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LEHENDAKARIAREN HITZALDIAREN FUNTSEZKO ILDOAK 
POLITIKA OROKORRARI BURUZKO EZTABAIDA. 

 
EUSKO LEGEBILTZARRA 

 
Vitoria-Gasteiz, 2019ko irailaren 17a, asteartea. 

EKIMEN NAGUSIAK ETA GOBERNU-PROGRAMAREN BETETZE-MAILA. 

Gure gobernu-programaren 150 konpromisoak martxan daude; 15 plan estrategikoak 
gauzatzen ari dira. 15 lege-proiektu onartu ditugu, eta Jaurlaritza osatzen duten 
alderdiek 5 lege-proposamen aurkeztu dituzte.  

"2017-2020 Enpleguaren eta Suspertze Ekonomikoaren aldeko Esparru Programari” 
esker, 8.800 milioi euroko inbertsioa mobilizatzeko aukera dugu.   

Gure ekoizpen- eta enpresa-sarea modernizatzeari ekin diogu, "4 I Estrategiari" esker 
(Industria, Berrikuntza, Inbertsioa eta Nazioartekotzea). Estrategia honek Euskadiko 
ekonomia indartzen baitu munduko agertoki globalean. 

Gizarte-babeserako euskal sistemaren oinarria sendoa da Eusko Jaurlaritzak 
etengabeko ahalegina egin du kohesioaren alde eta gizarte-desberdintasunak 
murriztearen alde. Handitu egin ditugu herritarrentzako oinarrizko zerbitzuak 
bermatzera bideratutako baliabideak osasunean, hezkuntzan eta gizarte-babesean. 

Eusko Jaurlaritzak baliatzen duen estrategiak lau ardatz nagusi ditu: Giza Garapena; 
Hazkunde Jasangarria; Bizikidetza eta Giza Eskubideak, eta Autogobernua. 

Lehenengo ardatza: Giza garapena. 

Helburua ez da aberastasuna sortzea, besterik gabe; helburua da modu ekitatiboan 
banatzea, justizia sozialaren arabera, herritarren zaintza, arreta eta ongizatea 
lehenetsiz, batez ere behar handiena dutenena. Gure aurrekontuko lau eurotik hiru 
Osasun, Hezkuntza eta Gizarte Babeseko funtsezko zerbitzuak bermatzera bideratuta 
dago.  

Arreta soziosanitarioaren Estrategia onartu dugu; indarrean dago 2017tik, eta batez 
ere adinekoen arreta-zerbitzuan erabili dugu. 

Legebiltzarrean onartu dugu “Hezkuntzaren aldeko Akordioaren Oinarriak” izeneko 
dokumentua, Jaurlaritzak bultzatu duen partizipazio-prozesu baten ondoren. 
Dokumentu hori tramitetan dagoen Hezkuntza Legearen ardatza izango da. 

Euskadi erkidego aitzindaria izan da berdintasunaren aldeko konpromiso sozialean, eta 
gure helburua da konpromiso hori zabaltzea emakumeenganako indarkeriak dakarren 
gaitz sozialaren aurkako borrokara. Urtea amaitu baino lehen, egungo berdintasun-
legearen aldaketa onartuko dugu, eta emakumeenganako indarkeriaren aurkako atal 
espezifiko bat txertatuko da. 
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2018ko azaroan, soldata-arrakala murrizteko Estrategia eta Ekintza-plan operatiboa 
onartu genituen. Jarduteko 60 neurri zehatz jasotzen ditu, eta 280 milioi euroko 
aurrekontua hitz ematen du 2019-2010 urteetarako. 

Familien eta haurren aldeko Itun Instituzionala onartu genuen 2018ko urtarrilean. Urte 
bereko ekainean “Familiei laguntzeko IV. Plana 2018-2022”  “Kontzilia 30 programa” 
ere onartu dugu, norberaren bizitza, familia eta lana bateratzeko neurriak eskaintzeko. 

Hirugarren sektore sozialaren Estrategia onartu genuen 2018ko martxoan; eta “Etxerik 
gabeko pertsonak artatzeko erakundearteko Akordioa” ere bai. 

Pauso sendoak ematen ari gara Euskadi erreferente bat izan dadin Europan, kultur 
sorkuntza, ekoizpen eta eskaintzaren aldetik. 2030eko gure zerumuga Kulturaren 
Euskal Hiria da. Baita ere euskara gero eta gehiago jakin eta erabiliko duen gizarte 
batean.  

Bigarren ardatza: Hazkunde Jasangarria. 

Bultzada bat eman diogu ekintzailetzari, enplegurako prestakuntza-programei, 
hezkuntza-mundutik lan-mundurako trantsizioari eta prestakuntza dualari, bai 
profesionalari, bai unibertsitateari. Martxan jarri ditugu BEINT bekak, industria-
doktoretzak garatzen laguntzeko Bikaintek bekak, eta enpresetan praktikak egiteko 
Global Training bekak, gazteen enplegua sustatzeko. 

Lankidetzaren ikuspegitik, tokiko eta eskualdeko enplegu-planak, dibertsitate 
funtzionala dutenentzako enplegu-zentro bereziak edo Renove programak garatu 
ditugu. 

"Basque Industry 4.0 Plana" dugu, 1.225 milioi euro dituena, eta RIS3 Euskadi 
espezializazio adimendunari buruzko Estrategia. Hiru lehentasun estrategiko ezartzen 
ditu: Fabrikazio aurreratua, Energia eta Elikadura. Baita ere lau aukerako eremu: 
Elikadura, Ekosistemak, Hiri-habitata eta Sormen- eta Kultura-industriak.  

Teknologia Parkeen Sarearen Plan Estrategikoa indarrean dago, eta Bizkaiko 
Ezkerraldekoa zabaltzeari ekin diogu. Euskadiko Agenda Digitala onartuta dago. 

Hirugarren sektorearen suspertze ekonomikoa bultzatzen dugu: Turismo, Merkataritza 
eta Kontsumorako Plan Estrategikoa; Kontsumobideren Plan Estrategikoa, eta 
erabilera turistikoko etxebizitzak eta logelak arautzeko Dekretua. 

I+Gko aurrekontu publikoen urteko hazkundea% 5ekoa izango dela hitzeman dugu. 
Martxan jarri dugu BRTA zentroa (Basque Research ande Technology Alliance), 16 
zentro teknologiko eta 3.500 langile baino gehiago dituena. 

Nazioartekotzeko estrategia bat dugu, foru-aldundiekin, merkataritza-ganberekin eta 
enpresekin lankidetzan onartua.  

Euskadik gizarte- eta lurralde-garapenaren aldeko apustua egiten jarraituko du, landa-
garapenarekiko konpromisoa barne, udalerri txikienetan ere jarduketak eginez. Gure 
helburua da ekonomiaren dibertsifikazioan aurrera egitea eta lehiakortasuna hobetzea.  
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Erakunde publikoak inbertsio ekonomiko eta enpresarialen aldeko bultzada ematen ari 
gara. Euskal enpresen lehiakortasuna, hazkundea eta errotzea indartzeko 
finantzaketa-tresnen politika berria aurkeztu dugu. 

Gainera. Euskadik talentua eta ekintzailetza bultzatzen ditu. Hala, BIND 4.0 Plana 
onartu dugu, enpresen eta pertsona ekintzaileen arteko lankidetza sustatzeko. 

2015eko abenduaren 12an sinatutako "Klima Aldaketari buruzko Parisko Akordioaren" 
aldeko atxikimendua berretsi du Eusko Jaurlaritzak Nazio Batuen Erakundean, bai eta 
isurketak murrizteko eta klima-aldaketara egokitzeko eta garapen jasangarriaren 
helburuak lortzeko nazioarteko komunitateak hartu dituen konpromiso guztiak ere. 
Gobernu Kontseiluak Klima Larrialdiaren adierazpen instituzional bat onartu du, eta 
horren bitartez berretsi nahi du Klima 2050 Estrategiarekin eta 20130eko Estrategia 
Energetikoarekin duen konpromisoa.  

Hirugarren ardatza: Bizikidetza eta Giza Eskubideak. 

Gure iragan hurbileko mugarri garrantzitsuena izan da  ETAk 2018ko maiatzaren 3an 
alde bakarretik, behin betiko, erabat eta baldintzarik gabe desegin izana. Europako 
azken talde terroristaren bizialdi iluna ixten duen gertakari historikoa. 

Jaurlaritzak estrategia argi bat dauka, eta 2020rako Bizikidetza eta Giza Eskubideen 
Plana betetzen ari gara.  Gogora Institutuaren Jarduera Plana garatzen ari gara, 
adostasunik handienarekin: Memoriaren Egunaren antolaketa, Memoria Plaza 
erakusketa ibiltaria eta dibulgazio-jarduerak. 

Sortzen ari garen agenda berriak bizikidetza eta giza eskubideen alorreko desafio 
berriak jorratzen ditu; besteak beste, azpimarratzekoak dira Migraziorako Euskadiko 
Itun Soziala edo Share Proposamena. 

Laugarren ardatza: Autogobernua. 

Eusko Jaurlaritzaren konpromisoa "autogobernu gehiago eta hobea" lortzen laguntzea 
da. Hona hemen jarduera garrantzitsuenak: Ekonomia Itunaren Legea eguneratzea eta 
Kupoaren bosturteko Legea berrestea —biak ala biak Ekonomia Itunaren Batzorde 
Mistoan erabakita—, eta Transferentzia-batzorde mistoen deialdiak, 2018an eta 
2019an. 

Espainiako Gobernuak aurtengo urtarrilaren 22an onartu zuen, lehen aldiz, Gernikako 
Estatutuan jasota egon arren gauzatzeko dauden eskumenak eskualdatzeko egutegia 
eta plana. 

 

GARATU BEHARREKO EKIMEN NAGUSIAK. 

Oso jakitun baikara Euskadiko gizarteak dituen arazoez eta eginbeharrez. Gure 
arretaren erdigunean jarraituko duten arazoak dira, aurrera egin badugu ere bide luzea 
dugulako oraindik egiteko.  

Lehenengo: Giza Garapeneko ekimenak. 
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Emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko eta emakumeen aurkako indarkeria 
desagerrarazteko lege-proiektua onartuko dugu. Hezkuntzari buruzko lege-
aurreproiektua, etorkizuneko euskal hezkuntza-sistemaren oinarria.   

Azpiegitura teknologikoak modernizatzea eta Digitalizazio-plana garatzea, IKT 
ekipamendu-eredu berri batez hornituta eta baliabide digitalen kudeaketa eta identitate 
digitalarekin. 

Laguntzak handitzea kultur sorkuntza bultzatzeko eta euskararen ikaskuntza 
sustatzeko eta euskararen erabilera arlo sozioekonomikoan handitzeko. 

Bigarrena: Hazkunde jasangarria eta ekonomia suspertzeko eta enplegua 
sortzeko konpromisoa. 

Langabezia-tasa% 10etik behera murriztea akuilu bat da enplegu gehiago eta kalitate 
handiagokoa lortzeko lanean segitzeko. Hori da Jaurlaritzaren eta Herriaren 
lehentasuna. 

Helburua da gure ekosistema hobetzen jarraitzea eta etorkizun ekonomiko berri bat 
eraikitzen laguntzea. Enpresei laguntzea, industrian lehiakortasuna irabaztea, merkatu 
globalean bidea irekitzea, berritzea. Euskadiko ekonomiaren ekosistema hobetzeko 
bideak dira.  

Hirugarrena: Bizikidetza eta Giza Eskubideak. 

Gure helburua da iraganari buruzko hausnarketa kritiko globala osatu ahal izatea, 
ETAren indarkeria esplizituki barne hartuta eta, lehendabiziko aldiz, indar politiko 
guztiek partekatzeko modukoa. Memoriaren eta biktimen aitorpenaren eta 
erreparazioaren arloan adostasuna lortzeko eraikuntza- eta partaidetza-espazioak 
handitzen jarraituko dugu.  

Bizikidetzarako eta giza eskubideetarako hezkuntza eta kultura bultzatzen jarraituko 
dugu, etorkizunari eta desafio berriei aurrea hartzeko. 

Laugarrena: Autogobernua. 

Euskadiren autogobernurako etorkizun berri bat nahi izan dugunez, lehenik eta behin, 
egindako bidearen aitorpena behar dugu. Urriaren 25a mugarri bat da, Herriaren 
instituzionalizazioa eta Euskadiren eraikuntza baloratzeko aukera ematen duena, duela 
ia 40 urte onartutako Gernikako Estatutuak ekarri zuen itunean oinarrituta. 

Autogobernuak atea ireki dio Euskadi instituzionalizatzeari, eta autogobernuari esker, 
gure historiako ongizate-mailarik altuena, bizi-kalitate eta erakunde-konfiantza altuenak 
lortu ditugu.  

Autogobernua aitortzeak, halaber, hura osorik bete dadin eskatzen jarraitzea dakar. 
Aurtengo urtarrilean, Espainiako Gobernuak, lehen aldiz, egutegi bat eta plan bat 
onartu zituen, egiteko zeuden transferentziak Euskadira eskualdatzeko.  

Gernikako Estatutua osorik betetzea, autogobernua aitortzea, gure Programaren 
helburu funtsezko bat da, eta erakundeen babes zabala du, baita Eusko 
Legebiltzarraren aldetik ere. 
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Autogobernu aitortua bete egin behar da. Autogobernua, gainera, ebaluatu egin behar 
da, eguneratu eta birformulatu. Autogobernuaren etorkizuna itun-espiritua 
berreskuratzean datza, elkar aitortzean eta aldebikotasunean. Autogobernuko 
Lantaldeak aurrera jarraitzen du eta, baita ere, Legebiltzarreko bost taldeek izendatu 
dituzten adituen taldeak. Helburua da barneko akordioa zabaltzea eta euskal 
autogobernua eguneratzea eta sakontzea. 

 

 

 

ETORKIZUNEKO IKUSPEGIA 2030EKO ZERUMUGAN. 

Eusko Jaurlaritzak konfiantza handiagoz begiratzen dio etorkizunari; gertutik aztertzen 
ditu herritarren ongizate-baldintzetan eta bizi-kalitatean eragingo duten gizartearen 
joera nagusiak eta eraldaketa globalak. 

Aurrera egiten jarraituko dugu, estrategia bera eta politika publikoen kalitatea etengabe 
hobetzeko konpromisoa partekatzen dugun administrazio guztiei esker. Hitzarmen 
publiko-pribatuari eta gizartearen parte-hartzeari esker.  

Euskadiren norabidea marraztuta dago 2030eko zerumugari begira, munduko agertoki 
globalean eraldaketa hirukoitz bati erantzuteko. 

Lehenengo eta behin, eraldaketa teknologiko-digitala. 

Teknologia digitalaren integrazioak eragina izango du bizitza sozialean eta 
ekonomikoan. Teknologia berrien hedapenak zerikusi estua du belaunaldien 
ikuspegiarekin, eta harreman pertsonalak eta gizartearen funtzionamendua 
baldintzatzen ditu. 

Gakoa da "kultura digital" hori gure gain hartzea, eta prest egotea ekimenei aurrea 
hartzeko eta digitalizazioaren onurak baliatzeko, aberastasuna eta enplegua sortzeko 
aukera berrien zerbitzura, “Euskadi smart” edo Herri Adimentsu baten markoan. 

Bigarrenik, eraldaketa energetiko-ekologikoa. 

Euskadi ingurumenarekin eta klima-aldaketaren aurkako borrokarekin 
konprometitutako herrialdea da. Eraldaketa horrek gure eredu produktibo eta sozialean 
ere eragingo du. 

Berotegi-efektuko gasen isurketak pixkanaka murriztea herri-helburu bat da, eta 
2050erako karbonoan neutroa den euskal ekonomia baterantz aurrera egiteko 
erabakiari eusten diogu.   

Eusko Jaurlaritzak prozesu horren buru izango da, erakunde publikoekin lankidetzan 
eta eragile ekonomiko eta sozialekin adostuta. Izan ere, trantsizioa aukera bat da Giza 
Garapen Jasangarriaren ereduan aurrera egiteko. 

Hirugarrenik, eraldaketa demografiko-soziala. 
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Eraldaketa demografikoa globala da, eta jaiotza-tasaren jaitsieragatik, amatasun-
adinaren atzerapenagatik eta bizi-itxaropenaren igoeragatik gertatzen ari da, eta horrek 
biztanleriaren zahartzea dakar. 

Gainbehera demografikoak, epe ertainera, kolokan jartzen ditu kohesionatutako gizarte 
proiektu baten oinarrizko orekak. Ondorio eta irismen estrategiko handiko fenomenoa 
dugu. Hori dela eta, familiari eta jaiotza-tasari laguntzeko politikek, kontziliaziorako 
laguntzek, haur-hezkuntzan edo etxebizitza eskuratzeko inbertsioek lehentasun argia 
izango dute. 

Euskadi prest dago eraldaketa hirukoitz global horri aurre egiteko. 2030 Agendak eta 
Garapen Jasangarriko Helburuek definitutako norabidea dugu. Lankidetzarako eredu 
bat dugu, eta erabakitasunez defendatzen dugu Europako herrialde aurreratuenen 
buruan egongo den Euskadi bat elkarrekin eraikitzen jarraitzeko asmoa. 

Aurrera egin, lortzeko gai garen akordio politiko eta instituzionalei esker. 
Egonkortasuna indartzen duten akordioak, hazkunde ekonomikoaren zerbitzura eta 
kalitateko enplegu-aukerak sortzearen alde positiboa erakusten ari den egonkortasuna. 

 

 

 


