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LEHENDAKARITZA X. LEG.
Gaztemundu 2015 programan parte hartzeko deialdia onartu da.

HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILA X. LEG.
Gobernuak ohartarazi du euskadiko ikus-entzunezko sektorea babesteko zerga
finalista bat sortzea ohiz kanpokoa eta ilogikoa dela gure zerga-sisteman.

EKONOMIAREN GARAPEN ETA LEHIAKORTASUN SAILA X. LEG.
Euskadik lehen pausua eman du Euskadiko Merkataritza Ganberen legea
prestatzeko.

Merkataritza-banaketako teknikariak prestatzeko beken deialdia.

OGASUN ETA FINANTZA SAILA X. LEG.
Elkargirekin eta Oinarrirekin hitzarmen bana sinatu da ETE eta autonomoei
finantzazioa lortzea errazteko.
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LEHENDAKARITZA X. LEG.

Gaztemundu 2015 programan parte hartzeko deialdia onartu da.

LABURPENA

Jaurlaritzaren Kontseiluak Gaztemundu programaren aurtengo deialdia egitea onartu du gaur.
Gaztemendu programa euskal etxeetako gazteentzat da Euskadin egonaldi bat egiteko aukera izan
dezaten.

Programa horrek aurten 50.000 euroko guztizkoa du, atzerriko euskal etxeetako hamabost gaztek 18tik 30
urtera bitartekoak, hain zuzen irailaren 25etik urriaren 9ra bitartean Euskadira etorri eta Euskadi hobeto
ezagutu dezaten. Aurtengo egonaldia Gasteizen izango da eta kultura erakundeen kudeaketari buruzko
prestakuntza jasoko dute programako partaideek.

Egonaldian zehar zenbait lan eta jarduera burutu beharko dituzte euskal jatorria duten gazteok eta
jarduera horien bitartez aukera izango dute erakundeekin, enpresekin eta Euskadin lan egin eta bizi diren
pertsonekin hartu-emana izateko, baita Euskadi barruko zein kanpoko gazteen arteko harreman
plataformak sortzeko ere.

Aurtengo programan parte hartu nahi dutenek Lehendakaritzako Kanpo Harremanetarako Idazkaritza
Nagusian aurkeztu beharko dituzte eskabideak, deialdia EHAAn argitaratu ondoren.

Gaztemundu programa Basque Country Estrategiaren barruan kokatzen da eta, besteak beste, Euskadi
kanpoan ezagutaraztea du xede. 1996an sortu zuen Eusko Jaurlaritzak Gaztemundu programa berariaz,
alde batetik, Euskadiren egungo errealitatearen alderdi guztiak ezagutarazteko, eta bestetik, euskal
etxeetako bizitza aktiboan integratzeko belaunaldi berriak. Ordutik hona, euskal etxeetako 750 gazte baino
gehiagok hartu dute parte programan (Argentina eta Estatu Batuetatik etorri dira gehienak) eta horietako
asko euskal etxeen zuzendaritzetan daude edota erantzukizuneko postuak dituzte orain.

HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILA X. LEG.

Gobernuak ohartarazi du euskadiko ikus-entzunezko sektorea babesteko zerga finalista bat sortzea
ohiz kanpokoa eta ilogikoa dela gure zerga-sisteman.

Erabakia, Komunikazio elektronikoen zerbitzu-emaileek sektore zinematografikoa eta ikus-entzunezkoa
sustatzeko ordaindu beharreko eduki-horniduraren gaineko zergari buruz Euskal Sozialista
legebiltzarkide-taldeak aurkeztutako lege-proposamena aintzat hartzearen inguruan Jaurlaritzak duen
irizpidea adierazteko.
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LABURPENA

Gure politika fiskalean ez da zerga finalistarik eta Euskadiko ikus-entzunezko sektorea
finantzatzeko asmoz telefonia-operadoreak zergapetu nahi dituen Lege-proposamenak aurka
egiten dio gure zerga-politikari.

Gainera, ekimenak ez du errespetatzen Gernikako Estatutuan ezarritako eskumen-banaketa eta ez
du betetzen Euskadiko Ogasun Nagusiaren kutxa-batasunaren printzipioa, zeinak gastua ikuspegi
orokor batetik eta herrialdearen behar eta lehentasunen arabera banatzen baitu.

Gaur, Gobernu Kontseiluak aurkako iritzia adierazi du Zinematografiako sektorea sustatzeko, komunikazio
elektronikoen zerbitzu emaileek edukiak igortzearen gaineko zergari buruzko lege-proposamena aintzat
hartzearen inguruan. Euskal Sozialistak taldearen proposamen horrek, hain zuzen, ikus-entzunezko
edukiak eskuratzeagatik telefono finko eta mugikorreko konpainiak zergapetzea bilatzen du.

Lehenik eta behin, Eusko Jaurlaritzak ohartarazi nahi du zerga-ekimen horrek ez duela errespetatzen
Gernikako Estatutuan ezarritako eskumen-banaketa. Horrez gainera, zerga finalista bat sortuko litzateke,
sektore bakar baten mesedegarri, Euskadiko zerga-sisteman ohiz-kanpokoa eta kasu isolatua
litzatekeena. Ez dago zerga hori zerga-sisteman logikaz sartzeko biderik eta ohiz kanpoko egoera bat
sortuko litzateke, zeren eta sektore jakin bati egingo litzaioke mesede, eta, ondorioz, gizarte ikuspegi
orokorra desorekatuko litzateke.

Zentzu horretan, Eusko Jaurlaritzak zalantzan jartzen du Legebiltzarreko ekimenak Euskadiko Ogasun
Nagusiaren oinarrizko printzipio bat -alegia, kutxa-batasunaren printzipioa- betetzen duenik. Hau da:
Euskadin zerga bidez nahiz bestelako bidez lortutako diru-sarrera guztiak funts komun batera bideratzen
dira, eta handik zehazten dira Aurrekontu Orokorrak, ikuspegi orokor eta parekide batekin,
aurrekontu-sailak Gobernuaren lehentasunen arabera esleituz.

Azkenik, Eusko Jaurlaritzak adierazi du ondotxo dakiela zein garrantzi estrategiko handia duen Euskadiko
ikus-entzunezko sektoreak eta aintzat hartzen dituela sektoreak jasaten dituen finantzazio-zailtasunak;
dena dela, Jaurlaritzaren aburuz, irtenbidea ez datza sektore-politika globalago eta argiago batean txertatu
gabeko ekimen isolatu batean, are gutxiago, ezin denean, ez Euskadiko arau-esparruan, ez Euskadiko
zerga-ereduan sartu.

EKONOMIAREN GARAPEN ETA LEHIAKORTASUN SAILA X. LEG.

Euskadik lehen pausua eman du Euskadiko Merkataritza Ganberen legea prestatzeko.

Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko Merkataritza, Industria, Zerbitzu eta Nabigazioko Ganbera
Ofizialen hauteskunde prozedura eta haien gobernu organoen osaera arautuko dituena.

LABURPENA
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Eusko Jaurlaritzak Merkataritza-ganberen hauteskunde-prozedura arautzeko dekretua onartu du
eta berezko lege bat idazteko laneko mahaia osatu du

Gobernu-kontseiluak gaur onartu du Merkataritzako, Industriako, Zerbitzuetako eta Nabigazioko Ganbera
ofizialetako eta haien gobernu-organoetako hauteskunde-prozedura arautzeko dekretua. Euskadiko
Merkataritza Ganberen Legea emateko lehen pausua da hori.

Horrela, Euskadik bere berezko antolaera garatuko du, erakunde horietako talde desberdinek osoko
bilkuran duten parte hartzea zehazteko. Hala, ordezkaritza-irizpideak eta enpresetako ordezkariak
hautatzeko moduak zehaztuko dira; halaber, enpresa-erakundeek proposatutako sona handiko pertsonak
hautatzekoak; eta, azkenik, borondatezko ekarpen handienekoak.

Gaur egun, 131.000 enpresak parte hartzen du Euskadiko Ganberetan. Ganberak dira ordezkaritza
handieneko enpresa-instituzioak; izan ere, lurralde historiko guztietako enpresa guztiek hartzen dute parte
bertan. Ganberetako gobernu-organoetan, oro har, 130etik gora enpresek hartzen dute parte, Eusko
Jaurlaritzaren administrazioko babespean.

Eusko Jaurlaritzak berezko arauak ezarri nahi ditu bere eskumenpean geratzen diren alor guztietan, ahal
den heinean, Euskadiko errealitate ekonomikoaren egiazko premietara egokitzeko araudia.

Horrenbestez, Bilboko eta Gipuzkoako Merkataritza, Industria, Zerbitzu eta Nabigazioko Ganbera Ofizialen
eta Arabako Merkataritza, Industria eta Zerbitzu Ganbera ofizialaren gobernu-organoen osaera eta
hauteskunde-araubidea zehaztuko da. Baina, horrez gainera, dekretu berriak Laneko Mahai bat eratzea
aurreikusten du; beste xederen artean, mahaiak Euskadiko Ganberen Legea izango dena egiteko
prozesua abiaraziko du datorren irailetik aurrera.

Gaur onartutako araudia lau kapitulutan egituratzen da. Lehenengoak Ganberetako gobernu-organoak
arautzen ditu: hain zuzen, Osoko Bilkura, Batzorde Betearazlea eta Presidentzia.

Bigarren kapituluan, honako hauek arautzeko jarraitu beharreko prozesuari heltzen zaio: hautesle-errolda,
hauteskunde-eskubidea, hauteskunde-deialdiak eta errolda erakusteak, hauteskunde-batzordeak,
hautagaien aurkezpena eta izendapena, bai eta botazioetarako prozedura, eledunen izendapena eta
prozesuaren amaiera.

Hirugarren kapituluan, Osoko Bilkuraren eraketa eta Presidentearen eta Batzorde Betearazlearen
aukeraketa arautzen dira.

Azkenik, laugarren kapituluak adierazten du nola beteko diren Osoko Bilkuran sor litezkeen hutsuneak.

Merkataritza-banaketako teknikariak prestatzeko beken deialdia.
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LABURPENA

Eusko Jaurlaritzak 480.000 # bideratu ditu programa honetara

Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailak merkataritza-banaketako teknikariak prestatzeko beken
deialdia jendarteratu du. Beka-programak 480.000 #-ko diru-hornidura du.

Euskadin merkataritza-banaketako sektorearen profesionalizazioa hobetzea; horixe da 2016 Merkataritza
Planean ezarritako helburuetako bat. Helburu hori lortzeko, behar bezala kualifikatutako profesionalak
trebatu behar dira enpresako kudeaketa-esparru guztietan, merkataritza-sektorearen egiturari eta eta
eboluzioari dagozkion ezagutzekin.

Goi-mailako unibertsitate-tituludunek eska ditzakete, baldin eta Euskal Autonomia Erkidegoan urtebetez
baino gehiagoz bizi badira eta 32 urte baino gehiago ez badituzte.

Eskaerak Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailaren ordezkaritzetan egin daitezke, ekainaren
15etik uztailaren 15era bitartean.

OGASUN ETA FINANTZA SAILA X. LEG.

Elkargirekin eta Oinarrirekin hitzarmen bana sinatu da ETE eta autonomoei finantzazioa lortzea
errazteko.

Erabakia, 2015erako Elkargi S.G.R.kin birfidantzamentuko Oinarrizko eta osagarrizko hitzarmenak
sinatzeko baimentzen duena.

Erabakia, 2015erako Oinarri S.G.R.kin birfidantzamentuko Oinarrizko eta osagarrizko hitzarmenak
sinatzeko baimentzen duena.

LABURPENA

Gobernu-kontseiluak berriz sinatu ditu birfinkatze-hitzarmenak, Eusko Jaurlaritzak 2015ean ETE eta
autonomoen alde eman diren finantza-abaleko eragiketak birfinkatu diezaien ELKARGI eta OINARRI
elkarrekiko bermerako sozietateei.
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