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ELKARRIZKETA SOZIALAREN MAHAIAREN 2022RAKO LAN‐PLANGINTZA 

 

SARRERA 

 

Euskadiko Elkarrizketa Sozialaren Mahaiak (ESM) bere ohiko jardunaren bitartez 2022rako lan‐
plangintza onartzeari ekingo dio,  lehenengo helburu gisa. Mahaiaren aurreko bileretan eta 
topaketetan  adierazi  den  bezala,  elkarrizketa  soziala  finkatutako  errealitatea  da  Euskadin, 
nahiz  eta  orain  arte  EAEko  erakunde  sindikal  adierazgarrienetako  batzuek  ez  duten  parte 
hartu. Lan‐saio hau, beraz, beste aukera bat izango da adostasunaren aldeko apustu politikoa 
sendotzeko,  Jaurlaritzaren  eta  gizarteko  eragile  nagusien  arteko  elkarrizketaren  eta  lan 
etengabearen bitartez politika publikoen edukia adosten saiatze aldera. 

Lehenik  eta  behin,  elkarrizketa  soziala  tresna  egoki  bihurtzen  ari  da  oro  har  handitzeko 
sintonia maila gobernu‐erabakien eta Euskadiko emakumezko  langileen eta enpresaburuen 
sentsibilitatearen eta interesen artean. Bigarrenik, gainera, tresna eraginkor gisa ere agertu 
da  pandemiak  ekarri  dizkigun  erronka  handietako  batzuei  erantzuteko,  bai  hasierako 
agerraldian, bai hurrengo olatuetan –azkena gogor  jotzen ari zaigu egunotan–. Elkarrizketa 
Sozialaren Mahaiak lanean jarraitu du egoera zailenetan eta, hala ere, erabaki garrantzitsuak 
lortu ditu. Horietako batzuk berehala  jarri  dira  indarrean, hala nola ABEE egoeran dauden 
pertsonentzako  osagarrienak  –Euskadin  aldiro  berritzen  direnak,  egun  oraindik  indarrean 
dituen  autonomia‐erkidego  bakarra  denez  gero–.  Beste  erabaki  batzuek,  ordea,  irismen 
estrategikoa  eta  ezarpen  luzeagoa  eta  konplexuagoa  dute,  esaterako,  4.0  industriarako 
bidezko  trantsizioa  egiteko  euskal  itun  soziala,  Kualifikazioen  eta  Lanbide  Espezializazioen 
Euskal Esparrua sortzea, enpresetako berdintasun‐planei babesa ematea edota Lan Berriak 
programa, enplegu‐nitxo eta aukera berriak identifikatzekoa, egungo hiru eraldaketa handiak 
aintzat harturik. 

Akordio  horiek,  nahitaez,  markatzen  dute  Mahaiak  etorkizun  hurbilean  izango  duen 
jardueraren  norabidea.  Lehen  adierazi  den  bezala,  orain  arteko  akordioetako  asko  epe 
motzeko erabaki betearazleetan duten berehalako proiekzioagatik baino esanguratsuagoak 
dira  politika  publikoak  diseinatzeko  eta  inplementatzeko  oinarrizko  palankak  izateagatik, 
haien edukiak babesten dituztelako eta, beraz, haien eraginkortasuna eta kohesioa handitzen 
dituztelako  eta  hartzaileen  interesekin  hobeto  lerrokatuta  daudelako.  Funtsean,  gure 
erakundeen kalitate demokratikoan aurrera egiteko tresna ere badira. 
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Lan‐plangintza  hori,  hasieran  lantaldeen  esperientzian  oinarritu  zena  eta Mahai Orokorrak 
urteko lehen ohiko bileran baliozkotu duena, orain arteko jarduerarekin jarraitzeko ildo argia 
da  beraz,  baina  berrikuntza  garrantzitsuak  ere  badakartza,  hala  nola  2021eko  urtarrilaren 
27ko  azken  bileran  formalki  sortu  zen  gizarte‐politiken  taldeari  esleitu  zaizkion  helburu 
zehatzak. 

Era  berean,  nahiz  eta  lantaldeen  lar‐arloak  eta  horiei  lotutako  xedeak  bakoitzari  banaka 
ezartzen zaizkion, transbertsalitatearen aldeko apustuari eutsi zaio eta indartu egin da, gero 
eta nabariagoa baita elkarrizketa sozialaren lan‐arlo askotan. Hala, bereziki argia da gizarteak 
duen  erronkarik  garrantzitsuenetako  batean,  hala  nola  erronka  demografikoan.  Izan  ere, 
erronka  demografikoak  aldibereko  eragina  dauka  enpleguan,  bizi  osoko  prestakuntzan  eta 
pertsonen arreta eta zaintza politiketan. Modu horretan, egitura ireki bat hautatu da, 2021ean 
egin zen bezala, eta une bakoitzean hautematen diren premien araberako lantaldeak deituko 
dira. Gainera, baliteke berriak ere gehitzea eta  iraunaraztea, elkarrizketa sozialaren mahaia 
osatzen dutenez gain. 

Kontsiderazio  orokorrago  horiei  dagokienez,  mahaiak  beharrezkotzat  jotzen  du,  halaber, 
ekimen  berriak  abiaraztea,  Euskadiko  herritarrei  elkarrizketa  sozialaren  garrantzia 
jakinarazteko. Hori guztia bat dator gaur egun lan‐ildo batekin, webgunea sortzekoarekin, eta 
duela gutxi onartu dugun anagramarekin. Azken horren xedea da hiruko elkarrizketa identifika 
dadila adostasunerako tresna espezifiko eta funtsezko moduan instituzio sarearen barruan, 
gobernuaren hurrengo etapetan jarraitzeko borondate argia duena. 

Azkenik,  Elkarrizketa  Sozialaren Mahaiak  adierazi  du  asmoa  duela  Euskadin  ekonomia  eta 
enplegua suspertzeko Berpiztu programaren  (2020‐2024) egungo  jarraipen‐ eta  lankidetza‐
tresnetan sakontzeko. Programa hori Jaurlaritzak kudeatzen du plan orokor baten esparruan, 
Lehendakaritzak koordinatuta. Ildo berean, Elkarrizketa Sozialaren Mahaiak garrantzitsutzat 
jotzen  du  Europako  funtsak  esleitzeko  prozesuaren  inguruan  sortzen  den  informazioa 
eskuratzea. 

Ondorioz,  aurreko  kontsiderazioei  loturik,  Elkarrizketa  Sozialaren  Mahaiak,  2022ko 
martxoaren 15eko ohiko bilkuran, honako hau onartu du:  
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ELKARRIZKETA SOZIALAREN TALDEEN 2022RAKO LAN‐PLANGINTZA 

 

ENPLEGU‐TALDEAREN LAN‐PLANGINTZA (2022) 

2030erako Enpleguaren Euskal Estrategia jarraitzea. 

Euskal  Enplegu  Sistemari  buruzko  Legearen  aurreproiektuari  dagokionez  adostutako 
oinarrien erabakia garatzea. 

Enplegu‐nitxo eta ‐aukera berriak identifikatzea, «Lan Berriak» programaren markoan. 

Enplegurako Prestakuntzako eredu propio baterako oinarriak erabakitzea. 

COVID‐19ak eragindako lan‐ondorioei aurre egiteko ezohiko neurriak ezartzea. 

Euskal Autonomia Erkidegoko Lan Ikuskaritzaren Kudeaketa Plana: garapena, jarraipena eta 
gizarte‐eragileek parte hartzeko egiturak. 

Metodologia arin bat  lantzea eta, hala badagokio, protokolo bat onartzea, Kualifikazioen 
Euskal Esparruaren barnean erantzuteko profil zein gaitasun profesional berrien beharrei, 
lan‐merkatuaren eskaeren eta Lanbideko Aholku Batzordeak detektatukoaren arabera. 

Lanpostuetan gaitasun profesionalak hobetzeko sistema bat ezartzeko baldintzak adostea, 
autoebaluaziorako tresna bat sortuz. 

Erronka demografikoak enpleguan dituen ondorioak aztertzea. 
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LAN‐OSASUNEKO TALDEAREN LAN‐PLANGINTZA (2022) 

Enpresa txiki eta ertainen prebentzio‐kulturarako Euskal Behatokiaren jarraipena. 

Laneko Segurtasun eta Osasunaren 2021‐2026 Euskal Estrategiaren jarraipena. 

Prebentzio‐politika sustatzeko ekintzak abiaraztea, kontratazio publikoaren bitartez, 
baita bestelako dirulaguntza‐jardueren eta ‐politiken bidez ere. 

 

LANBIDE‐HEZIKETAKO TALDEAREN LAN‐PLANGINTZA (2022) 

Kualifikazioen eta Espezializazioen Euskal Sistema garatzeko 2021eko irailaren 14an 
lortutako akordioaren jarraipena. 

Lanbide  Heziketako  Euskal  Legean  ezarritako  eredutik  abiatuta  (4/2018  Legea), 
Lanbide  Heziketako  sistema  integratua  garatzeko  ekintzak  abiaraztea  (Enpleguko 
lantaldearekin lankidetzan): orientazioari buruzko akordio baterako oinarriak. 

Lanbideko  Prestakuntzako  Aholku  Batzordeak  hautematen  dituen  eskaerei 
Kualifikazioen Euskal Esparruak eman beharreko erantzuna azkartzeko protokolo bat 
zehaztea (Enpleguko Lantaldeari loturik). 

 

INDUSTRIAKO TALDEAREN LAN‐PLANGINTZA (2022) 

4.0 industriarako bidezko trantsizioa egiteko itun sozialaren, 2021eko irailaren 14an 
lortutakoaren, garapena eta jarraipena. 

Lehiakortasuna berreskuratzeko agenda. 
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GENERO‐BERDINTASUNEKO TALDEAREN LAN‐PLANGINTZA (2022) 

Berdintasun‐planak  garatzeko  2021eko  irailaren  14ko  erabakian  jasotako  ekintzen 
jarraipena egitea. 

Sektorekako  negoziazioetan  genero‐berdintasuna  txertatzeko  oinarri  eta  irizpide 
orokorrak  zehaztea,  baita  protokoloak  ezartzea  ere  sexu‐jazarpenari  eta  sexuan 
oinarritutako jazarpenari aurre egiteko. 

Soldata arrakalaren aurkako plana. 

 

GIZARTE‐POLITIKETAKO TALDEAREN LAN‐PLANGINTZA (2022) 

Kontziliazioko planak prestatzeko laguntzen oinarriak. 

Kontziliazioaren arloan arduratsuak diren enpresak egiaztatzeko irizpideak. 

Zainketen aldeko itun soziala. 

 

Gainera,  Euskadiko Elkarrizketa  Sozialaren Mahaiak  gogoeta egin  zuen,  bere  garaian, 
lege‐mailako  arau  bat  sortzea  komeni  ote  zen,  erregulatzeko  erakunde  sindikal  eta 
enpresarial  nagusien  eta  Eusko  Jaurlaritzaren  partaidetza  instituzionala  politika 
publikoak diseinatzeko eta, hala badagokie, negoziatzeko eta hitzartzeko prozesuetan, 
baldin eta gizarte eta laneko arloari eta negoziazio kolektiboari eragiten badiete.  

Eta  halaxe  jaso  zen  Euskal  Autonomia  Erkidegoan  Elkarrizketa  Sozialaren  Mahaia 
sortzeko urtarrilaren 15eko 3/2019 Dekretuaren zioen azalpenean. 
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Elkarrizketa  sozialaren  markoan  sinatutako  erabakien  ibilbideak  eta  garrantziak  eta 
horien ebaluazioak aukera ematen dute gaur egun hausnarketa sakonago baten aldeko 
apustua  egiteko,  parte‐hartze  instituzionalaren  lege  bat  eduki  ahal  izateko,  Euskadi 
parekatzeko  elkarrizketa  sozialari  buruzko  arau  bat  duten  beste  autonomia‐erkidego 
batzuekin.  

Lege  baten  bidez  araututako  parte‐hartze  instituzionalak  beharrezko  eztabaida 
politikoa,  publikoa  eta  gardena  ahalbidetu  behar  du  eragile  sozialek  (erakunde 
sindikalek  eta  enpresarialek)  gizarte  demokratiko  batean  betetzen  duten  zereginari 
buruz.  

Era  berean,  parte‐hartze  instituzionalari  buruzko  legeak  balio  behar  du  Euskadin 
elkarrizketa  soziala  sendotzeko.  Horretarako,  segurtasun  juridiko  handiagoa  eman 
behar  dio,  tresna  arauemaile  baten  bitartez,  hain  zuzen,  elkarrizketa  soziala 
iraunarazteko eta parte‐hartzen duten eragileen zeregina bermatzeko. 

Hala, Elkarrizketa Sozialaren Mahaiaren 2022ko lan‐plangintzaren barruan, lantalde bat 
sortuko da helburu izango duena lantzen hastea oinarri batzuk Euskadiko parte‐hartze 
instituzionalari buruzko legearen proposamen bat prestatzeko. 

Azkenik,  gizartearen  eta  banakoen  mailan,  helburu  kolektiboa  da  pertsonen  osasun 
orokorra, ikuspegi integral batetik, laneko arriskuen eta laneko osasunaren prebentzio 
tradizionaletik haratago. Horrenbestez, osasun orokor horren segimendua, ebaluazioa 
eta  hobetzeko  proposamenak  gero  eta  funtsezkoagoak  dira  enpresak  osasungarriak 
izateko. 

Asmo  horren  markoan  eta  langileen  osasuna  hobetzeko  lehen  neurri  moduan, 
Elkarrizketa Sozialaren Mahaiak komenigarritzat jotzen du lantalde tekniko bat sortzea 
jorratzeko,  besteak  beste,  kontingentzia  arrunten  eta  profesionalen  ondoriozko  ABE 
prozesuetan  eragina  duten  faktoreak.  Horretarako,  lantalde  tekniko  horretan  parte 
hartu beharko dute gaiarekin lotura duten erakunde guztietako ordezkariek. 

 

Vitoria‐Gasteiz, 2022ko martxoaren 15a. 


