egoera

Emakume nekazarien estatutu honek ez dauka aurrekaririk araudian, nahiz eta estatutuak lantzeko
gomendioak eta baita aginduak ere ugari izan.

Nekazaritza eta Elikagaigintza Politikako abenduaren 23ko 17/2008 Legeak emakume nekazariei babes
irmo eta erabakigarria eskaintzen die, eta lehentasunez artatu eta sustatu nahi ditu. Hala, 75. artikuluak
Emakume Nekazarien Estatutua lantzeko agintzen du.

3) Emakume Nekazariaren Estatutuaren estruktura

Estatutuak 31 artikulu ditu, bi xedapen gehigarri, xedapen indargabetzaile bat eta lau azken xedapen.

Sei titulutan egituratuta dago: xedapen orokorrak, nekazaritza-ustiategien titulartasuna, sektorean
emakumeek duten ordezkaritza, jendarte-eskubideak, beren lana aintzatestea eta ikusaraztea, eta azkenik
Estatutuaren Segimendu Batzordea.

4) Emakume eta gizonezkoen artean desorekaren analisi laburra

Ustiategien titularrak diren emakumeen proportzioa handitu egin bada ere, proportzioa desorekatua da
oraindik. Ustiategien titularrak diren emakumeen proportzioa ez dator bat emakumeek benetan egiten
duten lanarekin; izan ere, askotan, lan horiek guztiz ikusezinak dira.

Baserritar gazteen egoeraren kasuan, ezberdintasunak agertzen dira oraindik sexuen artean; izan ere,
gazteen esku dauden ustiategietan, titularrak diren emakumeen ehunekoa gizonena baino askoz txikiagoa
da.

Jardueraren neurri ekonomikoa zenbat eta handiagoa izan, emakumeek hartzen dituzten erabakien
ehunekoa txikiagotu egiten da

Nekazaritzaren arloko erabaki-organoetan emakumeek duten parte-hartzea gizonena baino askozaz
txikiagoa da

Emakumeen eta gizonen osasunaren gaineko faktore bereizgarriak aintzat hartu behar direla proposatzen
da, eta neurriak ezarri emakumeen osasuna bermatze aldera

5) Emakume Nekazarien Estatutuaren ezaugarri nagusiak

I. Tituluan, Xedapen Orokorrak, Estatutuaren xedea eta oinarrian dituen printzipioak definitzen dira.

II. Titulua emakumeek nekazaritza-ustiategien titulartasuna eskuratzearen ingurukoa da.

Nahiz eta ustiategietan emakume titularren kopuruak gora egin duen, oraindik desoreka antzematen da.

Partekatuaren titulartasunaren figura garrantzia handiko tresna izatera deitua dago, nekazaritzaren
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sektorean emakumeen eta gizonen arteko benetako eskubide-berdintasuna lortzeko.

Titulartasun partekatua lehenetsiko dugu laguntzak eta esleipenak egitean ustiategi horiei lehentasuna
emanez, eta emakume nekazariak Gizarte Segurantzan afiliatzeko laguntzak finkatuz.

III. Titulua emakumeek nekazaritzaren sektorean duten ordezkaritzaren ingurukoa

Nekazaritzaren arloko erabaki-organoetan emakumeek duten parte-hartzea gizonena baino askozaz
txikiagoa da: agerikoa da, alde horretatik, bermatu egin behar dela emakume nekazariek
erabaki-organoetan presentzia izatea eta parte hartzea.

Legean, esku hartzeko hiru eremu nabarmentzen dira, eta tratu bereizia ematen zaie: administrazioa eta
bere enpresak, profesionalen erakundeak eta elkarteak eta enpresa pribatuak.

Hirurek izendatzaile komun bat dute: emakumeek nekazaritzaren politikan parte hartzeko duten eskubidea
egikaritzea eta baliozko solaskidetzat hartzea, beren interesak eta beharrak ordezkatuko dituzten politikak
bultzatzeko.

IV. tituluan, eskubide socialena, lan-eremu batzuk azpimarratzen dira:

Beren berezitasunagatik nekazaritzaren sektorean berariazko tratamendua ezarri behar zaiela pentsatzen
da por su especificidad.

Horrela da adiskidetze erantzukidearen gaian, nekazaritza-jarduera ziurtatuko duten programak
bermatzeko; edo emakumeen aurkako indarkeria-arazoen edo jazarpenaren aurrean, -sektore horretan
ingurune itxiago eta bakartuago batean gertatzen baitira-, eta horrek zaildu egiten baitu prebentzioa eta
arreta.

Beste alde batetik, nekazarien lan-arriskuen prebentzioa gizonezkoen osasuna kaltetu dezaketen
alderdietan oinarritu da beti, ondoren emakumeengan eta gizonengan dituzten ondorioak orokortuz.

Hori dela eta, emakumeen eta gizonen osasunaren gaineko faktore bereizgarriak aintzat hartu behar direla
proposatzen da.

Baserritar gazteen egoeraren kasuan, ezberdintasunak agertzen dira oraindik,

Beharrezkoa da, beraz, neurriak hartzea, emakume eta gizon gazteen arteko egiazko berdintasuna
sustatzeko eta emakume gazteek lan-aukerak izateko, hala nahi badute landa-eremuetan jarraitu ahal izan
dezaten.

Título V: lan banaketa eta emakumeen lana nabarmendu

V. Tituluaren helburua nekazaritzaren sektorean emakumeek egin duten eta egiten duten lana
ikusaraztea eta aintzatestea da. 4/2005 Legean ezarritakoa sektore horretara moldatzen du, emakumeak
bereziki ikusezin bilakatu diren sektore batean beren lanaren errealitatea beti kontuan izango dela
ziurtatzen saiatzeko.

VI. eta azken Tituluan, Lege honetan xedatutakoa betetzeko Segimendu Batzordea sortzen da.

6) Participación y contraste con instituciones y agentes
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Honako lege proiektua eragileekin kontrastatua izan da eta proposatutako alegazioak kontutan izan ditu.

Hartan, lantalde bi sortu ziren: bata, Nekazaritza Sail barrukoa, lana bultzatu zuena; eta beste aldetik,
talde zabalago bat, Emakunde, Eudel, hiru Foru Aldundiak, Ehne eta Enba sindikatuak, eta hiru
herrialdeetako emakumeen elkarteak biltzen zituena, lantaldeaz gain.

Amaitzeko:

Beraz, nekazaritza arloan lege proiektu aitzindaria baten aurrean gaude.

Alde batetik emakume nekazariei dagokien tokia hartzera lagunduko diena lan jarduera eremuan, eta
batez ere emakume nekazarien jardueraren baldintzak bermatuko dituena, profesionaltasuna garatuz,
duintasuna eta segurtasuna lortuz.

Erabakia, Nazioartekotzearen Euskal Partzuergoa sortzeko Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru
aldundiekin, Arabako Merkataritza eta Industriako Ganberarekin, Bilboko eta Gipuzkoako
Merkataritza, Industria eta Itsasketako ganberekin, lankidetza-hitzarmena izenpetzeko baimena
ematekoa.

LABURPENA

EUSKO JAURLARITZAK NAZIOARTEKOTZEAREN EUSKAL PARTZUERGOA ERATZEKO
HITZARMENA ONARTU DU

Gobernu Kontseiluak Nazioartekotzearen Euskal Partzuergoa eratzeko elkarlan-hitzarmena onartu du.
Erakunde hauek arituko dira elkarlanean: Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Foru Aldundiak, Arabako
Merkataritza eta Industria Ganbera eta Bilboko eta Gipuzkoako Merkataritza, Industria eta Itsasketa
Ganberak.

Aipatutako instituzioetako ordezkariek Nazioartekotzearen Euskal Partzuergoaren (NEP) lehenengo
zuzendaritza-bilera egin zuten maiatzaren 22an. Enpresei laguntzak hobetzeko eta sistema bera
optimizatzeko bide bateratu bat garatzea adostu dute, enpresen nazioartekotze prozesuen egungo
beharrizanei hobeto erantzuteko baliabide eta mekanismo publikoak egokituko dituena.

Helburua sistema koordinatuago bat ezartzea eta indarrean dauden politiketatik emaitza hobeak lortzea
da.

Laster formalizatuko dute hitzarmen hori, NEParen funtzionamenduaren berri emateaz gainera.
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Agindua. Honen bidez, 2014ko ekitaldirako, 2010eko abuztuaren 31ko 226/2010 Dekretuan
xedatutakoarekin bat eginda, arrantzaren eta akuikulturaren ondoriozko produktuak eraldatu eta
merkaturatzeko laguntzen (LEHIATU-ARRANTZA Programa) deialdia egiten da.

LABURPENA

EUSKO JAURLARITZAK 1.060.000 EURO ZUZENDU DIZKIO ARRANTZA ETA AKUIKULTURA
PRODUKTUEN ERALDAKETARI ETA MERKATURATZEARI

Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailak emandako laguntzek euskal
gobernuaren estrategia-puntuetako bati eta helburu honi erantzuten die: arrantza sektorea garatzea
eta akuikultura sustatzea

Diru-laguntzen onuradunak arrantza eta akuikultura produktuen eraldaketa eta merkaturatzea
egiten duten enpresa txiki eta ertainak izango dira

Eusko Jaurlaritzako Kontseiluak euskal arrantza eta akuikultura sektorearentzat diru-laguntzen deialdi
berri bat onartu du, uztailaren 8an egindako bileran; 1.060.000 euro zuzendu dizkio sektore horri 2014.
urteko legegintzaldirako. Laguntzak LEHIATU-ARRANTZA programari jarraituz emango dira eta
Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailak kudeatuko ditu. Kopuru horrek arrantza eta akuikultura
produktuen eraldaketa eta merkaturatze jarduerak finantzatzea du helburu.

Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Politikako Sailburuordetzaren arrantza sektorea
garatzeko eta akuikultura sustatzeko helburu estrategikoari erantzuna ematen die ekimen hauek:
arrantza sektore komertzializatzailea bultzatzea, I+G+B politikak erabiltzea egitura komertzial lehiakorra
eta kalitatezkoa indartuz, kontsumitzaileari kalitatezko eta konfiantzazko eskaintza emanez, eta
akuikultura-enpresentzako lagungarriak diren tresnak garatzea.

2013. urteko legegintzaldian, 29 enpresak 800.000 euro jaso zituzten guztira bi jarduera-mota egiteko:

1) Eraldaketa-unitateen eraikuntza, zabalkuntza, ekipamendua eta modernizazioa: 25 enpresa

2) Eraldaketa-gaitasuna areagotzea (unitate berrien eraikuntza edo existitzen direnen zabalkuntza): 4
enpresa

Onuradunak

Eraldaketa eta merkaturatze sektoreetako pertsona fisiko edo juridiko pribatuek eskuratu ahal izango
dituzte laguntzak; zehazki, azpi-sektore hauei zuzentzen zaizkie:

# -Kontserbak eta erdi-kontserbak.

# -Araztegiak, zetazeoak eta haztegiak.

# -Arrainen bitartezko gatzatuak, ketuak, aurrez prestatutakoak, etab.

# -Aurregositakoak.
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# -Tratamendua, eraldaketa eta azpiproduktuak.

# -Arrainen bitartezko produktuen elaborazioa (saltsak, arrain-suzedaneoak, etab.).

# -Handizkariak sorburuan

# -Handizkariak helmugan

Eskatzaileek enpresa txikia edo ertaintzat joak izan behar dute, edo aurreko kategoria horretan sartzen
ez diren enpresen kasuetan, 750 langile baino gutxiago edo 200 milioi eurotik beherako negozio-bolumena
izan behar dute.

ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA X. LEG.

Erabakia, Euskal Herriko Unibertsitateari diru-laguntza zuzen bat ematea baimentzekoa. Helburua:
"Lan eta Gizarte Arloko Auditorian eta Aholkularitzan Espezialista izateko Graduondoko Berezko
Titulua'' lortzeko ikasketak garatzea.

LABURPENA

20.000 EURO XEDATUKO DIRA IKUSKARITZA ETA AHOLKULARITZA SOZIOLABORALEKO
ESPEZIALISTEN IKASKETAK GARATZEKO

Enplegu eta Gizarte Politikako sailburu Juan María Aburto sailburuak proposatuta, gobernu-kontseiluak
Euskal Herriko Unibertsitateari 20.000 euro emango dizkio, Ikuskaritza eta Aholkularitza Soziolaboraleko
ikasketak garatzeko (bekak, irakasleei irakaskuntza ordaintzea, zuzendaritzari edo hezkuntza-batzordeari
ordaintzea, ikasmateriala, etab.).

Eusko Jaurlaritzaren lehentasun nagusien artean daude, besteak beste, pertsonen gaikuntza eta
enplegagarritasuna erraztea, gazteen laneratzea eta okupazioen kopurua eta aniztasuna indartzeko
enplegu-nitxoak eta lanbide berriak identifikatu eta sustatzea, garapen- eta hazkuntza-marjina handia
duen zerbitzuen sektorean.

Hala bada, EHUri emandako diru-laguntzak ahalbidetuko du profesionalak lan-harremanen sisteman
gaitzea, enpresan lan-araudia erabiltzea, giza baliabideen kudeaketako enpresa-erabakiak lan-araudira
egokitzea eta enpresa-erabakiak indarreko lan-araudira egokitzera bideratutako proposamen juridikoak
gauzatzea.

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA X. LEG.
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Erabakia, 5.000.000 eurotik gorako gastuaren kontratu bat baimentzen duena, 2014/2015, 2015/16
eta 2016/17 ikasturteetan Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren menpeko ikastetxe
publikoei eman beharreko eskola-garraiorako laguntzaileen zerbitzuaren kontzeptuan.

LABURPENA

13,3 MILIOI ESKOLA-GARRAIORAKO LAGUNTZAILEAK KONTRATATZEKO

Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailburuaren proposamenez, gaurko
egunez hartu du 13,3 milioi euroko gastu bat baimentzeko erabakia, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta
Kultura Sailaren menpeko ikastetxe publikoetan eskola-garraiorako laguntzaileen zerbitzu bat
kontratatzeko 2014/15, 2015/16 eta 2016/17 ikasturteetan.

SEGURTASUN SAILA X. LEG.

Lege-proiektua, Larrialdiak kudeatzeko legea aldatzeko.

LABURPENA

LARRIALDIAK KUDEATZEKO LEGE ALDAKETARAKO LEGE PROIEKTUA ONARTU DA

Gobernu-kontseilua gaur onartu du Larrialdiak Kudeatzeko 1/1996 Legea aldatzeko Legea, zenbait alderdi
eguneratzen dituena. Arau aitzindari honek sistema bakar batean larrialdi arrunten ohiko kudeaketa eta
hondamendien aurreko erantzuna integratzea.

Onartu zenetik ia hogei urte igaro diren honetan, beharrezkoa iritzi zaio zenbait alderdi eguneratzeari,
oraingo baldintzetara eta teknologietara egokitu eta larrialdien kudeaketa hobetzeko.

Larrialdien eta babes zibilaren euskal sistema eguneratzeko, larrialdiko eta babes zibileko azpiegiturak eta
zerbitzuak sendotu behar dira, baita herritarrekiko elkarreragina ere. Gainera, indarreko legediaren hainbat
gabezia bete behar dira; esaterako, aurreikuspenaren eta alertaren antolamendua, herritarren eskubideak
eta betebeharrak eta zigor-erregimena.

Herritarren eskubideen eta betebeharren erregulazioa dago eginiko hobekuntzen artean. Arriskuen eta
horien aurreko babes-neurrien gaineko herritarren prestakuntza eta informazioa da eginiko
hobekuntzetako bat, eta, aldi berean, herritarrak larrialdiei erantzuteko mekanismoetan inplikatzea sustatu
da.

Larrialdien aurreko aurreikuspen- eta prebentzio-mekanismoak sendotu dira proiektu honetan, alerta-sarea
eta meteorologia-zerbitzuak babes zibilarekin lotzea erregulatuta. Halaber, lurralde-antolamendurako
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tresnek eta hirigintza-planek arriskuen inbentarioa eta mapa aintzat hartzea aurreikusi da, arriskuak
prebenitzeko neurriak ezar ditzaten. Gainera, enpresen edo arrisku larriak sortzen dituzten erakundeen
edota bereziki zaurgarrien autobabeserako betebeharrak sartu dira legean.

Bestalde, Euskadiko Larrialdiak Koordinatzeko Zentroaren gaineko erregulazioa gaurkotu da, izaerari eta
funtzioei dagokienez. Larrialdiak Koordinatzeko Euskadiko Zentroa Euskadiko segurtasun- eta
larrialdi-zerbitzuen zentral operatibo guztiekin konektatutako komunikazio-plataforma da. Eusko
Jaurlaritzak onartutako babes zibileko planen jardueren koordinazio-zentro gisa balio du eta larrialdi
kasuetako taktika operatiboen arabera mugiarazitako zerbitzuen esku-hartzea errazten du.

Proiektuak arautzen dituen 112 zerbitzuaren alderdien artean daude honako hauek: larrialdiari loturiko
datu pertsonalak jasotzea, lagatzea, babestea eta gordetzea, larrialdiaren kudeaketa eta datu pertsonalak
babesteko betebeharra bateragarri egin ahal izateko.

Larrialdien aurreko esku-hartze zerbitzuetako langileen ekintza azpimarragarriak eta egoera horietan
herritarren inplikazioa eta lankidetza errekonozitzea ezartzen du legeak.

Aldatutako testuak larrialdiak koordinatzen dituzten langileen aginte-maila areagotu du, agintaritzako
agentearen adinako bihurtuz.

Halaber, proiektua zigor-erregimena arautzen du, Larrialdiak Kudeatzeko Legean jasotako betebeharrak
zorrotzago betearazteko.

Gainera, hondamendietan laguntzeko unitatea sortzea aipatzen du proiektuak. Eusko Jaurlaritzaren
Segurtasun Sailaren mendeko erakundea izango da, EAEko larrialdietan edo EAEz kanpokoetan, hala
eskatuz gero, pertsonak eta ondasunak babesteko xedea izango duena. Gainera, nazioarteko
lankidetzako misioak egin ahalko ditu aipatutako unitateak.

INGURUMEN ETA LURRALDE POLITIKA SAILA X. LEG.

EAEko Geodibertsitearen Estrategia 2020 onarpenari buruzko informazioa.

LABURPENA

EUSKO JAURLARITZAK GEODIBERTSITATE ESTRATEGIA 2020

ONARTU DU

Estrategi honen aurkezpena Zumaiako Algorri Interpretazio Zentroan izango da bihar

Eusko Jaurlaritzak gaur onartu du bihar 11:00etan Ana Oregi sailburuak Zumaian aurkeztuko duen EAEko
Geodibertsitate Estrategia 2020. Estrategia horrekin batera, EAEko Interes Geologikoko Lekuen lehen
Inbentarioa ere aurkeztuko du. Horretan, leku bakoitzaren 150 fitxa jasotzen dira, berezi egiten dituzten
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ezaugarri geomorfologikoen deskripaben xehatua barne.
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