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BERDINTASUN-TALDEA 

1 ZENBAKIDUN DOKUMENTUA  

 

2020rako lan-plana birformulatzea. 

 

BERDINTASUN-TALDEAREN LAN-PLANA BIRFORMULATZEA 

Berdintasun lan-taldearen bileran, lehenik, gai-zerrendan jaso bezala, 2020. urteko lan-plana 

birformulatzeko gaia aztertu zen, koronabirusaren krisiak sorrarazitako egoeraren aurrean. 

1.- Adostutako lan-plana. Bere lerro nagusiak: 

2020rako ezarritako oinarrizko helburuetako bat zen plan pilotu bat martxan jartzea enpresa-

kopuru mugatu batean. Horretarako, metodologia bat bete beharko zen, 2019an itundua eta 

ondoren gizarte-elkarrizketarako mahai orokorrean baliozkotua. Metodologia horri jarraituta 

enpresak identifikatu eta hautatu behar ziren, eta horrez gain, haietan dagokion berdintasun-

batzorde bat eratu eta 2020ko lehenengo seihilekoan prestakuntza-ekintza batzuk egin behar 

ziren, enpresetako batzordekideei zuzendua. 

Esperientzia pilotu horrek, gainera, iturri nagusietako bat izan behar zuen jardunbide onak 

hautatzeko eta, horietatik abiatuta, irizpideak eta gomendioak lantzeko, negoziazio kolektibo 

sektorialera zuzenduak, eta 2021etik aurrera hasiko ziren haiek ezartzen.  

Horrez gain, lan-planean jasota geratu zen bi azterlan egitea: bata, genero-inpaktuari buruzkoa 

oraingo negoziazio kolektiboan, eta bestea, balio bereko lanaren kontzeptuari buruzkoa 

oinarrizko ordainsari-parametro gisa, ez soldata-diskriminazioa bermatzeko, kontuan hartuta 

funtsezko elementua dela oraingo arrakalen aurkako borrokan. 

Azkenik, berdintasun-taldeak positiboki baloratzen zuen ALek berak, 2020rako lan-planaren 

barruan eta hitzarmenen legezkotasun-txosten zorrotzaz aparte, negoziazio-batzordeei helarazi 

ahal izatea gomendioak, iradokizunak eta proposamenak genero-berdintasunari lotutako 

neurriei eta planei buruz, hitzarmen kolektiboa erregistrorako aurkeztean. 

2.- Lan-plana birformulatzea. Irizpide orokorrak: 

Koronabirusaren pandemiak orain sorrarazi duen egoerak behartu egiten gaitu berriro 

aztertzera ekintza horiek martxan jartzeko erritmoa, horrek berekin ekarriko ez badu ere 

haietako bakar bati ere uko egitea. 

Lehenik, eta plan pilotuari lotuta itundutako metodologiari dagokionez, lan-taldeko kideen ustez 

une hauetan ez dira behar bezalako baldintzak betetzen ez enpresak identifikatzeko, ez 

berdintasun-batzordeak eratzeko, ezta batzordekideen prestakuntza-programa aurrera 

eramateko ere 2020ko lan-planean aurreikusitako epeetan.  

Bigarrena, koronabirusaren krisiak geraldi nabarmena sorrarazi du hitzarmen kolektiboen 

negoziazio-prozesuetan, baita ziurgabetasun handia ere haiei heltzeko uneari eta moduari 

buruz. Jakina denez, egoera horren ondorioz nabarmen murriztuko dira aukerak aholkularitza- 

eta proposamen-lana egin ahal izateko, hitzarmenen negoziazio-batzordeei zuzendua. 

Hirugarrena, eta genero-inpaktuari eta balio bereko lan-kontzeptuari buruzko bi azterlanei 

dagokienez, fase desberdin batean daude; lehena lizitazioaren zain eta bigarrena hasierako 
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testua aldatzeko iradokizunak eta proposamenak txertatzeko zain, kontuan hartuta dagoeneko 

eginak daudela batzuk eta beste batzuk egiteko lan-taldeko kide diren erakundeen aldetik. Dena 

den, eta administrazioaren kontratazio-jarduera ‒orain geldirik koronabirusaren ondorioz‒ 

normaltasunera itzultzearen inguruan orain dauden zalantzekin eta ziurgabetasunekin, posible 

denean helduko zaie berriro lan horiei. 

Maiatzaren 5ean egindako bileran planteatu egin zen taldearen lanak bideratzeko aukera alderdi 

hauetara: genero-berdintasunari lotutako jardunbide egokien detekzioa, azterlana eta analisia, 

eta adituen txostenak, proposamenak eta hausnarketak, negoziazio kolektiboa babesteko beste 

organismo eta egitura batzuetatik bultzatutako gomendio eta iradokizunekin batera.  

3.- Lan-taldean hartutako erabakiak: 

-plan pilotua bultzatzeko ekimena eta berdintasun-batzordeen eraketa geroratzea, baita 

batzordekideentzat martxan jarri beharreko prestakuntza-programa ere. Larrialdi sanitarioa eta 

egoera soziolaborala normaldu ahala helduko zaio ekimen horri.  

-negoziazio kolektiboan genero-inpaktuaren inguruan eta balio bereko lanari buruz egiten ari 

diren lanei jarraitasuna ematea. Bi azterlanak aktibatuko dira berriro, orain dauden fasetik 

abiatuta, administrazioaren jarduera nola joango den eboluzionatzen, horren arabera. 

-ahal den neurrian eta negoziazio kolektiboa normalizatu ahala, hitzarmenen negoziazio-

batzordeei zuzendutako aholkularitza- eta proposamen-lana egiteko ekimenari berriro heltzea, 

erregistrorako eta argitaratzeko aurkeztutako testuetatik abiatuta. 

-ekintza batzuk martxan jartzea, jardunbide egokiak detektatzeko, ezagutzeko eta aztertzeko, 

baita genero-berdintasunaren inguruko beste azterlan, analisi eta gomendio batzuk ere, 

negoziazio kolektiboei zuzenduak. 
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BERDINTASUN-TALDEA 

2 ZENBAKIDUN DOKUMENTUA 

 

AKORDIOA AHO BATEZ ONARTUA GIZARTE-ELKARRIZKETARAKO MAHAIKO BERDINTASUN 

LAN-TALDEKO KIDEENA, 2020KO MAIATZAREN 5EAN EGINDAKO BILERAN 

Gizarte Elkarrizketarako Mahaiko berdintasun lan-taldearen deia gainerako lan-taldeei 

Covid 19k sorrarazitako krisi izugarriak izaera multidimentsional bat du eta askotariko ondorioak 

ekarriko ditu bizitzako eremu guztietan. Pertsonen osasuna zaintzea eta larrialdi sanitarioa 

kontrolatzea eta gainditzea lehentasunezko helburuak izan dira orain arte hartu diren ekimen 

publikoetan, baina pandemia honen ondorioek eragin nabarmena dute oraintxe, eta 

etorkizunean ere izango dute, eremu ekonomikoan eta soziolaboralean.  

Krisialdietan gertatu ohi denez, ekonomiaren narriadurak, kontuan hartuta ez dakigula bere 

magnitudea zenbaterainokoa izango den, bereziki joko ditu gogor kalteberatasun-egoera berezi 

batean daudenak, eta aurreikuspenen arabera, larriagotu egingo dira, hortaz, oraingo 

desberdintasunak, besteren artean, eta bereziki, generoagatiko desberdintasunak, nahiz eta, 

behin eta berriro esan bezala, emakumeak diren berebiziko eginkizuna betetzen ari direnak 

funtsezko jardueretan, pandemiaren momenturik gogorrenetan osasuna zaintzera eta bizitza 

sostengatzera bideratutako jarduera horietan, alegia.  

Aditu ugari eta nazioarteko hainbat organismo, horien artean NBE eta LANE, ari dira arrisku 

horiez ohartarazten. Zentzu horretan, Gizarte Elkarrizketarako Mahaiaren barruan sortutako 

talde desberdinen jarduera berreskuratu eta joera horiek zuzendu edo arintzera bideratu egin 

beharko litzateke, dagozkien jardueren eta eskumenen kaltetan izan gabe. Eta horretarako 

ezinbestekoa da genero-ikuspegia indartzea lan-eremuetako bakoitzean, eta gizarte-

elkarrizketatik bultzatutako neurri, ekintza eta politika guztietan txertatzea, normaltasuna 

progresiboki berreskuratzeko. Analisi-ikuspegi hau ezinbestekoa da, lehenik, diagnostikoak 

doitasunez egiteko, eta eskatu egiten du datuen desagregazio zuzen bat, zehatz-mehatz jakiteko 

krisi hau ekartzen ari den edo ekar ditzakeen ondorio espezifikoak emakumeen egoera 

sozioekonomikoan eta beren lan-egoeran. Bereziki, baina ez bakarrik segregazio okupazionalei 

eta beren ondorio negatiboei dagokienez genero-berdintasunaren ikuspegitik, 

erantzunkidetasun-maila errealari eta kontziliazio-neurrien erabilera desberdinari dagokienez, 

zaintza-lanak beren gain hartzeari dagokienez, edo ekonomia informalaren eremuan sortzen ari 

den gizarte-bazterketaren eta pobreziaren arriskuari dagokionez. 

Gizarte Elkarrizketarako Mahaiko berdintasun-taldeak, dei hau lan-talde guztiei egiteaz gainera, 

bere egiten du analisi espezifikoak egiteko helburua, oraingo genero-arrakaletan krisiaren 

intzidentzia zehar-ikuspegi batetik eta ahalik eta doitasun handienaz ezagutzeko ez ezik, behar 

izango diren neurriak bultzatzeko ere, arrakala horiek areagotzea eragoztearren eta genero-

desberdintasun guztiak progresiboki zuzentzearren. 

Vitoria-Gasteiz 2020ko maiatzaren 5a. 
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ENPLEGU-TALDEA 

3 ZENBAKIDUN DOKUMENTUA 
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LANBIDE HEZIKETA TALDEA 

4 ZENBAKIDUN DOKUMENTUA 

 

LANBIDE HEZIKETA LAN-TALDEA  

 

Covid-19ren krisiagatik orain bizitzea egokitzen ari zaigun egoerak eragin egin du Gizarte 

Elkarrizketarako Mahaian dagoen Lanbide Heziketa lan-taldean ezarri genituen lehentasunak 

aldatu behar izatea. Taldearen azkeneko bileran hainbat jarduera adostu dira, haiek bideratzeko, 

batetik, krisiagatik beren enplegua galdu duten edo gal dezaketen pertsonei lagundu eta 

babestera, eta bestetik, enpresak, txikiak bereziki, babestera beren jardunari eta enpleguari 

eutsi ahal izateko. 

Horretarako, babes-neurri batzuk ezarriko dira Lanbide Heziketatik pertsonen kualifikazio- eta 

birkualifikazio-aukerak indartzeko, helburu hartuta beren enplegua mantentzea, beren garapen 

profesionala, edo kalitateko enpleguetan berriro laneratzea ahalik eta denbora-tarte 

laburrenean. 

Bestalde, gero eta azkarrago ari dira aurreratzen, besteak beste, automatizazioa, digitalizazioa, 

robotika eta sistema adimendunak, eta horrek behartu egiten gaitu ahalik eta azkarren aukerak 

ematera pertsonei prestakuntza-ibilbideak egiteko, egokitu ahal izan daitezen errealitate berri 

hauetatik eratorritako konpetentzia-eskakizunetara. Horretarako, Lanbide Heziketa lan-taldeak 

akordio hauek hartu ditu: 

1- Lanbide Heziketako eskaintzak malgutzea, horrela enpresen eta langileen premiei ahalik 

eta malgutasun, azkartasun eta eraginkortasun handienaz erantzun ahal izateko. 

2- Lanbide Heziketako ikastetxeak antolatzea, modulutan antolatutako prestakuntza 

eskaini ahal izateko, beren inguruko premietara egokitua. 

3- Lan-esperientzia ezagutzeko dispositibo irekiak ezartzea, agente sozialekin lankidetzan, 

baliagarriak izango direnak pertsonek eskuratutako konpetentziak ezagutzeko beren 

lan-esperientziaren bidez, edo ikaskuntza informalen bidez. 

4- Ad hoc prestakuntza-eskaintza bat erraztea, akreditazio-prozesua amaituta duten 

langileei aukera emango diena sarbidea izateko konpetentzia-unitateetara, 

erreferentziazko titulu ofiziala lortzeko behar ahal izango dituzten horietara.  

5- Ibilbide egokiak ziurtatzea, horrela, Konpetentziak Ezagutzeko Dispositiboan parte hartu 

ondoren, beharrezko prestakuntza bermatzeko, langileek aukera izan dezaten 

prestakuntza-ibilbideetan parte hartzen jarraitzeko beren konpetentzia-mailak eta/edo 

kualifikazio-mailak areagotu ahal izateko. 

6- Lanbide-orientazioaren gainean lanean jarraitzea, horrela, behar dutenei, informazio 

eta aholkularitza egokia emateko, orokorrean Lanbide Heziketari buruz, lortu nahi 

dituzten helburuak erdietsi ahal izan ditzaten. 

7- Akordio horiek martxan jartzeko helburuz, elkarrizketa-prozesu bati hasiera emango 

zaio programa pilotu baten garapena zehazteko. Programa pilotu hori industriaren 

sektoreko langileei zuzendua izango da, gehienez DBH titulua dutenei, beren 

kualifikazio-maila profesionala areagotzearren, dituzten lanbide-konpetentziak 

akreditatuz eta prestakuntza-ibilbideak garatuz, kasu bakoitzean behar diren 

kualifikazioak osatzeko.  
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LANEKO OSASUNA TALDEA 

5 ZENBAKIDUN DOKUMENTUA 
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LANEKO OSASUNA TALDEA 

6 ZENBAKIDUN DOKUMENTUA 

 

BATERAKO ADIERAZPENA LANEKO SEGURTASUN ETA OSASUNERAKO EUSKAL ESTRATEGIA 

BERRI BAT BULTZATZEKO PREMIARI BURUZ GIZARTE-ELKARRIZKETAREN ESPARRUAN 

Laneko Segurtasun eta Osasunerako oraingo Euskal Estrategia (2015-2020) amaitzear dago. 

Estrategia horrek, baita bere aurrekari zuzenek ere, 2003. urtean onetsitako lehenengo Laneko 

Segurtasun eta Osasunerako Plan Zuzentzailetik hasita, aukera eman dute neurri handi batean 

interesdun agente guztiek inplikatzeko segurtasun- eta osasun-arloan garatutako politika 

publikoen definizioan eta diseinuan, eta esparru egoki bat da, printzipioz, parte hartzea 

bultzatzeko. 

Bestalde, langileen segurtasuna hobetzea eta haien osasuna zaintzea gizarte-elkarrizketaren 

funtsezko helburuetako bat da, eta bere lan-eremu espezifikoetako bat da, izan ere.  

Zentzu horretan, laneko osasuna lan-taldeko kideek beharrezkotzat jotzen dute Gobernuari 

eskatzea estrategia berri bat lantzeko, aukera emango duena orain arte lortutako aurrerapenak 

irmotzeko eta erantzuteko dauden erronkei heltzeko, eta adierazi egin dute, gainera, denak 

daudela konbentzituta estrategia berri horren lantze-prozesuari eta bere ondorengo ezarpenari 

ekiteko beharrezkoa dela agente sozialek parte hartzea, gizarte-elkarrizketaren barruan 

lortutako ekintza, hausnarketa eta diagnostiko guztiekin konexioan. 
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INDUSTRIA TALDEA 

7 ZENBAKIDUN DOKUMENTUA 

 

INDUSTRIA LAN-TALDEA EUSKADIKO GIZARTE-ELKARRIZKETARAKO MAHAIA  

 

Covid-19ren hedapenaren ondoriozko pandemiaren agerraldiak osasun-alerta egoera ekarri du, 

aurrekaririk gabea, eta asko dira kaltetu dituen herritarrak. Borroka etengabea hasi da, 

pertsonen osasunean dituen ondorioei aurre egiteko eta hedapen handiago bat saihesteko.  

Eta Covid-19ren hedapen global eta bat-bateko horrek eraginda, ondorioak oso larriak izaten ari 

dira, bai langileengan, bai gure ekonomiaren ekoizpen-sektore desberdinetan, eta gure industria 

ez da egoera horretatik libratzen, enplegu- eta ongizate-iturria baita euskal gizarte osoarentzat. 

Kontuan hartu behar dugu gure industriak Barne Produktu Gordinaren ia % 25 eta enpleguaren 

% 19 adierazten duela.  

Eta horren erakusgarri dugu adierazle desberdinen eboluzioa: langabezia-tasa, industria-

ekoizpenarena, ABEEEen kopurua eta abar, une hauetan ezagutzen ari garen datuak, alegia.  

Sortu berri den egoera hau benetako erronka bat da gure industriarentzat, bai euste-fasean ‒

orain gauden egoera‒, bai suspertze-fasean, eta azken honetan sakondu behar izango dugu 

datozen hilabeteetan eta urteetan, pandemiaren bat-bateko sarraldi latzaren aurretik 

erregistratzen zen aktibitate- eta enplegu-maila berreskuratzeko. Kontuan hartu beharra dago 

ezer ez dela lehen bezala izango, txerto bat aurkitu artean, ez dago COVID-19k sortutako 

krisiaren erabateko irtenbiderik izango. 

Testuinguru horretan, ezinbestekotzat jotzen da guztion erantzunkidetasunean sakontzea, baita 

elkarrizketa tripartitoan ere, Gizarte Elkarrizketarako Mahaiaren esparruan eta, zehazki, 

Industria Lan Taldearen esparruan.  

 

Erantzunkidetasuna 

Pandemiatik eratorritako zirkunstantzia berriek, besteren artean, doikuntzak egiteko premia 

sorrarazi dute lana egiteko eta antolatzeko moduetan (adb. higienea, segurtasun-distantziak, 

malgutasuna sarrerako eta irteerako ordutegietan, NBEen erabilera hedatuagoa) kutsatzeak 

minimizatzearren eta horrela Covid-19ren intzidentzia saihestearren.  

Bai neurriak hartzea, bai horiek errespetatu eta betetzea, funtsezko elementua da industriaren 

jarduerak normaltasunez funtzionatzeko eta mantentzeko, kontuan hartuta ezinbestekoa dela 

oinarrizko elementu gisa aurre egiten ari garen krisi izugarriari aurka egiteko. Horretarako, 

ezinbestekotzat jotzen da industriaren jardueran sartuta dauden alde guztien 

erantzunkidetasunean sakontzea, besteren artean, esparru araugilean aurreikusitako 

informazioa trukatuz eta bere baliabideekin parte hartuz. Horrela beteko dira oinarrizko 

premisak, ziurtatuko dituztenak langileen segurtasuna eta osasuna, eta industriaren jardueraren 

jarraitasuna.  
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Kualifikazioa eta birkualifikazioa 

Krisiak eraginda handitu egin da langabezia-maila, baita pertsona ugarik beren enpleguak 

galtzeko duten arriskua ere krisi sanitarioaren ondorioz. Horren aurrean, premiazkoa da 

mekanismo batzuk martxan jartzea, pertsona horien lanpostuak mantendu eta berehala berriro 

laneratu ahal izateko, kontuan hartuta kasu askotan intzidentzia handiagoa izan dezakeela 

kualifikazio-maila baxuko langileengan, eta gazteengan, bereziki haien prestakuntza 

oinarrizkoagoa denean. 

Horretarako, beharrezkoa da jardun integrala Lanbide Heziketan eta prestakuntza-zikloetan, 

aurre egin behar izango dieten teknologia eta jarduera berrietan prestatzera bideratutakoetan, 

eta horrekin guztiarekin batera langileen kualifikazioan eta birkualifikazioan sakontzeko premia 

ere ikusten da, beren enplegagarritasuna handitu eta errazte aldera.  

Alderdi hori identifikatzen zen jada garrantzizko elementutzat Gizarte Elkarrizketarako 

Mahaiaren barruan adostutako oinarrietan, industria 4.0ren garapena eta industriaren gero eta 

digitalizazio handiagoa ikusita. Covid-19ren sarraldiak bizkortu egiten du, oraindik gehiago, 

langileen kualifikazioan eta birkualifikazioan sakontzeko premia hori. Baita langileen lanbide-

konpetentzien mapa erreal bat edukitzeko beharra ere, kualifikatzeko eta birkualifikatzeko 

dituzten benetako premietan sakontzeko aukera emango duena.  

 

Digitalizazioa 

Nahiz eta, Covid-19 pandemiaren bat-bateko sarraldiaren aurretik ere, industria-ehunaren 

digitalizazioa bidean zen garrantzizko prozesuetako bat izan, pandemiak bizkortu egin du premia 

hori, industria 4.0ren garapenean sakontzeko ez ezik, industriaren edo ekonomiaren arloko 

jardueraren funtzionamenduari eutsi ahal izateko ere.  

Pandemia globalak geldiarazi egin ditu, ia osorik, pertsonen lekualdaketak, eta baliabide 

digitalak erabili behar dira ondoko hauetarako: barne-lana, kontaktua, bezero eta 

hornitzaileekiko harremana mantentzea eta garatzea, eta merkataritza-jarduera garatzea.  

Egia da industria handiak eta ETE batzuek, beren ezaugarriengatik eta beren jarduera-

sektoreengatik, hasia zutela digitalizaziorako bidea, baina enpresa askok, batez ere txikiek eta 

mikroenpresek, bide horretan sakontzeko premia izan dute, lehen eta oraindik ere, balio-katean 

bizirauteko edo mantentzeko. Horregatik, orain inoiz baino gehiago, lan egin beharra izango da 

enpresa desberdinen artean egon litekeen arrakala digitala minimizatzeko edo 

desagerrarazteko.  

 

Eskariaren estimulua 

Hasiera batean pandemiak industriaren jarduera-mailak geldiarazi edo murriztu baditu ere, 

eskaintzaren aldeari kalte eginez, industria-ehuna argi eta garbi aritu behar izango zaio aurre 

egiten, datozen hilabete eta urteetan, eskariaren, konfiantzaren krisiari, eta horrek nabarmen 

oztopa dezake industriaren jarduera berreskuratzea pandemiaren aurreko mailetara.  

Hala, talkaren eta egonkortzearen fasea irmotu ondoren, ekonomia suspertzeko neurrietan 

sakondu behar izango da, produkzio-mailak handitzeko eta, horrela, berari lotutako enplegu-

maila ziurtatu edo areagotzeko. Industria guztiak ez dira berdinak. Hortaz, detektatu egin behar 

izango dira epe laburrera suspertzeko gaitasun handiena dutenak eta suspertzeko denbora 

gehiago behar izango dutenak. Hala, lehenak izango dira ekonomiaren motorra, gainerakoen 
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eragileak, eta haietara bideratu beharko da, lehen fase honetan, inbertsioaren lehentasunezko 

esfortzua. 

Ekonomia suspertzeko neurri horiekin batera beharrezko politikak ezarri beharko dira 

industriaren arloan, gure industria-ehuna eta bertan sortzen den enplegua mantentzearen alde 

apustu egingo dutenak. 

 

Funtsezko zerbitzuei lotutako elementuei lotutako gutxieneko gaitasunak 

Pandemiak agerian utzi du, beste alderdi batzuen artean, funtsezko zerbitzuak normal 

funtzionatzeko, behar diren produktuez hornitzeko (adb. maskarak) kanpoarekiko 

mendekotasuna. 

Horregatik, hausnarketa bat egin beharra dago sanitarioa eta soziosanitarioa bezalako funtsezko 

zerbitzuei lotutako oinarrizko produktuak ekoizteko gutxieneko gaitasun estrategiko edo 

segurtasunezko batzuk garatzeko premiari buruz. Ez da kontzeptu berri bat, gaur egun egon 

baitago, adibidez, energiaren sektorean, non nazioarteko akordioetan oinarrituta (adb. NEA edo 

EB) zenbait kontzeptu aplikatzen diren, besteren artean, izakin estrategikoak edo n-1 irizpideak, 

izakin edo gaitasun jakin batzuk ziurtatzera behartzen dutenak egun-kopuru batzuetako 

eskariari erantzuteko edo gutxieneko sorkuntza-gaitasun maila bat mantentzeko. Hori bat dator 

EBko herrialde batzuetan izandako debate irekiarekin, orain estrategikotzat hartzen diren 

ekoizkin jakin batzuen fabrikazioa berreskuratzea planteatzen ari baitira. 

Hornikuntza-kateak eta berregituratze-prozesua edo Birlokalizazioa 

Hornikuntza-kateen erresilientziak are eta protagonismo handiagoa hartzen duen 

elementuetako bat da, pandemia honen intzidentziaren ondorioz. Inpaktu globala, geografikoki 

eta denborari dagokionez kointziditzen ez duena, tentsioak edo huts egiteak sorrarazten ari da 

hornikuntza-kateetan eta geldiarazi edo geldotzen ari dira industriaren jarduera.  

Testuinguru horretan, hornikuntza-kateen inguruko analisi eta hausnarketa bat egiten ari dira. 

Hala, horrek gure ustez ez badu ere desagerraraziko konpainien internazionalizazio-bokazioa, 

berekin ekar dezake kate horiek birplanteatzea edo berregituratzea, beren erresilientzian 

sakontzeko helburuz, kontratu bidez hartutako konpromisoak betetzeko, beren 

posizionamendua mantendu edo hobetzeko eta enplegu berriaren sorkuntzan sakontzeko.  

 

Trantsizio energetikoa eta jasangarritasuna 

Energia 3 oinarrietako bat da Euskadin hartutako espezializazio adimendunaren estrategiaren 

barruan, fabrikazio aurreratuarekin eta Biozientzien eremuarekin batera.  

Adierazitakoaz gainera, datozen urteetan gure industria jasangarriaren trantsizioan 

aurrerapausoak ematen jarraitu beharko dugu gero eta deskarbonizazio-ingurune hedatuago 

baterantz, bai produktu/zerbitzu ikuspegitik, bai lotutako ekoizpen-prozesuen ikuspegitik, 

benetako lehia-faktore bilakatuko den neurrian. Efizientzia eta aurrezpen energetikoa sustatuz 

eta horri lehentasuna emanez, eta lurralde osoan eta industria guztiarentzat elektrifikazio-

sareak garatuz. 

 


