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TMKPE 2017-2020

 Gobernu Programaren 1. oinarrian oinarritzen da
 I. ardatzean kokatzen da (1. Hazkunde irmoa enplegu 
gehiagorekin eta hobeagoarekin)
 28, 29, 30, 31 eta 32. konpromisoei lotzen zaie: 

• Bikaintasuna eta iraunkortasuna bultzatzea euskal 
turismoaren jardueran

• Turismo esperientzialaren aldeko apustua
• Turismoaren herrialde-marka, Euskadi Basque Country
• Euskal merkataritza-sektorearen lehiakortasunaren 

sustapena
• Kontsumobide - Kontsumoko Euskal Institutua
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Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Plan Estrategikoa 2017 - 2020 
Eusko Jaurlaritzak Giza Garapen Iraunkorrarekin hartua duen 

konpromisoaren barruan kokatzen da. Enplegua, Ekonomiaren 
susperraldia eta Iraunkortasuna dira bere erreferentzia.
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Merkataritza
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Kontsumoa

Gidalerroa Xedea

1. Informazioa eta
prestakuntza

Mekanismoak garatzea kontsumitzaileak eta erabiltzaileak orientatu, prestatu eta
informatzeko beren eskubideei eta eskubide horiek erabiltzeko moduei buruz.

2. Kontsumitzaileen eta
erabiltzaileen
defentsa

Kontsumitzaileekiko eta erabiltzaileekiko errespetu handiagoa sustatzea kontsumo-
ikuskaritzaren bitartez.

3. Gatazken ebazpena Kontsumoko bitartekaritza eta arbitrajea sustatzea kontsumoaren arloan gertatzen
diren gatazkak prebenituz eta bizkor, eraginkortasunez eta egokiro ebatziz, eta
borondatezko ebazpena eta euskal kontsumoko arbitraje-sistemaren garapena
bultzatuz.

4. Lankidetzarako eta
elkarlanerako
sareak

Lankidetza eta elkarlana bultzatzea funtsezko erakundeekin.
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GOBERNANTZA, KONTU-EMATEA
Koordinazioa sailen artean eta instituzioen artean. 

Koordinazioa Foru Aldundiekin eta Euskal Udalekin, 
Merkataritza Ganberekin eta sektoreko eragileekin.

TMKPE 2017-2020ren kudeaketa Turismo, Merkataritza eta 
Kontsumo Sailaren bultzadaren eta lidergoaren pean 

planteatzen da.
TMKPE 2017-2020k Planaren urteroko jarraipena egitea 

aurreikusi du, testuinguruaren, jarduketaren eta 
inpaktuaren adierazle-sistema baten bitartez Planaren 

betearazpena monitorizatu eta aztertzeko. 

Bestalde, aurreikusita dago 2017-2020 aldirako Planaren 
azken balantze global bat egitea.
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153,6 MILIOI 2017-2020 ALDIRAKO

Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailari dagozkion aurrekontu-baliabideez
gain, Euskal Merkataritzaren 2017-2020 Gida Planak Espainiako Gobernuak
Autonomia Erkidegoen eskueran jarritako partidak ere jaso ahal izango
ditu, Europako funtsen bitartez, barne-turismo eta -merkataritza sektoreen
garapena bultzatzeko.

Onartutako bi aurrekontuetan oinarrituta zenbatesten da
aurrekontua, baita aurreikusitako urteko % 1,2ko batez besteko
hazkundean ere, ekitaldi bakoitzeko onartutako aurrekontuaren
arabera.
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