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Lan Harreman Kontseilua
2006ko txostenak eta irizpenak

LHKaren Txosten Batzordearen txostena Justizia, Lan eta 
Gizarte Segurantza sailburuaren honako agindu proiektuei 
buruz: «Lan arriskuen prebentzioko arau-hauste oso 
larriengatik ezarritako zehapenen berri argitara ematea 
xedatzen duen agindua» eta «Herri Administrazioen Kontratuei 
buruzko Legearen Testu Bategineko 20. artikuluaren d) letrako 
zioagatik kontratatzeko debekua ezarri aurreko espedientearen 
berri argitara emateko agindua»

1. Aurrekariak

2006ko urtarrilaren 26an, Lan eta Gizarte Segurantza Saileko 
Azterlanen eta Araubide Juridikoaren zuzendariak igorritako 
idazkia jaso da Lan Harremanen Kontseilu honetan, eta bertan 
bi agindu hauek helarazten ditu, aginduon gaineko irizpena 
eman dezan: «Lan arriskuen prebentzioko arau-hauste oso 
larriengatik ezarritako zehapenen berri argitara ematea xedatzen 
duen agindua» eta «Herri administrazioen kontratuei buruzko 
legearen testu bategineko 20. artikuluaren d) letrako zioagatik 
kontratatzeko debekua ezarri aurreko espedientearen berri 
argitara emateko agindua».

2006ko otsailaren 1ean, aurretiazko txosten teknikoa igorri 
zitzaien Kontseiluko Txosten Batzordeko kideei; aurretiazko 
txosten teknikoaren xedea da Batzordeko kideei eskatutako 
gaiaren inguruko aurrekariak eta azterketa orokor tekniko soil 
bat aurkeztea.

Geroago, honako agiriak jaso ziren LHKan:

2006ko otsailaren 2an, ondoko agiriak:

• «LAB sindikatuaren gogoetak».
• «ELAren alegazioak, lan arriskuen prebentzioko arau-hauste 

oso larriengatik ezarritako zehapenen berri argitara ematea 
xedatzen duen agindu proiektuari buruz».

• «ELAren alegazioak, herri administrazioen kontratuei 
buruzko legearen testu bategineko 20. artikuluaren 
d) letrako zioagatik kontratatzeko debekua ezarri aurreko 
espedientearen berri argitara emateko agindu proiektuari 
buruz».

2006ko otsailaren 3an, Euskadiko UGTko ordezkaritzaren 
ondoko agiria jaso zen:

• «Eusko Jaurlaritzaren Lan eta Gizarte Segurantza Sailak 
emandako aginduei buruzko ekarpenak Lan Harremanen 
Kontseiluan integratzeko».

Justizia, Lan eta Gizarte 
Segurantza sailburuaren agindu 
proiektuak: «Lan arriskuen 
prebentzioko arau-hauste oso 
larriengatik ezarritako zehapenen 
berri argitara ematea xedatzen 
duen agindua» eta «Herri 
Administrazioen Kontratuei 
buruzko Legearen Testu 
Bategineko 20. artikuluaren 
d) letrako zioengatik 
kontratatzeko debekua ezarri 
aurreko espedientearen berri 
argitara emateko agindua»
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Lan Harreman Kontseilua
2006ko txostenak eta irizpenak

2006ko otsailaren 6an, Euskadiko CC.OO.ko ordezkaritzak 
igorririk, Lan Harremanen Kontseiluaren aurretiazko txosten 
teknikoaren aldeko iritzia jaso zen.

2006ko otsailaren 6an ere, jasotako ekarpenen 
sintesiaren txostena helarazi zitzaien LHK-ko Txosten 
Batzordeko kideei.

2006ko otsailaren 8an, Txosten Batzordearen bilera egin zen 
LHKan, eta txosten honetako 3. atala osatzen duten iritziak 
azaldu ziren bertan.

2. Aurretiazko txosten teknikoa, Justizia, Lan eta Gizarte 
Segurantza sailburuaren bi aginduri buruz: «Lan arriskuen 
prebentzioko arau-hauste oso larriengatik ezarritako 
zehapenen berri argitara ematea xedatzen duen agindua» 
eta «Herri administrazioen kontratuei buruzko legearen testu 
bategineko 20. artikuluaren d) letrako zioagatik kontratatzeko 
debekua ezarri aurreko espedientearen berri argitara emateko 
agindua»

Bi aginduon aurrekariak

2006ko urtarrilaren 26an, Lan eta Gizarte Segurantza Saileko 
Azterlanen eta Araubide Juridikoaren zuzendariak igorritako 
idazkia jaso da Lan Harremanen Kontseilu honetan, eta bertan 
bi agindu hauek helarazten ditu, aginduon gaineko irizpena 
eman dezan.

Aurretiazko txosten teknikoaren xedea

Aurretiazko txosten tekniko honen xedea honakoa da: Lan 
Harremanen Kontseiluko Txosten Batzordean bere aholku 
eginkizunetan erabakitakoaren arabera, helarazitako arauak 
jaso eta hurrengo lau egunen barruan batzorde honetako kideei 
eskatutako gaiaren inguruko aurrekariak eta azterketa orokor 
tekniko soil bat aurkeztea.

1. «Lan arriskuen prebentzioko arau-hauste oso larriengatik 
ezarritako zehapenen berri argitara ematea xedatzen duen 
agindua»

Aginduaren xedea

Prebentzio, kontzientziazio eta sentsibilizazio eremuetan 
jardutea, eta horrez gain, prestakuntza, eta lan prebentzioko 
araudia zorrotz betetzea.

Laneko segurtasun eta osasunerako arriskuen prebentzioa, 
kontzientziazio eta sentsibilizazioaren bitartez, interes publiko 
eztabaidaezineko kontua da eta.

Justizia, Lan eta Gizarte 
Segurantza sailburuaren agindu 
proiektuak: «Lan arriskuen 
prebentzioko arau-hauste oso 
larriengatik ezarritako zehapenen 
berri argitara ematea xedatzen 
duen agindua» eta «Herri 
Administrazioen Kontratuei 
buruzko Legearen Testu 
Bategineko 20. artikuluaren 
d) letrako zioengatik 
kontratatzeko debekua ezarri 
aurreko espedientearen berri 
argitara emateko agindua»
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Lan Harreman Kontseilua
2006ko txostenak eta irizpenak

Erabilitako bitartekoa

Lan arriskuen prebentzioko arau-hauste oso larriengatik 
ezarritako zehapenak Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian 
argitaratzea, administrazio bidean irmoak direnean.

Aginduaren azterketa

1. Egoki deritzegu agindu hau emateko, babes eta oinarri 
juridiko gisa ondorengo arau hauen erreferentziei: Lan Arloko 
Arau-hausteei eta Zehapenei buruzko Legeak 40.2 artikuluan 
zehazten du lan arriskuen prebentzioko arau-hauste oso 
larriengatik ezarritako zehapenak, irmoak direnean, argitara 
emango direla araudiak zehaztuko duen eran; Euskal Autonomia 
Estatutuak Autonomia Erkidegoari esleitzen dio laneko legeak 
betearazteko eskuduntza, eta laneko osasuna, higienea eta 
segurtasuna legeria honen barnean daudela adierazten du; 
eta subsidiarioki, Herri Administrazioen Araubide Juridikoa 
eta Administrazio Prozedura Erkidea arautzen dituen Legeak 
zehazten du administrazioaren egintzak argitara emango 
direla prozedura bakoitzeko arauek hala xedatzen badute edo 
dagokion organoaren iritzian interes publikoko arrazoiek hala 
eskatzen badute.

Ez deritzogu egoki, ordea, Justizia, Lan eta Gizarte 
Segurantza Sailaren egitekoak eta egitura ezartzen 
duen Dekretuaren 17.1) artikuluaren erreferentziari, ezer 
zehaztu gabe esaten denean testu honek «Lan eta Gizarte 
Segurantzako zuzendariari esleitzen diola lan arriskuen 
prebentzioko arau-hauste oso larriengatik zehapenak 
ezartzeko eskuduntza».

Aipatutako 17.1) artikulu honek Lan eta Gizarte Segurantzako 
Zuzendaritzari esleitzen dio lan arriskuen prebentzioko arau-
-hauste oso larriengatik zehapenak ezartzeko eskuduntza, 
baina ez modu absolutuan. Espresuki esaten da ezar ditzakeen 
zehapenak «egindako arau-hausteengatik 30.050,61 euro eta 
90.151,82 euro bitartekoak» izan daitezkeela. 90.151,82 euro 
eta 300.506,05 euro bitarteko zigorrak, berriz, Dekretu honek 
Lan eta Gizarte Segurantzako Sailburuordetzari esleitzen dizkio 
16.n) artikuluan. Eta, jakina, hortik aurrera eskuduntza Sailarena 
izango da.

Beste alde batetik, Lan Arloko Arau-hausteei eta Zehapenei 
buruzko Legeak, 40.2.c) artikuluan zehazten duenez: «Lan 
arriskuen prebentzioko arau-hausteak zigortuko dira (...) oso 
larriak izanez gero isunarekin, maila apalenean 30.050,62 euro 
eta 120.202,42 euro bitartekoa izango da isuna; erdiko mailan 
120.202,43 euro eta 300.506,05 euro bitartekoa; eta larrienean 
300.506,06 euro eta 601.012,10 euro bitartekoa».

Horrenbestez, zuzendariaren eskuduntza, eremu honetan, 
arau-hauste larriengatiko zehapen batzuetaraino baino ez da 
iristen, antza denez. Zehazki, maila apaleneko arau-hauste 
oso larrietara mugatzen da eta, gainera, horietako batzuetara 
bakarrik. 90.151,81 euroak gainditzen ez dituztenetara.

Justizia, Lan eta Gizarte 
Segurantza sailburuaren agindu 
proiektuak: «Lan arriskuen 
prebentzioko arau-hauste oso 
larriengatik ezarritako zehapenen 
berri argitara ematea xedatzen 
duen agindua» eta «Herri 
Administrazioen Kontratuei 
buruzko Legearen Testu 
Bategineko 20. artikuluaren 
d) letrako zioengatik 
kontratatzeko debekua ezarri 
aurreko espedientearen berri 
argitara emateko agindua»
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Lan Harreman Kontseilua
2006ko txostenak eta irizpenak

Hartara, gure iritzian beharrezko aldaketak egin beharko lirateke 
aginduan.

Gainera, ezarritako zehapenak argitaratzeko eskuduntza horiek 
ezartzeko eskuduntzarekin lotuta balego, beharrezko aldaketak 
egin beharko lirateke aginduan eskuduntzarik neurriz gaindi 
erabil ez dadin argitaratze horri begira. Baina halako loturarik 
ez balego, egokia bide litzateke nolabaiteko aipua egitea 
zera adierazteko: zehapen oso larriak ezartzeko eskumena 
zuzendariaren, sailburuordearen eta sailburuaren artean 
banatuta egon arren, zehapen horien guztien berri zuzendariak 
emango duela argitara sailburuak emandako beharrezko 
aginduaren bitartez.

2. Egokitzat jotzen dugu «interes publiko eztabaidaezineko...» 
iriztearen aipamena, laneko segurtasun eta osasunerako 
arriskuen prebentzioa kontzientziazio eta sentsibilizazioaren 
bitartez egiteari buruz, baina ez da behin ere azaltzen 
agindu honen sarreran zergatik orain «interes publiko 
eztabaidaezineko...» den, eta zein den «lan arriskuen 
prebentzioko arau-hauste oso larriengatik ezarritako 
zehapenen berri argitara ematea» proposatzeko arrazoia, eta 
ez zen hala duela bost urte baino gehiago, 2000. urtean Lan 
Arloko Arau-hausteei eta Zehapenei buruzko Legea argitaratu 
zenean.

Hartara, iruditzen zaigu agindu honen hasieran aipamenen bat 
egin behar litzatekeela ekimen hau une honetan erabakitzeko 
baliatu den arrazoiaren inguruan.

2. «Herri administrazioen kontratuei buruzko legearen testu 
bategineko 20. artikuluaren d) letrako zioagatik kontratatzeko 
debekua ezarri aurreko espedientearen berri argitara emateko 
agindua»

Aginduaren xedea

Prebentzio, kontzientziazio eta sentsibilizazio eremuetan 
jardutea, eta horrez gain, prestakuntza, eta lan prebentzioko 
araudia zorrotz betetzea.

Erabilitako bitartekoa

Herri administrazioen kontratuei buruzko legearen testu 
bategineko 20. artikuluaren d) letrako zioagatik kontratatzeko 
debekua ezarri aurreko espedientearen berri argitara ematea.

Aginduaren azterketa

1. Egoki deritzegu agindu hau emateko, babes eta oinarri 
juridiko gisa ondorengo arau hauen erreferentziei: ekainaren 
16ko 2/2000 Errege Lege Dekretuak, Herri Administrazioen 
Kontratuei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen 

Justizia, Lan eta Gizarte 
Segurantza sailburuaren agindu 
proiektuak: «Lan arriskuen 
prebentzioko arau-hauste oso 
larriengatik ezarritako zehapenen 
berri argitara ematea xedatzen 
duen agindua» eta «Herri 
Administrazioen Kontratuei 
buruzko Legearen Testu 
Bategineko 20. artikuluaren 
d) letrako zioengatik 
kontratatzeko debekua ezarri 
aurreko espedientearen berri 
argitara emateko agindua»
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Lan Harreman Kontseilua
2006ko txostenak eta irizpenak

duenak, 20.d) artikuluan xedatzen du ezin izango dutela 
administrazioarekin kontraturik egin inola ere hainbat 
kausarengatik zehapen irmoa jaso duten pertsonek, 
besteak beste, lan arloko arau-hauste oso larriagatik. Herri 
Administrazioen Kontratuei buruzko Legearen Testu Bateginak 
eta Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legearen Arautegi 
Orokorrak adierazten dute kontratatzeko debekua ezartzeko 
eskuduntza Ogasun ministroarena dela eta horrek emango 
duela ebazpena Estatuko Administrazio Kontratuetarako 
Batzorde Aholku Emailearen proposamenari jarraituz eta 
orokorra izango dela Herri Administrazio guztietarako.

Ez da egokia, ordea, gure iritzian, ezer zehaztu gabe esaten 
denean Lan eta Gizarte Segurantzako zuzendariari dagokiola 
lan arloko eta laneko osasun eta segurtasun arloko arau-
-hauste oso larriengatik zehapenak ezartzeko eskuduntza. Eta 
hala deritzogu lehenago aztertu dugun aginduaren iruzkinean 
azaldu ditugun arrazoi berberengatik, Sailaren egitekoen 
eta egitura ezartzen duen Dekretuak ez diolako zuzendariari 
bakarrik eskuduntza osoa esleitzen arau-hauste oso larriengatik 
zehapenak ezartzeko. Aski da 16.n) eta 17.1) artikuluei 
erreparatzea.

2. Bestalde, agindu honen sarreran adierazten den bezala, 
«Herri Administrazioen kontratuei buruzko legearen 
20. artikuluaren d) letrako zioagatik kontratatzeko debekua 
ezarri aurretik baitezpadakoa da espediente bat zabaltzea» 
eta, gehitzen du, «espedientearen instrukzioa zehapen irmoak 
erabakitzen dituzten agintariek edo erakundeek berek egingo 
dute».

Izan ere, Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legearen 
Arautegi Orokorreko 19.1.3 artikuluak xedatzen duenez, 
«Legearen 20. artikuluko d) paragrafoko kasuetan zehapenak 
edo ebazpen irmoak erabakitzen dituzten agintari eta erakunde 
eskudunek Administrazio Kontrataziorako Batzorde Aholku 
Emaileari helaraziko dizkiote burututako jarduketak, kasuan 
kasuko espedientearen tramitazioaren bitartez...».

Horrenbestez, zuzendariak arau-hauste oso larriengatik ezar 
daitezkeen zehapen guztiak ezartzeko eskuduntza ez badu, 
aurretiazko espedientearen instrukzioa egiteko eskuduntza ere 
ez du izango.

Hori dela eta, gure iritzian beharrezko aldaketak egin beharko 
lirateke aginduan, haren edukia Sailaren egiturari buruzko 
Dekretuak aurreikusten duen eskuduntza banaketari egokitzeko.

3. Beste alde batetik, agindu honetan aurretiazko 
espedienterako aurreikusitako jarduketa zehatzetan, bigarren 
artikuluko a) idatz zatitik f) idatz zatira bitartean zehazten 
direnetan alegia, lehen azaldu ditugunak gorabehera, ez dugu 
eragozpen juridikorik aurkitzen. Eta, itxura guztien arabera, 
aurretiazko espedienterako lehenagoko eredurik ez dagoenez, 
ezin egin daiteke konparaziozko azterketarik bertan egindako 
aldaketak agerrarazteko.

Justizia, Lan eta Gizarte 
Segurantza sailburuaren agindu 
proiektuak: «Lan arriskuen 
prebentzioko arau-hauste oso 
larriengatik ezarritako zehapenen 
berri argitara ematea xedatzen 
duen agindua» eta «Herri 
Administrazioen Kontratuei 
buruzko Legearen Testu 
Bategineko 20. artikuluaren 
d) letrako zioengatik 
kontratatzeko debekua ezarri 
aurreko espedientearen berri 
argitara emateko agindua»
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Lan Harreman Kontseilua
2006ko txostenak eta irizpenak

3. GOGOETAK

3.1. Lan arriskuen prebentzioko arau-hauste oso larriengatik 
ezarritako zehapenen berri argitara ematea xedatzen duen 
aginduari buruzko gogoetak

3.1.1. Sindikatuen ordezkariek izendatutako kideen gogoeten 
sintesia

1. Lehenik eta behin, bat datoz Lan Harremanen Kontseiluaren 
txosten teknikoan jasotako gogoetekin, hau da, laneko 
zuzendariak arau-hauste oso larriengatik zehapenak ezartzeko 
duen eskuduntzaren eta agindu proiektuaren zioen azalpenari 
jarraituz horren ondorio berezkoa bide litzatekeen argitaratzeko 
eskuduntzaren arteko ustezko lotura argitu beharra dagoela 
deritzote. Horrenbestez, txosten teknikoan egindako gogoetei 
eusten diete, alegia haien iritzian ere Justizia, Lan eta Gizarte 
Segurantza Sailaren beraren barnean (sailaren egiturari 
buruzko dekretua) beste organo batzuei ere eskuduntzak 
ematen zaizkie lan arriskuen prebentzioko arau-hauste oso 
larriengatik zehapenak ezartzeko, zehapenen zenbatekoaren 
arabera.

2. Bigarrenik, Sailak erabakitako ekimenarekin ados daudela 
adierazten dute, baina, alde batetik, sintesi honen hurrengo 
idatz zatian azaltzen den bezala, ez da aski haien iritzian, eta 
bestetik, oraingo agindu proiektu hau 2000. urtetik arau-
-hausteen eta zehapenen testu bateginean jasotako lege 
xedapen bat betetzea besterik ez dela jarri nahi dute agerian.

3. Hirugarrenik, eta ikuspegi teknikotik ondorengo gogoetak 
lege ferenda proposamentzat jo litezkeen arren, adierazi 
nahi dute, gizarte eragile diren aldetik, zehapenaren berri 
argitara ematea, hain zuzen ere lan ezbeharren kontrako 
borrokan tresna eraginkorra izateko, ez litzatekeela mugatu 
behar arau-hauste oso larrietara, aitzitik, larriak ere barne 
hartu behar lituzkeela, eta bietan bete beharko litzatekeela 
araudi soziolaborala. Izatez, arau-hauste larriak dira lan 
administrazioko agintaritzak ezarritako zehapen gehienak 
eragiten dituztenak.

Ildo beretik, haien iritzian, zehapena berariazko erregistro 
batean jaso beharko litzateke, eta enpresa arau-hausleak ere 
bertan jaso beharko lirateke, zeren eta zehatzeko ebazpen 
soila agintaritzaren aldizkarian era askotako xedapenekin batera 
argitaratzeak eraginkortasuna galarazten baitio prebentzio 
tresna gisa. Gainera, ebazpen hauek osorik argitaratu beharko 
lirateke.

Azkenik, haien iritzian, enplegu emaile zuzena ez ezik, harekin 
kontratua edo azpikontratua egindako enpresa nagusiak ere 
argitara eman beharko lirateke, lan arriskuen prebentzio arloan 
indarrean den araudiaren arabera erantzukizuna badute. Ildo 
beretik, informatzeko prozedura berezi bat ezar liteke enpresa 
nagusiaren eta enpresa kontratatuaren edo azpikontratatuaren 
ordezkaritza bateratuko organoetarako.
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3.1.2. Enpresaburuen ordezkariek izendatutako kideen 
gogoetak

Confebaskek izendatutako Txosten Batzordeko kideen ustez, 
txosten eske helarazitako agindu proiektu honen balioa egoki 
neurtzeko, lehenbizi aztertu behar dira sailaren erabaki politikoa 
gauzatuko duen xedapenaren alderdi teknikoak eta juridikoak, 
zeren eta indarrean den ordenamenduan zehaztutako lege 
baldintzak betetzen ez baditu, edukiari buruzko iritzia ematea 
ez baita ez egokia ez eraginkorra. Beste alde batetik, ez dute 
inolako eragozpenik edukiari dagokionean modu abstraktuan, 
zehapenaren berri argitara emateko aukera lege mailako arau 
batean jasota dagoen heinean.

Hala ere, txosten eske igorritako agindu proiektu hau indarrean 
den legeriaren kontrakoa da, izan ere zioen azalpenean aipatzen 
den Arau-hausteei eta Zehapenei buruzko Legearen Testu 
Bateginaren 40.2 artikuluak xedatzen baitu arau-hauste oso 
larrien berri argitara emango dela araudiak zehaztuko duen 
eran, beraz, ez dago zalantzarik, agindu baten bitartez garatu 
nahi da lege bat, eta hori, erregelamendu ahalmen orokorrari 
jarraituz, dekretu bidez egin beharko litzateke eta, nolanahi ere, 
lan arloan Euskal Autonomia Erkidegoak duen eskuduntzatik 
harantzago dagoen legegintza eginkizuna da.

3.2. Herri administrazioen kontratuei buruzko legearen testu 
bategineko 20. artikuluaren d) letrako zioagatik kontratatzeko 
debekua ezarri aurreko espedientearen berri argitara emateko 
aginduari buruzko gogoetak

3.2.1. Sindikatuen ordezkariek izendatutako kideen gogoeten 
sintesia

1. Egoki deritzote, kasuan kasuko espedientea tramitatu 
ondoren, arau-hauste oso larriengatik zehapena ezarri dela 
jakinarazteari, kontratatzeko debekua benetan bete dadin, 
Estatuko Kontratuei buruzko Legearen Testu bategineko 
20. d) artikuluan jasotzen den eran.

2. Argi adierazten dute, ordea, ez daudela ados agindu 
proiektuaren testuak laneko zuzendariari esleitzen dion 
jarduketak artxibatzeko ahalmenarekin, bere nahierara 
erabakitzeko nolabaiteko ahalmena aitortzen diola inplikatzen 
duelako, eta hau bateraezina da Estatuko Kontratuei buruzko 
Legearen 20. artikuluak kontratatzeko debekuari buruz 
jasotzen dituen kasu guztietan ezarri beharko litzatekeen 
automatikotasunarekin. Izan ere, zehapena ezartzearen 
egitate objektiboaren ondorio da debekua, eta ez da bestelako 
inguruabarrik kontuan hartu behar, herri kontratazioaren 
ikuspegitik inguruabar horiek debekuaren norainokoan baino ez 
bailukete eraginik izango, baina inondik inora ez zehapenaren 
existentzian. Bestalde, gehienaz ere, inguruabar horiek 
jokabidea tipifikatzean hartuko ziren kontuan edo eta ezarri 
beharreko zehapena graduatzean eta zehaztean. Nolanahi ere, 
eta behin betiko testuan espedientea artxibatzeko aukera hori 
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atxikitzen bada, erabaki hori administrazio bidez berrikusteko 
aukera egon beharko litzateke haien iritzian, kontratatzeko 
debekua gauzatzeko eskumena duen agintaritzaren aurrean.

3. Azkenik, egungo legeria aldatzeko edo hobetzeko 
proposamenak diren kontuan hartu gabe, eta beraz, Lan 
Harremanen Kontseiluak txostena eman dezan helarazitako 
aginduaren eduki zehatza kontuan hartu gabe, adierazi nahi 
dute, gizarte eragileak diren aldetik, kontratatzeko debekua ez 
litzatekeela mugatu beharko arau-hauste oso larrietara, aitzitik, 
larriak ere barne hartu beharko lituzkeela, izatez, arau-hauste 
larriak baitira lan administrazioko agintaritzak lan eta gizarte 
arloan ezarritako zehapen gehienak eragiten dituztenak.

3.2.2. Enpresaburuen ordezkariek izendatutako kideen 
gogoetak

Confebaskek izendatutako Txosten Batzordeko kideek 
ondorengo gogoeta hauek adierazi dituzte:

Zehapen bat ezarri ondoren, Estatuko Kontratuei buruzko 
Legearen 20. d) artikuluan xedatutakoa beteaz, Estatuko 
agintaritzari hori jakinarazteko espediente bat igortzeko 
betebeharra dago, hau ordea ez du orain arte lan arloan 
eskumen betearazlea duen inongo autonomia erkidegok arautu. 
Segur aski, abian den egungo testu bateginaren aldaketa, 
gai hau era bateratuan arautzeko beharraren ondorio dateke, 
beste arrazoi batzuen artean. Testuinguru honetan, beraz, 
arau-hauste oso larriengatik Euskal Autonomia Erkidegoko lan 
administrazioko agintaritzak ezarritako zehapenen berri Estatuko 
agintaritza eskudunari helarazteko prozedura ezartzen duen 
arau bat onartzeak desabantaila egoeran jar litzake erkidego 
honetako enpresak abagune berean dauden Estatuko beste 
batzuen aldean, alboko ondorio gisa, Herri Administrazioekin 
kontratatzerakoan, Euskal Autonomia Erkidegoko 
administrazioak barne direla. Hauengatik guztiengatik, eta 
aurreikus daitekeen moduan disfuntzio hauetako konponbideari 
Estatuko Kontratuei buruzko Lege berriak helduko bide diolako, 
Confebaskek izendatuko batzordekideek, abagunea dela eta, 
desegoki deritzote txostena emateko Kontseiluari helarazitako 
agindu proiektuari.

4. LAN HARREMANEN KONTSEILUAREN IRIZPENA

Igortzen dugun agiri honetan jasotzen dira Txosten 
Batzordeko kideen iritziak eta ekarpenen sintesia, ekarpenok 
alderdi bakoitzaren iritzi erkide batean bil litezkeela. Ez dago 
adostasunik, beraz, Lan Harremanen Kontseiluaren baterako 
irizpenik onetsi gabe amaitu da bilera.

Bilbo, 2006ko otsailaren 9a

Justizia, Lan eta Gizarte 
Segurantza sailburuaren agindu 
proiektuak: «Lan arriskuen 
prebentzioko arau-hauste oso 
larriengatik ezarritako zehapenen 
berri argitara ematea xedatzen 
duen agindua» eta «Herri 
Administrazioen Kontratuei 
buruzko Legearen Testu 
Bategineko 20. artikuluaren 
d) letrako zioengatik 
kontratatzeko debekua ezarri 
aurreko espedientearen berri 
argitara emateko agindua»

0 Informes CRL 06 (E).indd   140 Informes CRL 06 (E).indd   14 13/6/07   08:56:1713/6/07   08:56:17



15

Lan Harreman Kontseilua
2006ko txostenak eta irizpenak

Lan Harremanen Kontseiluaren txostena Euskal Autonomia 
Erkidegoko Enpleguaren Lege Aurreproiektuari buruz

Aurrekariak

2006ko otsailaren 27an, Lan eta Gizarte Segurantza Saileko 
Azterlanen eta Araubide Juridikoaren Zuzendaritzak igorrita, 
Euskal Autonomia Erkidegoko Enpleguaren Lege Aurreproiektua 
jaso da Lan Harremanen Kontseilu honetan, eta bertan eskatzen 
da testu hori Kontseiluan azter dadila eta, dituen eskumenen 
barnean, Kontseiluak txostena eman dezala 2006ko apirilaren 
30a baino lehen.

Gogoeta tekniko orokorrak

Enplegua Sustatzeko Erakunde Arteko Planak (2003-2006) 
jasotzen dituen ekimenen artean aurreikusita dago enpleguaren 
lege bat onartzea, eta lege horren barnean sartuko litzateke 
EAEko enplegu politikak kudeatuko dituen eta nortasun 
juridikoa duen erakunde bat sortzea.

Plan honen inguruan Lan Harremanen Kontseiluak txosten bat 
eman zuen 2003ko ekainaren 8an.

Halaber, Enplegua Sustatzeko Euskal Kontseilua eta 
Enpleguaren Lurralde Kontseiluak sortzen zituen dekretuak 
enpleguaren legea aipatzen zuen eta Euskal Kontseiluaren 
egitekoen artean jasotzen zuen, hain zuzen ere, enpleguaren 
lege proiektua onartu aurretik horri buruzko txostena ematea, 
besteak beste.

Testuinguru honetan, Lan Harremanen Kontseilura igorritako 
aurreproiektu honek aurreikuspen horietako batzuk betetzen 
ditu eta enplegu politiken ikuskera integral eta transbertsal 
baten esparruan kokatzen da, hau da, enplegu politiken alderdi 
aktibo eta pasibo guztiak (langabezi arriskuaren aurrean 
babestekoak barne), eta dagoen enplegua hobetzeko eta 
iraunarazteko beste ekintza batzuk ere jasotzen dituen ikuskera 
bat. Xede horretarako, egitura orokor bat diseinatzen du. Egitura 
honetan Eusko Jaurlaritzari dagokio, Lan Sailaren bitartez, 
zuzendaritza estrategikoa eta politikoa; eta politika horiek 
osatzen dituzten unean uneko ekintzak kudeatzea eta gauzatzea, 
berriz, sortzeko dagoen berariazko zerbitzu bati dagokio. Beste 
alde batetik, maila hauetako bakoitzak, zeinek bere nondik 
norakoekin, parte hartzeko egitura bat du —Aholku Kontseilua 
definizio estrategikoari dagokionez, eta LANBIDEko Kontseilu 
Nagusia politikak gauzatzeko eta aplikatzeko—, enpleguaren 
inguruan erakundeen arteko elkarrizketa artikulatzeko. Esan 
bezala, aurreproiektu honek enplegu politiken ikuskera integral 
bat du eta enpleguaren eskumena bideratzea eta bateratzea 
du helburu baliabideak eraginkorki kudeatzeko, dena den, hori 

Euskal Autonomia Erkidegoko 
Enpleguaren Lege 
Aurreproiektua

0 Informes CRL 06 (E).indd   150 Informes CRL 06 (E).indd   15 13/6/07   08:56:1713/6/07   08:56:17



16

Lan Harreman Kontseilua
2006ko txostenak eta irizpenak

gorabehera, proiektu honek aitortzen eta onartzen du badaudela 
beste instantzia aktibo batzuk enplegu politiken arloan zenbait 
ekintza garatzen dituztenak —eta aurrerantzean ere garatzen 
jarraituko dutenak— eta jarduera horiek osagarriak direla 
adierazten du.

Eskumen esparrua

Aurreproiektuko lehen xedapen iragankorrean erabilitako 
formularen arabera, Estatuko Enplegu Zerbitzuak EAEn 
kudeatzen dituen politika pasiboen inguruko funtzioak 
(langabezia prestazioak) eta politika aktiboen ingurukoak ezin 
gauza daitezke funtzio eta zerbitzu horiek transferitu arte, 
edonola dela ere, aurreproiektuak enplegu politikaren definizio 
zehatza jasotzen du (haren edukia 2. artikuluan azaltzen duela), 
eta erabateko eskumena aldarrikatzen du EAErako. Hartara, 
eskumen esparruari buruzko eztabaidaren ardatza honako 
hau izango litzateke: enplegu politika hori osatzen duten 
ekintzen izaera eta kalifikazioa zehaztea, eta bereziki langabezia 
prestazioen nondik norakoak finkatzea hala nola prestazio 
horiek egungo esparruari egokitzen ote zaizkion erabakitzea, 
Estatuaren eta EAEren arteko eskumen banaketari dagokionez.

Legearen xedea

Lege aurreproiektuak enplegu politikak definitzen eta zehazten 
ditu neurri desberdinak ezarriz, baina neurri horiek ez dira 
nahitaez langabezia egoerari buruzkoak. Haien artean, politika 
aktibo deritzenak ditugu, laneratzeko aukerak hobetzeko 
eta enplegua lortzeko xedea dutenak alegia, eta bai politika 
pasiboak ere, langabeziaren aurrean babes ekintzak jasotzen 
dituztenak, halaber, beste neurri batzuk ere badira (3. eta 
4. artikuluak), oro har dagoen enplegua iraunarazteko eta 
hobetzeko xedea dutenak.

Aurreproiektuak neurri generikoak eta instrumentalak ere 
baditu, esate baterako, prospektiba lanak egitea lan merkatuan, 
hala ere, horien helburu diren pertsonen ikuspuntutik, ekintza 
horiek eskubide edo itxaropen legitimo eta indibidualak sortuko 
dituzte, baina bai batzuk eta bai besteak preskripzio erregimen 
zehatz bati lotuak egongo dira. Dena dela, aurreproiektu honek 
ez du zehazten kasuan kasuko prestazioa eskuratu ahal izateko 
mekanismoa (zentzu zabalean) zein izango den, ezta kasuan 
kasuko eskubidearen onarpena nola gauzatuko den ere. Puntu 
honetan legeak garapen xedapenen pentzutan uzten du gai 
hori, eta langabeziaren babes ekintza, berriz, indarrean dauden 
legeen pentzutan —(12. eta 14. c artikuluak), lehen xedapen 
gehigarriarekin loturik—, eta ez du zehazten horrekin prestazioa 
jasotzeko eskubide subjektiboaren definizio abstraktuaz ari den 
edota prestazioaren onarpena ere barne hartzen duen.

Enplegu politikak irekiak izateko taxutzen dira, hala ere, 
aurreproiektuaren testuak xeheki zehazten ditu erakunde 
publikoek politika horiek garatzeko burutu beharreko ekintzak. 
Ekintza horiek, zerrenda itxi gisa ulertuta 4. artikuluan jasotzen 
dira banan-banan eta 2. atalean garatu eta azaltzen dira.
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Beste alde batetik, legeak Euskal Enplegu Zerbitzua sortzen du 
Eusko Jaurlaritzako Lan Sailari atxikiriko erakunde autonomo 
gisa. Enplegu politikak garatzeko erakunde eskuduna LANBIDE 
dela dio aurreproiektuak, baina, txosten honetako beste idatz-
-zati batzuetan agerian geratuko den bezala, artikuluetan 
barrena onartzen du, zeharka bada ere, beste erakunde eskudun 
batzuk ere badaudela, 4. artikuluko zerrendako ekintza batzuk 
Foru Aldundiek eta tokiko erakundeek ere garatzen dituzte eta.

Enplegu politiken titulartasuna eta eskumenak EAEn

Lege aurreproiektuak zioen azalpenean adierazten du xedeetako 
bat erakundeen arteko koordinazioa dela enplegu politiken 
arloan baliabideak eraginkorki erabiltzeko eta zerbitzu bikoiztuak 
saihesteko.

Hala ere, ikuspegi teknikotik lege aurreproiektuak ez du argi 
ebazten enplegu politikak garatzeko ardura duten instantzia 
publiko bakoitzaren eskumen zehatzak zeintzuk diren. Nahiz 
eta batzuetan testuan «eskumen» hitza erabili —Lan Saila 
(15. artikulua) eta LANBIDE (16. artikulua) aipatzen dituenean— 
eta beste batean, berriz, Foru Aldundiek eta tokiko erakundeek 
«garatu beharreko ekintzak» (17. eta 18. artikuluak) baino ez 
aipatu, 1. kapituluko 4. atalean onartzen du EAEko eskumen 
maila guztietan daudela enplegu politikekin lotura duten ekintzak.

1. Aurreproiektuak argi samar zehazten du langabeziagatiko 
babes ekintza LANBIDEri dagokiola esklusiboki 
(16. artikulua), baina LANBIDEk ezingo du ekintza hori 
gauzatu politika pasiboak transferitu arte, lehen xedapen 
iragankorrak xedatzen duenaren arabera.

2. Hala ere, enplegu politikak osatzen dituzten gainerako 
ekintzak «tartean dauden» instantzia guztien artean banatzen 
dira, hartara, lege aurreproiektuak bi maila bereizten ditu 
kasuan kasuko ekintzaren izaeraren arabera, baina ez du 
haien norainokoa behar bezain argi zehazten.

a) Lehenengo mailan «ekintza osagarriak» ditugu, horiek 
Foru Aldundiek eta tokiko erakundeek garatzen dituzte. 
Prestakuntzaren, nork bere lana sortzearen, enpresak 
sortzeko laguntzaren eta enplegua sustatzearen inguruko 
ekintzak ditugu horiek, eta legearen testuak dioenez 
(17. c artikuluko azken paragrafoa), enplegua sustatzeko 
planaren barnean koordinatu beharrekoak dira. Enplegua 
sustatzeko planari buruzko aipamen horretan ezin uler 
daiteke eskumen zuzen edo delegatu baten «berariazko 
atribuzioa» dagoenik ekintza horiek benetan gauzatzeko 
baldintza gisa, baizik eta, onenean ere, ex post 
koordinatzeko ahalegin bat dela ulertu behar dugu, eta 
horren emaitza tartean dauden erakundeek akordio bat 
erdiesteko agertzen duten borondatearen mende egongo 
da betiere.

b) Bigarren mailan, informazio, bitartekotza eta 
prospekzio ekintzak ditugu, eta horien araubidea 
ere aurrekoena bezain zehaztugabea da, izan ere, 
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LANBIDEri 16. artikuluko 1. idatz-zatian ekintza horien 
esklusibotasuna ematen zaio, baina hori beste erakunde 
batzuekin lor litezkeen akordioen kalterik gabe ulertu 
behar da, eta ez du zehazten akordio horien edukia ez 
gutxieneko ezaugarririk, bestalde, ez du argitzen ea 
beharrezko akordioak ote diren, hau da, ezinbesteko 
premisa bat den Foru Aldundiek eta tokiko erakundeek 
(entitate publikoak diren aldetik) bigarren ekintza hauek 
gara ditzaten.

Beste alde batetik, lege aurreproiektuko 15. artikulua Eusko 
Jaurlaritzako Lan Sailaz ari da. LANBIDE zerbitzuaren gainean 
tutoretza funtzioa betetzen du, zentzuzkoa denez, eta haren 
funtzionamenduarekin lotutako kudeaketa eskumenak zeinahi 
direla ere, enplegu politiken zuzendaritza estrategikoaren 
esparruan garrantzitsuena enplegua sustatzeko plana taxutzea 
da, horixe baita funtsezko kudeaketa tresna, izan ere, bertan 
finkatzen dira denbora tarte jakin baterako helburu kualitatibo 
eta kuantitatiboak, gerora ebaluatuko direnak, alegia.

Gai hau sakonago jorratuko dugu lege aurreproiektuak parte 
hartzeko aurreikusi dituen egiturei ekiten diegunean, hala ere, 
une honetatik adierazi behar dugu ezen nahiz eta legeak dioen 
enplegua sustatzeko plan hau EAEn ordezkaritza handiena 
duten sindikatuek eta enpresaburuen elkarteek —eta, «behar 
denean» gizarte eta ekonomia arloko beste eragile batzuek 
ere— parte hartuta (19.3 artikulua) taxutu behar dela, egiazki 
plana zoritzeko parte hartze hori ez dago ez aurreikusia ez 
zehazki arautua, izan ere, enplegua sustatzeko planari buruzko 
aginduzko txostena emateko eskumena (22. artikuluko g idatz-
-zatia) Aholku Kontseiluari esleitu zaio, eta organo horretan 
sindikatuen eta enpresaburuen elkarteen ordezkaritza 
gutxiengoa da (29 kidetik 10).

Azkenik, aurreproiektuak LANBIDEren eskumenak zehazten ditu 
EAEko enplegu politiken kudeatzaile gisa, Lan Sailaren mende 
eta haren zuzendaritza estrategikoaren pean. 28. artikuluan 
onartzen da beste instantzia pribatu batzuek ere parte har 
dezaketela, arau bidez zehaztuko den moduan. Nolanahi 
den ere, aurreikuspen honen norainokoa balioesteko, legea 
erregelamendu bidez garatu arte itxaron behar izango dugu, 
edo geroago beste lege xedapen batzuk (araudiak, proiektuaren 
terminologian) agertu arte.

Enplegu politikak taxutu, zuzendu eta kudeatzeko era, 
enpleguaren lege aurreproiektuak parte hartzeko aurreikusten 
dituen egiturak kontuan hartuta

Laburbilduz, esan daiteke orokorrean lege aurreproiektu 
honek ekintza politikorako eszenategi integrala diseinatzen 
duela bi mailatan enplegu arloan. Lehengo mailan, enplegu 
politiken definizioa, elaborazioa eta zuzendaritza estrategikoa 
Eusko Jaurlaritzari dagokio Lan Sailaren bitartez, eta 
bigarrenean, politika horiek kudeatzea eta gauzatzea LANBIDEri; 
Foru Aldundiak eta tokiko erakundeak (mendeko) eragile 
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instituzionalak dira eta ekintza osagarriak burutzen dituzte 
lankidetza eta koordinazio testuinguru batean, hala ere, haien 
izaera eta norainokoa ez daude behar bezain zehazturik, aurreko 
idatz-zatian jorratu eta ikusi dugun bezala.

Enplegu politika hau ekintza zehatzen bidez gauzatzen 
da eta printzipio gidari batzuetan oinarritzen da (lege 
aurreproiektuaren 3. artikulua); gizarte eragileekin etengabeko 
elkarrizketa (d idatz-zatia) da horietako bat.

Bada, aurreproiektuak parte hartzeko aurreikusi eta araututako 
egiturak ere eskema honi lotzen zaizkio eta, alde batetik, Aholku 
Kontseilu batean gorpuzten dira, eta bestetik, LANBIDEren 
egituran integratutako Kontseilu Nagusi batean (29. artikulua 
31. artikuluarekin loturik). Aholku Kontseilua honela definitzen 
da: kontsultarako, elkarrizketarako eta parte hartzeko organoa, 
enpleguaren gaian aholkularitza zereginak betetzen dituena 
(21. artikulua).

Erabaki hori berria da aurreko proiektuen aldean, eta 
enpleguaren arloan indarrean diren parte hartzeko egiturak 
inspiratu dituzten printzipioen aldean, enpleguaren legea 
behin betiko onartu arte behintzat, izan ere, horretan jasotako 
xedapen indargabetzaileak aurreikusten du ekainaren 15eko 
121/2004 Dekretua indargabetzea eta beraz egungo Enplegua 
Sustatzeko Euskal Kontseilua eta Lurralde Kontseiluak 
kentzea. Horietan guztietan gizarte eragileen parte hartzea 
enplegu politiken definizio eta elaborazio mailan artikulatu 
da, osaera paritarioa duten hiruko egituren bitartez, eta 
bertan administrazioa eta ordezkaritza duten sindikatuak eta 
enpresaburuen elkarteak daude.

Lege aurreproiektuan zehaztutako diseinu «berriari» jarraituz, 
gizarte eragileak (Lanaren Nazioarteko Erakundean —LANE— 
ulertzen diren moduan, hau da, ordezkaritza duten langileen 
eta enpresaburuen erakundeak) solaskideak dira enplegu 
politikaren definizio estrategikoa eta elaborazioa burutzeko, hala 
ere, ezaugarri hori diluitua geratzen da Aholku Kontseiluan, 
izan ere, ordezkaritza duten sindikatuetako eta enpresaburuen 
elkarteetako 10 kideez gain organo horrek hainbat jatorritako 
beste 19 kide ditu, alegia, 29 guztira.

Beste alde batetik, LANBIDEren barnean formalki hirukoa eta 
paritarioa den Kontseilu Nagusi bat sortzeak berekin dakar 
ordezkaritza duten sindikatuei eta enpresaburuen elkarteei 
solaskide espezifiko gisa dagozkien funtzioak kentzea, hots, 
enplegu arloko ekintza politikoa definitzeko eta taxutzeko 
eginkizunaz gabetzea, izan ere, Kontseilu Nagusiak mugatu 
egiten du horien esku hartzea orokorrean eta une zehatz 
bakoitzean enplegu politikak osatzen dituzten ekintzak gauzatu 
eta kudeatzera. Hartara, aurreproiektuko 26. artikuluak argi 
adierazten du LANBIDEri dagokiola enplegu politiketako 
ekintzak kudeatzea... «Eskumena duen Sailak ematen dituen 
arauei jarraituz» eta... «indarrean den enplegua sustatzeko 
planaren eta enplegu politikaren ondoriozko» ekintzak 
gauzatzea, eta horrek agerian uzten du enplegu arloan 
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zuzendaritza politikoa goragoko maila batean dagoela eta, 
esan bezala, maila horretan solaskidetza Aholku Kontseiluan 
mamitzen da, baina organo horren osaera urrun dago aurreko 
ekimenen hiruko eskema paritariotik.

Euskal Enplegu Zerbitzua. LANBIDE

Lege aurreproiektuaren 2. kapituluak LANBIDE, Euskal Enplegu 
Zerbitzuaren sorrera eta arauketa zehazten du.

Zerbitzu hori Lan Sailari atxikiriko erakunde autonomoa da eta 
nortasun juridikoa du, bestalde, funtsezko tresna da enplegu 
politikak kudeatu eta gauzatzeko.

Enplegu arloan eskumenak dituzten erakundeen sarearen 
barnean duen eginkizunari erreparatuta, txosten honen 
aurreko ataletan enplegu politiken ezaugarri zehatzei 
buruz esandakoari eutsi behar diogu funtsean. Bereziki, 
aurreproiektuak LANBIDEri ematen dizkion eskumen-zereginen 
eta bertan eratutako Kontseilu Nagusian ordezkaritza duten 
sindikatuei eta enpresaburuen elkarteei ematen zaien parte 
hartze mailaren eta elkarrizketa instituzionalaren arteko 
erlazioari dagokionez.

LANBIDEren gainerako ezaugarrietan, egiturazkoetan zein 
antolakuntzazkoetan, nortasun juridikoa duen eta Lan Sailaren 
bitartez administrazio orokorraren tutoretzapekoa den erakunde 
publiko bat eratzeko ohiko irizpideei jarraitzen die lege 
aurreproiektuak.

Beste xedapen batzuk

Azkenik, aurreproiektu honek bi xedapen gehigarri ditu, 
bata LANBIDEko langileei buruzkoa, bertan sartzen dituela 
Enpleguko Institutu Nazionaletik (EIN) transferi litezkeenak 
ere, baina ez du zehazki aurreikusten transferentzia hori noiz 
eta nola egin litekeen, eta bestea, kontu tekniko bati buruzkoa, 
horretan generikoki aitortzen dira Estatuaren eskumenak, 
haren esku dituen arauak aldatze aldera, haietako baten 
bat enpleguaren legearen testuan sar litekeelarik legearen 
osotasuna —erdarazko bertsioan complitud (sic) dio— erdieste 
aldera eta bertan jasotzen diren aurreikuspenetako batzuei 
zentzua eta koherentzia emate aldera.

Bestalde, aurreproiektuak hiru xedapen iragankor ditu, eta 
haietako lehengoa nabarmendu beharrekoa da, izan ere, 
adierazten du legea ez dela erabat eraginkorra izango harik 
eta politika aktiboen eta pasiboen inguruko zerbitzu eta funtzio 
batzuk transferitu arte, alta, EAEko enpleguaren politika osoaren 
inguruan aurreproiektuak aldarrikatu eta bere gain hartzen duen 
eskumenaren kalterik gabe ulertu beharko da geroratze hori, 
nolanahi den ere.

Beste alde batetik, azken xedapenak espresuki indargabetzen du 
Enplegua Sustatzeko Euskal Kontseilua eta Lurralde Kontseiluak 
sortzen dituen ekainaren 15eko 121/2004 Dekretua.
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Txosten Batzordeko kideen ekarpenen laburpena

Txosten-gai dugun testua Lan Harremanen Kontseiluko Txosten 
Batzordeko kideei igorri zitzaien martxoaren 16an, kontsulta 
eginkizuna betetzeko onartu zen prozedurari jarraituz, eta 
horren ostean zeinek bere alegazio partikularrak helarazi dizkie 
Kontseiluko zerbitzuei enpleguaren legearen gainean.

Jarraian alegazio horien funtsezko edukia azalduko dugu:

1. Legearen helburuei eta eskumen esparruari buruz

Sindikatuen iritzia

Lan Harremanen Kontseiluko sindikatuen ordezkariek 
izendatutako Txosten Batzordeko kideek zalantzan jartzen dute 
enpleguaren lege aurreproiektuan diseinatutako e reduaren 
«eraginkortasuna», formalki desberdinak, baina materialki 
osagarriak diren ikuspegietatik.

LABek eta ELAk enplegu politiken tratamendu ustez integrala 
lantzeko eskumen defizita aztertzen dute, eta legegintza 
birtualeko ariketa bat dela deritzote lege aurreproiektuari, 
ustezkoa eta bere buruari eratxikiriko eskumen baten bitartez 
heldu nahi zaiolako enplegu politikaren arautze orokorrari, 
langabezia babesa barne, eta gainera eskumenaren egikaritza 
geroratu egiten da politika horretan funtsezkoak diren hainbat 
alderditan, eta horrek edukiz husten du adierazpen hori eta 
agerian jartzen du esparru juridiko-politikoaren ahulezia eta 
ekimen hori formalitate hutsa dela.

Ildo beretik, aurreproiektuko lehen xedapen iragankorrak 
Enpleguko Institutu Nazionalak (EIN) kudeatzen dituen politika 
pasibo eta aktiboen ekintzak bere gain nola hartzen dituen 
ikusita, agerian da legeak formalki behintzat eskumena 
(jatorrizkoa) eta bitartekoen eta zerbitzuen transferentzia 
(instrumentala) bereizten baditu ere, materialki eskumena 
gauzatzeko zerbitzuen eta funtzioen transferentzian jartzen 
duela azentua —ustezko eskumen horren erabateko egikaritza 
zerbitzuen eta funtzioen transferentziaren mende jartzen 
duelako— eta izatez egungo egoerari men egiten dio eta bere 
horretan iraunarazten du.

Beste ikuspegi batetik, UGTk antzeko ondorioak ateratzen ditu, 
izan ere, enplegu politiken transferentziarik gabe onartuko 
den legeak benetako eraginkortasunik ez baitu izango haien 
iritzian, hartara, ohartarazten du ezen enpleguaren legearen 
eraginkortasuna, adierazpen formaletatik harantzago, eskumen 
horiek benetan bere gain hartzetik baino ez dela etorriko, eta 
bi gobernuek adostu beharko luketela transferentzia egungo 
bikoiztasunak eta eraginkortasun eza gainditzeko.

Halaber eta iritzi orokor gisa, CC.OO.k adierazten du lege 
aurreproiektu honek enplegu politika arautzeari heldu nahi 
diola enplegu politika aktiboen transferentzia jaso gabe eta, 
beraz, sistemak gaur egun agertzen duen eraginkortasun 
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eza konpondu gabe, gainera, Enplegua Sustatzeko Euskal 
Kontseiluak eman beharreko aginduzko txostena gabe tramitatu 
eta onartu du Lan Sailak, alta, Kontseiluaren eskumenetako bat 
da, hain zuzen ere, haren araudi erregulatzailearen arabera, 
balizko enpleguaren legeari buruzko txostena ematea.

Enpresaburuen iritzia

Beste alde batetik, enpresaburuen ordezkariek izendatutako 
kideek Lan Harremanen Kontseiluak Enplegua Sustatzeko 
Erakunde Arteko Planari (2003-2006) buruz eman zuen iritziaren 
testuinguruan kokatzen dituzte puntu honi buruzko alegazioak, 
eta txosten hark islatzen zuenari jarraiki, gogorarazten dute 
aurreproiektu honen sorburu zuzena den planak, enplegu 
politikak orokortasunean lantzeko itxuraren atzean, konpondu 
gabe uzten zituela funtsezko hainbat alderdi, bereziki, enplegu 
zerbitzuen ingurukoak. Lege aurreproiektuan gai hau lantzeko 
erak ez dakar aurrerapen garrantzitsurik eskumenak argitzeari 
dagokionez, ez EAEn ezinbestekoa dugun enplegu zerbitzuak 
ordenatzeari dagokionez.

Hala ere, diote, enplegu politiken definizioaren ikuspegitik, aitortu 
behar da aurreproiektuak enplegu politikak sistematizatzen 
dituela printzipio gidari berberei jarraituz eta, akats eta disfuntzio 
nabarmenekin bada ere, enplegu politika horien egikaritza 
ordenatzen saiatzen dela EAEn; kudeaketaren ikuspegitik, berriz, 
proposatzen den eredua baliagarria izan liteke etorkizunean 
transferentziak jasoko lituzkeen egitura bat eraikitzeko.

2. Enplegu politikaren definizioari buruz

Txosten Batzordeko kideek iritzi desberdinak dituzte enplegu 
politikari buruz aurreproiektuak jasotzen duen ikuskeraren 
inguruan.

Enpresaburuen iritzia

Alde batetik, enpresaburuen ordezkariek izendatutako kideek 
positiboki baloratzen dute aurreproiektuak enplegu politikari 
buruz jasotzen duen ikuskera, izan ere, irekirik atxikitzen ditu 
ildo batzuk enplegu prospekzio, orientazio eta bitartekotza 
arloetan, eta aldi berean aurrera egiten du lan merkatu 
eraginkorra lortzeko helbururantz, hau da enplegu emaileari 
behar bezala prestatutako giza baliabideak eta langileei 
beren prestakuntzaren araberako enplegua edo enpleguak 
lortzeko segurtasuna eskainiko dizkien lan merkatu baterantz. 
Ez deritzote hain arrazoizkoa, ordea, politika horiek osatzen 
dituzten ekintzen artean oraindik ere enplegua banatzea eta 
antzekoak agertzeari, haien ustez, gaur egun langabezia tasa 
txikia izanik ez baitute justifikazio argirik.

Sindikatuen iritzia

Beste aldetik, sindikatuen ordezkariek izendatutako kideen 
iritzian, enplegu politika kontzeptuaren definizio berak ere eta 
hura gauzatzeko ekintzek akats handiak dituzte.
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Hartara, ohartarazten du, helburu handinahiak aldarrikatu 
arren, enplegu betea, egonkorra eta kalitatezkoa lortzea, 
esate baterako, enplegu politiketan eta aurreproiektu 
honek aurreikusten dituen ekintza zehatzen esparruan ez 
dago ekimenik %30 ingurukoa den prekarietatearen kontra 
borrokatzeko edo sexu zein adinarengatik enpleguan dauden 
desberdintasun objektiboen kontra borrokatzeko. Segurtasun 
eta osasun arloetan ere, edota laneko eta familiako bizitzak 
bateratu ahal izateko arloan testuak ez du ekintzarik zehazten.

Ikuspegi erkide honetatik, baten batek azpimarratzen du politika 
hori hutsik dagoela eta boluntarista izateaz gain hedabideei 
begira diseinatuta dagoela, bestalde, funts juridiko eskasa duela 
eta eskumen eta politika esparru urri batean oinarritzen dela, 
eta beste batzuen iritzian, berriz, nabarmentzen da onuradunen 
eskubideen definizioa akastuna edo urria dela, bete beharrekoak 
eta benetan eraginkorrak izan behar luketen aldetik, eta 
enplegua sustatzeko urteko planean edo programan jasotako 
ekintzak programatikoak baino ez direla. Hartara, enplegua 
sortzearen ikuspegitik ere, emaitza urriak eta zalantzazkoak 
ekarri dituen diru-laguntza publikoen politika iraunaraztera 
mugatzen dira aurreproiektuko testuak aurreikusten dituen 
ekintza asko, eta, nolanahi den ere, ez dute inolako eraginik 
enpleguaren kalitatean.

Zalantzan jartzen dute halaber legearen helburuak eta enplegua 
sustatzeko egungo estrategia europarra batera ote doazen, 
hartara, argudiatzen dute enpleguaren lege batek esparru 
orokor bat diseinatu beharko lukeela hainbat politika garatzeko, 
menturaz desberdinak, eta lege hori ez litzatekeela mugatu 
behar politika jakin bat gauzatzeko bide izatera.

3. Enplegu politiken titulartasunari eta koordinazio 
administratiboari buruz

Enpleguaren lege aurreproiektuak erakunde nagusia bihurtu 
nahi du LANBIDE, enplegu politikak kudeatu eta gauzatzeari 
dagokionez EAEn. Hala ere, LHKari txosten eske igorritako 
testuak ez du ebazten beste arazo bat, alegia, beste instantzia 
batzuek ere —foru zein tokiko erakundeak— hainbat ekintza 
garatzen dituzte enplegu arloan, eta gainera ez dauka 
koordinazio mekanismo eraginkorrik bikoiztasunak eta 
eraginkortasun eza gainditzeko.

Guztien iritzi horretatik abiatuta, alegazio partikularretan 
batzuek 17. eta 18. artikuluak kentzea proposatzen dute, 
bertan aitortzen baita foru aldundiei eta tokiko erakundeei 
dagokiela enplegu politiken inguruko ekintzak —osagarri 
deritzenak— garatzea, eta haien iritzian eskumen hori Eusko 
Jaurlaritzarena izan behar da esklusiboki eta enplegu politikak 
gauzatzea eta garatzea LANBIDE euskal zerbitzuarena; beste 
batzuek, berriz, eskatzen dute, behar denean, koordinatzeko 
mekanismo eraginkorrak zehatz daitezela, ekintza horiek 
osagarriak izango direla bermatzeko eta baliabide publikoak 
kudeatzean gainjarpenak, bikoiztasunak eta eraginkortasun 
eza saihesteko.
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Atal honetan, UGTk izendatutako Txosten Batzordeko kideak 
egin dituen alegazioetan, LANBIDE EAEko organo kudeatzaile 
bakarra izateari utzi gabe, adierazi du komenigarria litzatekeela 
Estatuan dauden lan eskaintzei buruzko informazioa trukatzeko 
mekanismoak ezartzea, herritar guztiek lana eskuratzeko duten 
eskubidea bermatze aldera, eta laneratze arloan lankidetza 
eta koordinazio tresnak finkatu beharko liratekeela laneko 
ikuskatzailetzarekin eta gizarte zerbitzuekin.

4. Enplegu lege aurreproiektuak parte hartzeko zehaztutako 
egiturak

Lan Harremanen Kontseiluko Txosten Batzordeko kideen 
alegazio partikularrak bat datoz, ikuspuntu desberdinetatik bada 
ere, enpleguaren lege aurreproiektu honetan parte hartzeko 
zehaztutako egiturak ez direla egokiak baloratzerakoan.

Guztien iritzia da gizarte eta ekonomia eragileekin enplegu 
politikaren diseinuari, elaborazioari eta zuzendaritza 
estrategikoari buruzko elkarrizketa, edozein kasutan ere,hiruko 
organo paritario batean burutu beharko litzatekeela, eta 
ordezkaritza duten sindikatuek, enpresaburuen elkarteek eta 
administrazioak izendatutako ordezkariek osatu beharko luketela 
organo hori, zeren eta arlo honetan indarrean diren xedapenek 
eta arauek, nazioartekoak barne (LANE) direlarik, aitortzen 
dituztenak baino ez baitira gizarte edo ekonomia eragile.

Enpleguaren lege aurreproiektua urrundu egiten da eskema 
honetatik, formalki errespetatzen duela badirudi ere. Izatez, 
aurreproiektuak bi egitura desberdin sortzen ditu parte hartzeko: 
aholku kontseilu bat, osaera heterogeneoa duena, 29 kidekoa; 
haietako bost baino ez dira ordezkaritza duten sindikatuetako 
kide, eta beste bost enpresaburuen elkarteetako kide; eta 
erabaki mailan (baita enplegua sustatzeko planari buruzko 
txostena emateko ere) organo honi legokioke solaskidetza; 
eta kontseilu nagusi bat LANBIDEren barnean, hirukoa eta 
osaera paritarioa duena; kontsultarako eta parte hartzeko 
organoa litzateke hori erabaki estrategiko horiek gauzatzeko 
eta kudeatzeko mailan. Horrela, enplegu politika definitzeko 
orduan, gizarte eta ekonomia eragileak zeregin espezifiko eta 
lehentasunezko bat burutzen ari direla lirudike (eta itxura hori 
indartzen bide da aurreproiektuko beste artikulu batzuetan, 
esate baterako, 19.3. artikuluan ordezkaritza duten sindikatuen 
eta enpresaburuen elkarteen parte hartzea aipatzen da, baina ez 
da jasotzen hori gauzatzeko biderik, aholku kontseiluaz beste), 
baina benetako edukirik gabe.

Testuinguru honetan, proposamenen eta iritzien artean aipatuko 
dugu, LAB, adibidez, bi kontseilu horien kontra agertzen dela, 
UGTk, berriz, LANBIDEko kontseilu nagusira transferitu nahi 
dituela enpleguari buruzko aholku kontseiluari ematen zaizkion 
eskumenak, eta CC.OO.k, bestalde, hura kendu eta azken honi 
—21 kidek osatuko luketelarik, alde bakoitzetik zazpi, alegia— 
aurreproiektuan aurreikusitako kontsulta eginkizun guztiak 
ematea nahi duela, enplegua sustatzeko planari buruzko 
aginduzko txostena ematekoa barne, horrela, plan hori unean 
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uneko enplegu politikaren tresna nagusia denez, egia bihurtuko 
litzateke haren edukiak sindikatu eta enpresaburuen elkarteekin 
adostu behar direla dioen printzipioa.

Ildo beretik, ohartarazten dute enpleguari buruzko edozein 
aholku kontseiluren —edozein kasutan ere hirukoa eta paritarioa 
izan behar lukeena— funtzionamenduaren ezaugarri nagusiak 
—bereziki, erabakiak hartzeko araubideari dagokionez— 
legearen testuan landu beharko liratekeela, eta zenbait kasutan 
funtzionamenduaren araubideari eta bileren gutxieneko 
maiztasunari buruzko proposamen zehatzak ere.

Puntu honetan, ordea, aburu desberdinak dituzte, izan ere, 
CC.OO.ren iritzian organo hori behar bezala eratu ondoren 
erabakiak bertaratutakoen gehiengoaz hartu beharko lirateke, 
eta ELAk berriz proposatzen du gehiengoak egon beharko 
direla, edozein kasutan ere, kontseilua osatzen duten hiru 
aldeetako bakoitzaren barnean.

5. Lege aurreproiektuko artikuluei buruzko proposamen 
zehatzak

Txosten Batzordeko kideen alegazio eta iritzi partikularretan 
badaude proposamen zehatzak lege aurreproiektuko artikuluei 
buruz ere.

Halatan, bada, ELAko batzordekidea aurreproiektuko artikulu 
batzuk kentzearen alde agertu da, eta alegazioetan enpleguaren 
eskumen esklusiboa Eusko Jaurlaritzarena dela adierazi 
ondoren, koherenteki ondoko artikuluak kentzea proposatzen 
du:

3. artikuluko 2. idatz-zatia, foru aldundien eta tokiko erakundeen 
esku hartzearen inguruan, eta, horrenbestez, 17. eta 18. 
artikuluak, erakunde horiek enpleguari buruzko ekintza jakin 
batzuen inguruan duten jarduera aipatzen dutenak.

Ildo beretik, 7. artikuluko 4. idatz-zatia eta 13. artikuluko 3. idatz-
zatia kentzeko eskatzen du, hala nola 19.3 artikuluko tartekia, 
enplegua sustatzeko plana onartzeko tramitean foru eta tokiko 
erakundeen esku hartzeari dagokionean.

CC.OO.ko batzordekidearen iritzian, berriz, lege honetako zioen 
azalpenean esplizituki aipatu behar lirateke Konstituzioaren 
40., 41. eta 129. artikuluak, 56/2003 Legearen 18. artikulua eta 
Lanaren Nazioarteko Erakundearen (LANE) 144. hitzarmena.

Haren ustez, egokia litzateke halaber gizarte eragileen 
eginkizuna indartzea enplegu politikaren printzipio gidarien 
ikuspegitik, eta 3. artikuluko d idatz-zatian esplizituki aipatu 
beharko litzateke gizarte eragileekiko negoziazioa eta ituna, 
eta EAEk enplegu arloan dituen eskumenak zeintzuk diren 
argitzea, politika pasiboetan —eta xede horretarako eskatzen 
du 16. artikuluko d idatz-zatia kentzeko—, zein politika horien 
egikaritzaren barne ordenamenduan EAEn, hartara, 17. artikulua 
eta foru aldundiez enplegu politiken arloko eragile aktibo gisa 
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bertan egiten den aipamena kentzeko eskatzen du. Azkenik, 
parte hartzeko egiturei buruz azaldu dituen iritzien ildotik, 22., 
23. eta 24. artikuluak aldatzeko eskatzen du laburpen honetan 
islatu den zentzuan.

UGTko batzordekidearen ustez enpleguaren legeak kontseilu 
bakarra jaso beharko luke, hirukoa eta paritarioa, eta enpleguari 
buruzko gizarte eztabaida-gune bakarra litzatekeena, eta 
egungo aurreproiektuak ematen duen sakabanaketa eta 
nahasmen zirrararen aurrean, esplizituki eman behar litzaioke 
kontseilu bakar horri enplegu politiken alderdi garrantzitsu 
guztien eskumena. Besteak beste, enplegua sustatzeko plana 
taxutzeko parte hartzea, horrela aurreproiektuko 19. artikuluan 
ordezkaritza duten eragileei buruz egiten den aipamen 
nahasgarria gaindituko litzateke; halaber gainditu beharko 
lirateke aurreproiektuak behatoki bati ematen dizkion behaketa 
eta diagnostiko eginkizunak, izan ere, LANBIDEren mendekoa da 
eta ez du bermatzen gizarte eragileen parte hartzea, orobat esan 
daiteke lan merkatuan prospektiba lanak egiteko eginkizunari 
buruz, alegia, ikuspegi bateratu batetik landu beharko lirateke 
aurreproiektuaren ikuskera partziala gainditzeko, izan ere, 
enpresa sarearen beharrizanekin lotura estua du eta.

Beste alde batetik, printzipioei (enpleguaren kalitatea, 
prekarietatearen eta bereizkeriaren kontrako borroka) buruzko 
aipamenak diluitu eta edukiz husten dira aurreproiektuan 
barrena, ezen ekintza horiek zerrenda itxi gisa ulertzen ditu, eta 
bertan ez du tokirik prekarietatearen edo bereizkeriaren kontrako 
borrokak, aitzitik, printzipio horien inguruan herritarrek eska 
lezaketen eskubideen aipamenik ere ez da ageri. Hori dela eta, 
enplegu politikak osatzen dituzten ekintzak zerrenda itxi batean 
zehaztearen kontra agertzen da, eta aurreproiektuko 4. artikulua 
aldatzea proposatzen du, behar denean, bestelako ekintza 
batzuk garatzeko bidea zabalik uzteko, orobat proposatzen du 
14. artikuluan erabiltzaileen eskubideak benetako eskubide 
subjektibo gisa definitzea eta bereziki lan eskaintza bat egokitzat 
jotzeko baldintzak zehaztea.

Bestalde, 7. artikuluko irakurburuan eta testuan «profesional» 
hitza sartzeko eskatzen du, enplegurako prestakuntzari 
dagokionez; proposatzen du LANBIDErekin lankidetzan aritzen 
diren erakundeak esplizituki aipatzea 13. artikuluan, hala nola 
17. eta 18. artikuluak batean biltzea foru eta tokiko erakundeen 
ekintza osagarrien koordinazioaren printzipioari jarraituz.

Azkenik, adierazi du komeniko litzatekeela enplegu politikak 
ebaluatzeko eskumena erakunde independente eta izen 
onekoen esku uztea, eta horiek gaitasun irizpideen arabera 
aukeratu beharko liratekeela kasu bakoitzean.

EAEKO ENPLEGUAREN LEGE AURREPROIEKTUARI BURUZKO 
TXOSTENA

Lan Harremanen Kontseiluko Txosten Batzordeak, apirilaren 
bostean egindako bileran, ondoren transkribatzen den txostena 
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onartu zuen Confebaskek, ELAk, CC.OO.k eta UGTk izendatutako 
batzordekideen aldeko botoekin. Bilera horretan, LABek 
izendatutako kideak kontrako botoa eman zion txostenari eta, 
kontsulta eginkizuna garatzeko batzordeak berak ezarritako 
prozeduran aurreikusitakoari jarraituz, iragarri zuen boto 
erreserbatu bat aurkeztuko zuela, eta txostenaren ondoren 
jasotzen da.

Nolanahi den ere, Lan Harremanen Kontseiluaren irizpen 
honetan jasotako iritziak txosten honetako beste atal batean 
agertutako alegazio partikularren kalterik gabe ulertu behar dira.

Irizpena

Lehena. Lan Harremanen Kontseiluko Txosten Batzordeko 
kideek ontzat jotzen dute enplegu politikaren erregulazio 
integralari heltzeko ekimena, hala ere, uste dute txostena 
emateko igorritako lege aurreproiektu hau, egungo 
erredakzioarekin, tresna urria eta birtuala dela enplegu politika 
hau arrazionalki ordenatzeko eta harekin lotutako eskumenak 
erabat egikaritzeko EAEn.

Lehenik eta behin, egungo egoerarekin lotutako arazoak 
konpondu aurretik egin delako, izan ere, une honetan Estatuko 
zerbitzuek kudeatutako enplegu politikak eta EAEko zerbitzu 
autonomikoek kudeatutakoak lehiatzen dira. Hartara, enplegua 
sustatzeko erakunde arteko 2003-2006ko planari buruz 2003ko 
uztailaren 8an emandako irizpenean islatutako jarrerari eutsi 
nahi dio Lan Harremanen Kontseiluak, izan ere, orduko hartan 
ere adierazten genuen itxuraz baino ez ziola heltzen EAEko 
enplegu politikari, baina egiazki plan hark konpondu gabe uzten 
zituen zenbait arazo, enplegu zerbitzuena, besteak beste.

Bigarrenik, aurreproiektuaren oinarrian dagoen eskumenen 
definizioaren arabera, langabezia egoeretako babes ekintza 
zuzenaren inguruan dagoen eztabaida, ordaindutakoaren 
araberako prestazioei buruzkoa barne, konponduta egon 
beharko litzatekeelako eta eskumen horiek berehala 
onartzeko, zerbitzuen eta funtzioen transferentzia besterik 
ez litzatekeelako behar, alta, aurreproiektuak ez du inolako 
aurreikuspenik jasotzen horren gainean, eta hori guztia dela eta 
—legea promulgatuko balitz ere—, egungo bikoiztasunak eta 
eraginkortasun ezak bere horretan iraungo luke.

Horrenbestez, enplegu politikaren erregulazio integrala 
onartzeko ekimen honen ondorioz, funtsean, une honetan 
aurretiaz diseinatutako kudeaketa egitura bat sortuko da, 
enplegu politikekin lotutako zerbitzu eta funtzioetako asko 
etorkizun zehaztugabe batean geure gain hartzeko, eta eskumen 
horiek ordutik aurrera baino ez gara bete-betean egikaritzen 
hasiko.

Bigarrena. Bestalde, Lan Harremanen Kontseiluko Txosten 
Batzordeko kideen iritzian, EAEn bertan enplegua sustatzeko 
ekintzak garatzen dituzten lurralde administrazio desberdinak 
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izanik, lege aurreproiektuak errealitate hori landu eta 
bideratzeko aukeratu duen modua ez da benetako aurrerapen 
bat egungo barne koordinazio eza eta sakabanaketa 
konpontzeko.

Lehenik eta behin, aurreproiektuak ez diolako eskumena argi 
esleitzen autonomiako agintaritzari, aitzitik, aitortu eta onartzen 
du badaudela enplegu arloan zenbait ekintza garatzen dituzten 
lurralde eta tokiko erakundeak (eta aurreproiektuak berak 
jasotzen ditu ekintza horiek enplegu politikak definitzerakoan).

Bigarrenik, ekintza horiek formalki osagarri soiltzat kalifikatzea 
ez delako zehazten irizpide argien arabera eratutako 
koordinazio mekanismo edo tresnetan. Aurreproiektuak, 
hortaz, etorkizuneko lankidetza hitzarmenak aipatu besterik ez 
ditu egiten, eta lankidetza hitzarmen horiek izenpetzea ez da 
beharrezko baldintza gisa ulertzen lurralde erakunde horiek 
enplegu politikak benetan gauzatu ahal izateko, onenean ere, 
ex post koordinatzeko ahalegin gisa baizik, eta gainera eskumen 
berdintasun teoriko batetik burutuko litzateke koordinazio 
ahalegin hori, edozein kasutan ere.

Hirugarrena. Azkenik, gizarte eragileek enplegu politikaren 
definizioan eta garapenean parte hartzeko aurreikusten den 
modua ere ez da egokia.

Lan Harremanen Kontseiluko kideek behin eta berriz adierazi 
duten bezala, eta nazioarteko erakundeek onartutako ohiko 
irizpideetatik ondorioztatzen den gisan, gizarte eragileen 
partaidetza hiruko erakunde paritarioetan gauzatu behar 
da gizarte eta lan arloko erabaki politikoak —eta enplegu 
politika integrala horietakoa da, zalantzarik gabe— lantzeko 
prozesuetan, eta administrazioko, sindikatuetako eta 
enpresaburuen elkarteetako ordezkariak baino ezin dira izan 
erakunde horietako kide, nahiz eta, behar denean, askotariko 
osaera edo osaera espezifikoa duten beste organo aholku-
-emaile batzuek ere esku hartu eta parte hartu dezaketen.

Gizarte eta ekonomi eragileek parte hartzeko bi egitura 
desberdin sortzea eskema horretatik urruntzen da, izan ere, 
LANBIDEko Kontseilu Nagusia, hirukoa eta paritarioa, mendeko 
organoa da eta exekuzio eta kudeaketa eskumenak baino ez 
ditu, eta Enpleguaren Aholku Kontseiluak, berriz, askotariko 
osaera du eta bertan guztiz diluitua gertatzen da sindikatuen 
eta enpresaburuen elkarteen partaidetza (sindikatuetako bost 
kide eta enpresaburuen elkarteetako beste bost, guztira hogeita 
bederatzi kide direlarik), alta, egungo konfigurazioan, azken 
hau da, hain zuzen ere, parte hartzeko eta kontsultarako organo 
eskudun bakarra enplegu politiken definizio estrategia taxutzeko 
eta partikularki enplegua sustatzeko planak zehazteko.

Bilbo, 2006ko apirilaren 5a
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Txosten Batzordeko LABeko kideak aurkeztutako boto 
erreserbatua

LHK-ko Txosten Batzordean gehiengoz onartutako Enpleguaren 
Lege Aurreproiektuari buruzko irizpenaren kontra agertu da LAB 
sindikatua. Beraz, honako BOTO ERRESERBATU hau aurkeztu 
du:

Lehena. LAB ez dago ados EAEko Enpleguaren Lege 
Aurreproiektuarekin, bat datorrelako egungo egitura 
autonomikoak gai honetan eta beste batzuetan dituen eskumen 
urriak kudeatzeko politika kontinuistarekin.

Bestalde, ez dago benetako borondate politikorik esparru 
juridiko bat lortzeko geure enplegu politika integral bat kanpoko 
esku sartzerik gabe antolatu ahal izateko, eta Lan Sailaren 
ekimena testuinguru honetan kokatzen da.

Bigarrena. LABek berretsi egiten ditu martxoan LHKan «LABen 
gogoetak Enpleguaren Lege Aurreproiektuaren inguruan» 
izenburupean aurkeztutako alegazio partikularren idazkian 
adierazitakoak.

Hirugarrena. LABek adierazi nahi du enplegu politikari buruz 
gizarte eta ekonomi eragileekin egin beharreko elkarrizketa, 
edozein kasutan ere, hiruko organo paritario batean burutu 
behar dela, eta organo hori administrazioko eta ordezkaritza 
duten sindikatuetako eta enpresaburuen elkarteetako 
ordezkariek osatu behar dutela.

Donostia, 2006ko apirilaren 7a
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LHKaren Txosten Batzordearen txostena honako dekretu 
proiektuei buruz: «Borondatezko gizarte aurreikuspeneko 
erakundeen jarduera batzuk arautzen dituen Dekretu Proiektua» 
eta «Borondatezko gizarte aurreikuspeneko erakundeen bidez 
antolatutako gizarte aurreikuspen osagarriko sistema batzuk 
ezartzeko diru-laguntzak arautzen dituen Dekretu Proiektua»

Aurrekariak

2006ko apirilaren 27an, Lan eta Gizarte Segurantza Saileko 
Azterlanen eta Araubide Juridikoaren zuzendariak igorritako 
idazkia jaso da Lan Harremanen Kontseilu honetan, eta bertan 
bi dekretu proiektu helarazi ditu, Kontseiluak azter ditzan eta, 
haren eskumenen esparruan, dekretu proiektu horien gaineko 
txostena eman dezan. Hona hemen bi dekretu proiektu horiek: 
«Borondatezko gizarte aurreikuspeneko erakundeen jarduera 
batzuk arautzen dituen dekretu proiektua» eta «Borondatezko 
gizarte aurreikuspeneko erakundeen bidez antolatutako gizarte 
aurreikuspen osagarriko sistema batzuk ezartzeko diru-
-laguntzak arautzen dituen dekretu proiektua».

Gogoeta tekniko orokorrak

BI dekretu proiektu helarazi dizkigute:

1. Borondatezko gizarte aurreikuspeneko erakundeen jarduera 
batzuk arautzen dituen dekretu proiektua.

2. Borondatezko gizarte aurreikuspeneko erakundeen bidez 
antolatutako gizarte aurreikuspen osagarriko sistema 
batzuk ezartzeko diru-laguntzak arautzen dituen dekretu 
proiektua.

Batera bidali dituzte Kontseilura, Kontseiluak haien 
edukiari buruzko txostena eman dezan, eta itxura batean 
horrek aditzera ematen du bi ekimenak loturik daudela 
edo xede bera dutela. Bi dekretu hauen edukiari buruz 
lehenbiziko irakurketa bat eginez gero, badirudi Eusko 
Jaurlaritzak onartutako gizarte aurreikuspen osagarriko 
planaren esparruan taxutu dituztela bi arau horiek, eta Lan 
Harremanen Kontseiluak txosten bat eman zuen horri buruz 
2004ko abenduan, hain zuzen ere.

Hala ere, aurreikuspen plana lehenengo dekretuko zioen 
azalpenean baino ez da esplizituki aipatzen. Bigarren dekretua, 
berriz, borondatezko gizarte aurreikuspeneko erakundeei 
buruzko legearen testuinguru orokorrean kokatzen da (Eusko 
Legebiltzarreko 25/1983 Legea, urriaren 27koa), izan ere, haren 
garapena dela dio, lehen azken xedapenean aurreikusitakoari 

«Borondatezko gizarte 
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jarraituz. Transposizioko arau esplizitua ez den arren, dekretu 
proiektu honek Europako Batasuneko 2003/41 zuzentaraua 
—enplegu funtsen jarduerei eta enplegu funtsak 
gainbegiratzeari buruzkoa— aipatzen du.

Lehenbiziko dekretuak xedapen berri batzuk jasotzen ditu, 
xedapen horiek EAEko borondatezko gizarte aurreikuspeneko 
erakunde guztiei aplika dakizkieke, planak kudeatzen badituzte, 
plan horiek ezartzeko erabilitako bitartekoa zeinahi den ere, eta 
erretiro, heriotza, elbarritasun, langabezia edota gaixotasun 
prestazioak jasotzen badituzte. Horrenbestez, arau honek ez du 
bigarren maila delakoa garatzeko xederik, izan ere, bigarren 
maila hori gizarte babeseko sistema publikoen aurreikuspen 
osagarriari dagokio, jakina, baina bakarrik jatorri kolektibokoari 
(enplegu edo elkarte planak).

Bigarrenak, berriz, gizarte aurreikuspen osagarriko 
erakunde batzuentzako laguntza ekonomiko batzuk arautzen 
ditu, hau da, enplegu edo elkarte modalitateko aurreikuspen 
planak kudeatzen dituztenentzakoak. Beraz, aurreneko 
begiratuan eta eduki zehatzari erreparatu gabe, bigarren 
dekretu hau bigarren maila delakoan kokatzen da, lehenengoa 
ez bezala.

Nolanahi ere, bi dekretuen aplikazio eremua desberdina 
da (lehenengoa bigarren eta hirugarren mailara iristen da), 
bestalde, batak eta besteak irizpide desberdina darabilte jomuga 
dituzten erakundeak zehazteko: lehenengoan, emandako 
prestazioaren arabera bereizten dira; bigarrenean, berriz, 
kudeatutako aurreikuspen planaren jatorriaren edo sorburuaren 
arabera.

Gogoeta espezifikoak

BORONDATEZKO GIZARTE AURREIKUSPENEKO ERAKUNDEEN 
JARDUERA BATZUK ARAUTZEN DITUEN DEKRETU 
PROIEKTUA

Alderdi teknikoak

Esan bezala, dekretu proiektu hau borondatezko gizarte 
aurreikuspeneko erakundeei buruzko legea garatzen duen 
xedapen gisa agertzen da, lehen azken xedapenak horretarako 
ematen duen baimenari jarraituz.

Zentzu hertsian, ordea, ez bide da lege garapeneko xedapena. 
Dekretuak borondatezko gizarte aurreikuspeneko erakunde 
jakin batzuei baino ezin aplika dakizkiekeen xedapen batzuk 
dakartza eta legeak berak jasotzen ez dituen irizpideak darabiltza 
bereizketa hori egiteko: erakunde horiek nolako prestazioak eta 
planak eman eta kudeatzen dituzten.

Dekretu honek oinarrizko eredu bi onartuko lituzke —edo 
ex novo sortuko lituzke— aurreikuspen erakundeen artean, 
erakundeok ematen dituzten prestazioen arabera, baita araubide 
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juridiko desberdina duten azpieredu batzuk ere erretiro, 
ezintasun edo heriotzagatiko prestazioak ematen dituztenen 
artean onartutako konpromisoa irizpidetzat hartuta: prestazioa 
zehaztua izan edo ez, errendimendua ausazkoa edo ziurtatua 
izan, arrisku biometrikoen estaldura (8., 9., 10. artikuluak etab.), 
edo bazkide babeslea nolakoa den (sozietate kooperatiboei 
buruzko bosgarren xedapen gehigarria).

Horrela, EAEko borondatezko gizarte aurreikuspeneko 
erakundeak arautzen dituen esparruan hainbat araubide 
berezi sartzen dira erakunde jakin batzuentzat, legeak sektore 
edo eremu homogeneotzat hartzen badu ere; eta, gainera, 
bereizteko irizpideak erabiltzen dira horretarako, garatu nahi 
den legeak jasotzen duen tipologia alde batera utzita.

Legeak berariaz baimena ematen dion arren baliteke dekretuak 
muga gainditzea, eta horrek arrazoizko zalantzak sor litzake 
xedapenaren legezkotasunaren beraren inguruan ikuspegi 
juridikotik. Baina, hori aparte utzita, legegintza teknika hutsaren 
ikuspegitik ere ez dirudi erabakirik egokiena denik legezkotasun 
blokearen argitasunari eta koherentziari dagokienez.

Azkenik, zioen azalpenean Europako Batasuneko 2003/41 
zuzentarauari buruz egiten den aipamena ere ez dirudi oso 
zuzen dagoenik. Izatez, dekretuaren eremuak —banakako 
planak (hirugarren maila) kudeatzen dituzten erakundeak ere 
sartzen dira bertan— Europako Batasuneko araua gainditzen 
du, honek enpleguko pentsio funtsak besterik ez baitu aipatzen, 
izan ere, dekretuan bereizteko irizpide gisa ez da prestazio 
mota erabiltzen, eskubidea finkatzen duen bitartekoa baizik 
(enpleguko aurreikuspen plana).

Gogoeta espezifikoak txostena emateko helarazitako 
xedapenaren eduki zehatzari buruz

Lehenago esan bezala, Lan Harremanen Kontseilura 
helarazitako xedapen proiektuak ez du araubide juridiko 
bereizirik ezartzeko xederik enplegu aurreikuspen planak 
edo aurreikuspen plan kolektiboak kudeatzen dituzten 
erakundeentzat eta banakako planak kudeatzen dituztenentzat, 
aitzitik, erretiro, ezintasun, heriotza eta gaixotasun edo 
langabezia prestazioen inguruan eraikitzen den gizarte 
aurreikuspen osagarria oro har batera lantzea hobesten du 
legearen ikuspegitik, eta ez ditu bereizten nahitaezkoak ez 
diren zutabeak edo mailak prestazio horien oinarrian. Hartara, 
dekretuak alde batera uzten ditu bai prestazioak finkatzen dituen 
bitartekoa (plan kolektiboa, elkarte plana edo banakako plana) 
bai gertaera eragilea jazo ondoren prestazio horiek emateko era 
(biziarteko errenta, finantza errenta edo kapitala).

Geroago ikusiko dugun bezala, bigarren dekretuak era bereizian 
ekiten dio bigarren mailari, baina oso modu mugatuan haatik.

Edukiari dagokionez, dekretu proiektu honek jasotzen dituen 
xedapenak teknikoak dira funtsean eta, bistan denez, hainbat 
iritzi desberdin eman litezke hari buruz.
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Eskematikoki, xedapen horiek ondoko gai hauek jorratzen 
dituzte:

• Gobernu organoen eraketa eta kualifikazioa, 3. artikuluan 
zehazten denaren arabera. Arau hau irakurrita, ordea, 
zalantzak sortzen dira, ez dago argi aipatzen dituen baldintzen 
artean guztiak batera aplikatu behar zaizkien gobernu 
batzordeari eta zuzendaritzari edo alternatiboki aplikatu 
behar zaizkien, eta elkarrekin konpondu behar ote diren ere 
(egiaztatutako titulazioa eta esperientzia) eskakizun metagarri 
edo alternatibo gisa.

• Kontuak eta kudeaketa txostena aurkezterakoan bete 
beharreko baldintzak eta bereziki (5. artikulua) bazkideari 
edo onuradunari eman beharreko informazioaren edukia; 
nolanahi ere, arauak ez du zehazten onuradun potentziala 
den edo bazkidea izan gabe prestazio baten onuradun 
titularra den (hain zuzen bazkide oso baten kausadun gisa). 
Zehaztasun eza errepikatu egiten da arauaren beste atal 
batzuetan.

• Aktiboen kudeaketa, baliabideen inbertsioa, hornidura 
teknikoen finantzazioa edo aurreikuspen erakunde batzuei 
funts gehiago eskatzea jorratzen duten arau batzuk.

Txosten honetako beste atal batean genioen bezala, hein handi 
batean xedapen hauek araubide (edo azpiaraubide) bereizi 
bat sortzen dute aldagai berri bati jarraituz: eman beharreko 
prestazioen nondik norakoa alegia, eta betebehar zehatzak 
finkatzen dituzte bazkidearentzako eskubide ziurra edo aurretik 
zehaztua dakarten planak kudeatzen dituzten erakundeentzat, 
bai jasotzeko denborari buruz (biziarteko errenta), bai 
inbertsioaren errendimendu bermatuari buruz edo bai jaso 
beharreko prestazioaren zenbateko zehatzari buruz.

Iritzi hau errepikatzen badugu ez da dekretu proiektuan ezartzen 
den araubide substantiboaren beraren balioespen gisa, 
azterlan honen izaera teknikotik haratago legoke eta, baizik eta, 
lehenago adierazi dugun bezala, garapeneko arau baten bitartez 
erakundeen tipologia askotarikoa eta korapilatsua zehazten 
duelako, legeak zehazten dituen kategoriak alde batera utzita.

Azkenik, dekretu proiektuaren 13. artikuluak publizitate 
jarduerak arautzen ditu.

Dekretuak, amaitzeko, bost xedapen gehigarri ditu, eta txosten 
honetako aurreko ataletan esandako gauza berdintsuak aplika 
dakizkieke funtsean, hau da, araubide substantibo desberdinak 
ezartzen dira prestazio motarekin zerikusia duten irizpideen 
arabera. Hartara, bosgarren xedapen gehigarria nabarmentzen 
da tratamendu espezifikoa ematen baitie berriz ere 
kooperatibetan onartutako planak jasotzen dituzten erakundeei, 
arauan horretarako azalpen objektiborik islatu gabe.

Dekretu proiektuan xedapen iragankor bat eta bi azken xedapen 
ere jasotzen dira.
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BORONDATEZKO GIZARTE AURREIKUSPENEKO ERAKUNDEEN 
BIDEZ ANTOLATUTAKO GIZARTE AURREIKUSPEN 
OSAGARRIKO SISTEMA BATZUK EZARTZEKO DIRU-
-LAGUNTZAK ARAUTZEN DITUEN DEKRETU PROIEKTUA

Bigarren dekretu proiektuak, ordea, aipamen esplizitu bat 
jasotzen du zioen azalpenean EAEko gizarte aurreikuspen 
osagarriko planari buruz. Aztergai dugun honetan, planak 
enpleguko sistemei buruz eta sistema horiek kudeatzen dituzten 
erakundeei buruz iragartzen zuen lehentasunezko araubidea 
diru-laguntzetara mugatzen da, eta proiektuaren 5. artikuluan 
zehazten ditu horien zenbatekoak eta iraupenak.

Haren xedea diru-laguntza batzuk ezartzea da gizarte 
aurreikuspen osagarriko erakunde batzuentzat. Erakundeok 
gutxienez erretiro, ezintasun iraunkor eta heriotzagatiko 
prestazioak (3. artikulua 5. idatz zatia) emateaz gain, Estatu 
hitzarmenen bitartez edo akordio kolektiboen bitartez onartutako 
aurreikuspen plan kolektiboen kudeaketaren esparruan aitortu 
behar dituzte prestazio horiek, langileen ehuneko jakin bat biltzen 
bada akordio horietara (hirutik bi); edo erakunde kooperatiboek 
edo lan sozietateek beren bazkide langileentzat onartutako 
gizarte aurreikuspeneko erakunde bat sortzeko akordioen bitartez 
zein lehenagotik dagoen gizarte aurreikuspeneko erakunde 
batera biltzeko akordioen bitartez onartutako aurreikuspen plan 
kolektiboen esparruan aitortu behar dituzte prestazio horiek.

Arau hau beste aurreikuspen plan batzuk kudeatzen dituzten 
erakundeentzat ere bada, partaideek lanbide edo elkarte 
harremana badute elkarrekin, eta kolektibo horiek ordezkatzen 
dituen erakunde batek bazkide babesle badihardu.

Txosten honetako beste atal batean esan bezala, dekretu 
proiektu honen aplikazio eremua aurreko dekretu proiektutik 
erabat aparte zehazten da. Arau bakoitzak irizpide autonomoen 
arabera finkatzen du bere aplikazio eremua. Zehazki, aztergai 
dugun dekretu honetan, irizpide horien zerrenda 3. artikuluan 
agertzen da, eta diru-laguntza jaso dezaketen erakundeen 
«gutxienezko estatusa» jasotzen da bertan; gainerakoetan 
arauak diru-laguntza horiek jasotzeko zenbatekoa, betebeharrak 
eta baldintzak islatzen ditu.

Horrek esan nahi du, beraz, borondatezko gizarte aurreikuspeneko 
erakunde jakin batzuk bultzatzearen aldeko apustua egiten dela, 
eta enpleguko eta elkarteko planak kudeatzeaz gain, eredu jakin 
bat jarraitu behar dutela, ondoko ezaugarri hauen arabera:

a) Eremu objektiboan, gizarte prestazio osagarriak kudeatu 
behar dituzte erretiro, ezintasun iraunkor eta heriotzagatik, 
gutxienez. Lehentasunez (gehienbat dekretuak darabilen 
terminologia zehaztugabearen arabera) prestazio horiek 
gertaera eragilea jazo ondoren eman behar dira, biziarteko 
errenta gisa edo gutxieneko iraupen bat (hamabost urte) 
duen finantza errenta gisa edo gehienak kapital moduan ohiz 
kanpoko egoeren aurrean.

«Borondatezko gizarte 
aurreikuspeneko erakundeen 
jarduera batzuk arautzen 
dituen Dekretu Proiektua» 
eta «Borondatezko gizarte 
aurreikuspeneko erakundeen 
bidez antolatutako gizarte 
aurreikuspen osagarriko sistema 
batzuk ezartzeko diru-laguntzak 
arautzen dituen Dekretu 
Proiektua»

0 Informes CRL 06 (E).indd   340 Informes CRL 06 (E).indd   34 13/6/07   08:56:2313/6/07   08:56:23



35

Lan Harreman Kontseilua
2006ko txostenak eta irizpenak

b) Eremu subjektiboan, inoren konturako langile, bazkide 
langile edo lanbide edo elkarte lotura duen kolektibo 
bereizi bat izan behar dute bazkide osoek, eta bazkide 
babesleek, berriz, kasuan kasuko enplegu emaileak, enpresa 
kooperatiboa edo lan sozietatea edo ordezkaritza duen 
erakundea izan behar dute hurrenez hurren.

c) Alderdi formalen artean, akordio kolektibo baten esparruan 
izenpetutako aurreikuspen plan batean jaso behar dira 
eskubide eta betebehar guztiak, eta akordio kolektibo 
horrek ezaugarri desberdinak izango ditu kasuan kasuko 
kolektiboaren arabera.

d) Azkenik, beste alderdi formal batzuei dagokienez, ziurtatu 
behar da pertsonal guztia sar daitekeela planean eta 
ordezkaritza paritarioko sistema bat antolatu behar da 
bazkide osoen eta bazkide babesleen artean; horretarako, 
erabakiak hartzeko araubidea behar da, eta arauak ez du 
hori ongi zehazten, izan ere, ordezkari talde bakoitzaren 
barnean gehiengo erlatiboen sistema baten aldeko jarrera 
agertzen du arauak, itxura denez, baina gehiengo kualifikatu 
orokorrak (%66) ere onartzen ditu, izatekotan, hala ere, ez du 
zehazten aurreikuspen honen norainokoa.

Ezaugarri orokor hauen testuinguruan, elementu nagusi guztiak 
zehazkiago edo xehetasun handiagoz aztertu ahal izango dira 
edota bestelako balioespenak jaso ahal izango dituzte, izan 
ere, erakunde mota baten aldeko lehentasunezko aukera eta, 
horrenbestez, gizarte aurreikuspen osagarriko eredu baten 
aukera adierazten dute oro har, eta haien edukiak trinkotasun 
handiagoa edo txikiagoa izan dezaketenez, erabaki politiko gisa 
edo egokitasun erabaki gisa balioets daitezke.

Azkenik, iritzi teknikoen artean, aurreko dekretu proiektuari 
buruz esandakoetako asko dekretu honi buruz ere berdin esan 
daitezke, zeren zenbait erakunderen sustapen jarduera legeak 
ezagutzen ez duen tipologia baten arabera antolatzen baita 
arau honetan ere. Eta arau honek ez du zehazten lotura zuzenik 
lege horrekin, beharbada gauza jakintzat ematen duelako 
aurreikuspen erakundeen esparru bereizia legezkotasun blokera 
bildu dela legea garatzeko dekretua dela medio, legearen testu 
zehatzetik at dagoen arren; haren edukia txosten honetako 
aurreko atalean izan dugu aztergai.

Txosten Batzordeko kideen ekarpenen sintesia

Bi xedapen hauen testuak maiatzaren 2an helarazi zitzaizkien 
Lan Harremanen Kontseiluko txosten batzordeko kideei, 
kontsulta eginkizuna betetzeko onartutako prozedurari jarraituz, 
eta ondoren, haietako bakoitzak bi dekretu proiektu horiei buruz 
egindako alegazio partikularrak bidali dituzte Kontseiluaren 
zerbitzuetara.

Txosten teknikoaren sistematikari jarraituz, Kontseilura txostena 
emateko igorritako bi dekretu proiektuak bereiziko ditugu, 
alegazio horien edukia azaltzeko.
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BORONDATEZKO GIZARTE AURREIKUSPENEKO ERAKUNDEEN 
JARDUERA BATZUK ARAUTZEN DITUEN DEKRETU PROIEKTUA

Askotariko gogoetak

Orokorrak

Orokorrean, Lan Harremanen Kontseiluko Txosten Batzordeko 
kideek beren desadostasuna agertu nahi dute dekretu 
proiektuaren zioen azalpenean biztanleriaren etengabeko 
zahartzeari buruz egiten diren adierazpenekin eta, bereziki, 
gizarte segurantzako sistema publikoen ustezko ahuleziarekin. 
Kontseiluak bere iritzia eman zuen gai honen inguruan 2004ko 
abenduaren 28an gizarte aurreikuspen osagarriko planari buruz 
eman zuen irizpenean.

Dekretuaren edukiari buruzko funtsezko iritziak alde batera 
utzita, aplikazio eremuaz egiten duen definiziotik argi eta 
garbi ondorioztatzen den bezala (1. artikulua), eta hau guztien 
iritzia da, arau honek ez du araubide espezifiko edo bereizirik 
ezartzeko xederik enpleguko planak (ezta elkarte planak ere) 
kudeatzen dituzten aurreikuspen erakundeei buruz, prestazio 
jakin batzuk ematen dituzten aurreikuspen erakunde guztiei 
buruz baizik, kudeatzen duten plana edo akordioa zein mailatan 
onartu den bereizi gabe (kolektiboa edo banakakoa). Horrek 
esan nahi du, horrenbestez, proiektu hau aurreikuspen planean 
zehaztutako helburuetatik banantzen dela.

Tekniko juridikoak

Honelako txosten baten helburua ez da zentzu hertsian arau 
proiektuari buruzko balioespen teknikoa ematea, hala ere, 
txosten batzordeko kideen alegazioak bat datoz ondoko 
adierazpenetan:

a) Zalantzan jartzen dute erakunde jakin batzuentzat (ematen 
dituen prestazioen arabera eta onuradunei aitortutako 
eskubideek juridikoki duten edukiaren arabera) betebehar 
espezifikoak eta, beraz, araubide juridiko bereiziak ezartzen 
dituen garapeneko xedapen baten legezkotasuna, izan 
ere, horretarako darabiltzan kontzeptuak (aurreikuspen 
planak) ez ditu jasotzen garatu nahi den legeak, eta gainera 
legeak inposatzen ez dituen betebeharrak ezartzen ditu 
edo eskatzen ditu behintzat (esate baterako prestazioen 
arautegia, erregistro liburuak...). Honelako erabaki bat 
hartzeko, gutxienez behar bezalako azalpen bat eman 
beharko litzateke, baina dekretuko zioen azalpenak ez du 
halakorik jasotzen.

b) Arau honetako agindu asko zehaztugabeak dira eta 
legegintza teknika eskasaz finkatzen ditu betebeharrak, 
kontzeptu juridiko zehaztugabeak darabiltzalako edo 
agintaritza kontrolatzailearen mende jartzen dituelako 
betebehar horiek (Ogasun Sailak benetako tutoretza 
eginkizuna bereganatzen du erakunde hauen gainean); 
eta ez ditu zehazten agintaritza horrek erabili behar dituen 
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irizpideak funtsezko gaietan, esate baterako, hornidura 
teknikoak kalkulatzeko aplikatu beharreko interes teknikoa, 
aktiboen nahikotasuna eta egokitasuna, aurreikuspenen 
gaineko zentzuzko desbideratzeak... besteak beste.

c) Orokorrean, nahaste handia dago hainbat aginduren 
nondik norakoaren inguruan legean ezagutzen ez diren 
kontzeptuak erabiltzen direlako eta dekretuak berak ez 
duelako zehazten horien nondik norakoa. Partikularki, 
aurreikuspen plana erreferentziatzat hartuta betebeharrak 
ezartzen dituztenetako askotan, izan ere, ez da behar bezain 
ondo ulertzen erakundearekin parekatutako kontzeptua 
den edo erakundetik bereizia eta ez da finkatzen irizpiderik 
bigarren kasu horretan planak kudeatzen dituzten erakundeei 
ezarritako betebeharren nondik norakoa bereizteko.

Iritzi orokor hauekin loturik, proposamen zehatzak egiten dira, 
adibidez, araua bere osoan baztertu eta atzera itzultzeko eskatzen 
du ELAk, ez baiteritzote dekretu hau tresna egokia denik egin 
nahi diren aldaketak egiteko; UGTk, berriz, eduki ia osoa 
berrikusi eta berriz ere lantzeko eskatzen du; eta aurreikuspen 
planean zehaztutako betebeharrak betez, borondatezko gizarte 
aurreikuspeneko erakundeei buruzko lege berri bat onartzeko 
eskatzen du CC.OO.k dekretu hau onartu aurretik.

Gogoeta partikularrak arauaren eduki zehatzari buruz

Aztergai dugun arau proiektua xedapen teknikoa da funtsean 
eta aurreko atalean adierazitako iritziez gain, badaude halaber 
balioespen espezifiko batzuk.

Aplikazio eremua

Antolakunde bakoitzak aurreikuspen planari buruz eman zuen 
iritziaren kalterik gabe, bat datoz denak esaterakoan oraingoan 
aurkeztutako dekretua ez dela bigarren maila delakoa garatzeko 
araua eta, beraz, ez duela zerikusirik plan hartan zehaztutako 
estrategiarekin.

Honelako arau batek izan beharko lukeen norainokoaz 
dauden iritzi desberdinei gagozkiela, batzordekideen alegazio 
partikularren artean batzuek proposamen politikoak egiten 
dituzte eta defendatzen dute araubide espezifiko bat ezarri 
behar dela enpleguko planak kudeatzen dituzten eta nahitaezko 
gizarte babesaren mailaren gainetik prestazio osagarriak 
biziarteko errenta moduan ematen dituzten erakundeentzat 
(ELA); eta beste batzuek, berriz, iradokizun teknikoak egiten 
dituzte eta haien iritzian arauak argitu beharko luke behintzat 
erakunde hauek darabilten egungo kapitalizazio erregimenaren 
izaera banakakoa edo kolektiboa den (UGT).

Kudeaketa, zuzendaritza eta kontrol organoetako kualifikazio 
eskakizunak

Akats teknikoek zalantzak sortzen dituzte dekretu proiektuaren 
bigarren artikuluan zehazten diren kualifikazio eskakizunen 
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norainokoaz eta ez du argitzen metagarriak edo alternatiboak 
diren, baina horrez gain, sindikatuek izendatutako batzordekide 
guztien iritziz ez dira onartu behar gobernu organoetako 
kideentzako kualifikazio eskakizun horiek, izan ere, ordezkariak 
dira funtsean, betiere erakundearen kudeaketa eta zuzendaritza 
organo profesionalizatuei aplikatzeari utzi gabe, hala badagokie.

Beste alde batetik, Confebaskek izendatutako Txosten 
Batzordeko kideen iritzian ere gehiago zehaztu beharko litzateke 
artikulu honen nondik norakoa.

Kudeaketari lotutako beste betebehar orokor batzuk

Jarraian laburbildu egingo ditugu dekretu proiektu honetan 
ezartzen diren kudeaketa eta informazio betebeharren inguruko 
hainbat alderdi teknikori buruz egindako gogoetetako funtsezko 
puntuak.

Nabarmentzen da ez dagoela argi kudeaketa txostenaren 
norainokoa (3. artikulua) eta bazkideei eman beharreko 
informazioan gabezia batzuk daudela, hartara, kontu ikuskarien 
nortasuna ezagutzera mugatzen da informazioa eta ez dira 
behin ere aipatzen kontu ikuskaritzen edukiak, bestalde, 
garrantzi gutxiko informazioa ematen da batzuetan, esate 
baterako hegazkortasun maila, eskuarki baldintza «estandarren» 
mende dagoena. Beste alde batetik, nekez gauza daitezkeen 
betebeharrak ezartzen ditu, esate baterako, espero den 
errentagarritasuna, eta aipatzen dituen beste batzuk berriz ez dira 
existitzen, esate baterako, prestazioen arautegia (4. artikulua).

Erregulazioa korapilatsua eta zehaztugabea da, bereziki 
erakundearen inbertsio printzipioen adierazpena (5. artikulua); 
edo ulergaitza, esate baterako, administrazioari aktiboak 
kudeatzeko kontratuei buruz jakinarazi beharreko informazioari 
dagokionez, eta ez du zehazten kudeaketa orokorreko kontratuez 
ari den edo hirugarren batzuen bitartez antolatzen den edozein 
operazioz. Barne kontroleko irizpideetan ere zehaztasun eza 
nabaritzen da (kontzeptu juridiko zehaztugabeak, adibidez, 
«antolaketa egokia», «jarduera egokia»).

Bosgarren xedapen gehigarrian erakunde jakin batzuentzat 
ezartzen den araubide espezifikoarekin lotutako hornidura 
teknikoak bereziki

Atal honi buruzko gogoetek agerian jartzen dute, alde batetik, 
erreferentziatik ondorioztatzen den eskumeneko botere 
maila, arauak finkatzen duen interes teknikoaren alternatiba 
gisa, beste interes orokor (merkatuaren arabera finkatuak) 
edo partikular (erakundearentzat berarentzat kalkulatutako 
errendimendu espezifikoaren arabera eta erabat zehaztugabeko 
eta, beraz, Ogasun Sailaren eskumeneko boterearen mendeko 
irizpideen arabera) batzuen alternatiba gisa, eta bestetik, 
enpresa kooperatiboetan onartutako planak kudeatzen dituzten 
erakundeentzat erregimen desberdin eta berezi bat ezartzeko 
funtsari buruzko justifikazio objektiborik eza eta azalpenik eza 
(bosgarren xedapen gehigarria).
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Bestalde, justifikaziorik gabekotzat jotzen da prestazio 
aseguratu edo berraseguratuei buruzko txosten aktuariala 
bertan behera uztea, izan ere, arriskua hirugarren batengana 
lerratzeak ez dakar berekin erakundea libratzea onuradunaren 
aurrean, eta berriro agertzen da kontzeptu orokorregien 
arabera («aktibo nahikoak eta egokiak») finkatutako hornidura 
tekniko horiek finantzatzeko betebeharren zehaztasun eza 
(9. artikulua).

Azkenik, atal honi buruz ere adierazten dute balioesteko 
irizpideei buruzko informazioa eta gardentasuna hala nola 
irizpide horiek denboran barrena homogeneo irautea, une 
bakoitzean erakundeari komeni zaion moduan aldatzeko 
aukerarik eman gabe, alegia, onuradunen eskubideak 
bermatzen dituzten elementuak direla eta, beraz, eskakizun 
orokor gisa jaso beharko lirateke dekretuaren testuan.

Inbertitzeko arauak

Inbertitzeko arauei gagozkiela, zalantzan jartzen dira planaren 
sustatzaileek jaulkitako aktiboetan inbertitzeari jarritako mugak, 
izan ere, horrek asko ere asko murriztuko lituzke gehiengoz 
enpleguko aurreikuspen plan sektorial bateko enpresez 
osatutako eremu produktiboetan inbertitzeko aukerak, zalantzan 
jartzen da halaber erregulatu gabeko aktiboetan inbertitzearen 
ondorioz inbertsioa jaso duen erakundearen kontrola lortzearen 
debekua ere (ELA, LAB eta Confebask).

Aitzitik, arauak baimentzen duen erregulatu gabeko merkatuen 
mendeko aktiboetako inbertsio portzentajea (%30) gehiegizkoa 
izan daitekeela ohartarazten dute (UGT).

Atal honetan, zalantzan jartzen da halaber eskumeneko botere 
tarte handia aitortu izana erregimenari eta aktiboak inbertitzeko 
baldintzei (11.7. artikuluak eskumen hori ematen dio Ogasun 
Sailari, agintaritza kontrolatzailearen jarduerako oinarrizko 
alderdiak edo irizpide orokorrak finkatu gabe), eta horrek 
segurtasun gabezia juridiko handia ekar dezake.

Beste alde batetik, erakundearen aktiboen kudeaketa, gordailu 
eta zaintza arloan ere, ezin edo oso nekez bete daitezkeen 
arauak ezartzen ditu 12. artikuluak, zentzu zabalean interpretatuz 
gero, hau da, kudeaketa kontratu orori aplikatzen bazaie eta ez 
kudeaketa orokorreko kontratuei bakarrik.

Xedapen gehigarriak

Xedapen hauen edukiari buruzko alegazioetan ere hainbat 
proposamen desberdin agertzen dira, UGTk, esaterako, 
gehiegizkotzat jotzen du enpleguko planak kudeatzen dituzten 
erakundeei administrazio gastuetarako baimentzen zaien 
ehunekoa (%2), eta CC.OO.k, berriz, zalantzan jartzen du 
baloreak erosteagatik bitartekotza kostuak halakotzat onartzeko 
irizpidea, erosteko operazioari berari egotzi beharko litzaizkioke 
eta.

«Borondatezko gizarte 
aurreikuspeneko erakundeen 
jarduera batzuk arautzen 
dituen Dekretu Proiektua» 
eta «Borondatezko gizarte 
aurreikuspeneko erakundeen 
bidez antolatutako gizarte 
aurreikuspen osagarriko sistema 
batzuk ezartzeko diru-laguntzak 
arautzen dituen Dekretu 
Proiektua»

0 Informes CRL 06 (E).indd   390 Informes CRL 06 (E).indd   39 13/6/07   08:56:2513/6/07   08:56:25



40

Lan Harreman Kontseilua
2006ko txostenak eta irizpenak

ELAk ez du onartzen bereziki bigarren xedapen gehigarrian 
aitortzen den eskubidea, alegia, bazkide babeslearekin lan 
harremana amaitutakoan funts kapitalizatua mobilizatzeko 
eskubidea, gainera, ez dira bereizten gizarte aurreikuspen 
osagarriko erakunde desberdinak eta horietan finkatutako 
helburuak, ekarpenetan zein prestazioetan. Ez dago 
justifikazio objektiborik, bestalde, eskubide hori harremana 
amaitu eta hurrengo bi urteetan erabili ahal izateko. Halaber, 
UGTk ohartarazten du ez dela zehaztu irizpiderik mobilizazio 
data finkatzeko eta ahaztu egin dela, nonbait, gai horrek 
berebiziko eragina izan dezakeela onuradunen eskubidean 
(UGT).

Bosgarren xedapen gehigarriari gagozkiola, errepikatu behar 
dugu ez dagoela azalpenik bazkide babeslearen izaeragatik 
bakarrik (kooperatibak) erakunde jakin batzuk desberdin 
tratatzea justifikatuko duenik.

BORONDATEZKO GIZARTE AURREIKUSPENEKO ERAKUNDEEN 
BIDEZ ANTOLATUTAKO GIZARTE AURREIKUSPEN 
OSAGARRIKO SISTEMA BATZUK EZARTZEKO DIRU-
-LAGUNTZAK ARAUTZEN DITUEN DEKRETU PROIEKTUA

Gogoeta orokorrak

Dekretu proiektu honek, plan kolektiboak kudeatzen dituzten 
borondatezko gizarte aurreikuspeneko erakundeek, lehenagotik 
daudenek zein sortu berriek, diru-laguntza jakin batzuk 
eskuratzeko bete behar dituzten irizpideak zehazten ditu, diru-
-laguntza horien bidez finantzatuko dira erakundea bera eratzeko 
eta abiarazteko gastuak, partzialki eta lehenbiziko bi urteetan, 
edo aurreikuspen plan kolektibo berri bat abiarazteko gastuak.

Sindikatuen iritzia

Sindikatuek izendatutako Txosten Batzordeko kideek ezetza 
eman diote lege ekimen honi, arrazoi desberdinengatik eta 
neurri desberdinetan:

Batzuetan, dekretuaren kontra agertzen dira erabat, politikoki 
eta ideologikoki kapitalizazio sistema pribatuak eratzeko diru-
-laguntza publikoak ematearen kontra daudelako, sistema 
horiek kolektiboak edo elkartekoak badira ere (LAB); beste 
batzuetan, berriz, ez deritzotelako egoki bide horri (BGAE 
bat eratzeko diru-laguntzak ematea) bultzatu nahi omen den 
enpleguko gizarte aurreikuspen osagarriaren eredu orokortua 
—ekarpen jakin bat eta prestazioak biziarteko errenta moduan 
dituzten enpleguko erakundeetan oinarritua— bultzatzeko (ELA).

Beste alde batetik, dekretu proiektua partzialki arbuiatzen 
da elkarte planak eta enplegu planak kudeatzen dituzten 
erakundeak parekatzen dituelako, alta, aurreikuspen planean 
zehaztutakoari jarraituz, negoziazio kolektiboaren inguruan 
antolatutako enplegu sistemak baino ez lituzke bultzatu behar, 
sistema publikoko gizarte aurreikuspen osagarria orokortzeko 
(CC.OO.).
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Azkenik, UGTk eskatzen du, dena den, enpleguko aurreikuspen 
planek bazkideen borondatezko atxikimenduaren printzipioa 
zehatz dezatela, haien iritzian borondatezko planak kudeatzen 
dituzten erakundeek baino ez luketelako diru-laguntzarik jaso 
behar.

Gogoeta partikularrak

Sindikatuen iritzia

Dekretu proiektuari orokorrean ezetza eman arren, sindikatuek 
izendatutako Txosten Batzordeko kideek gogoetak egin dituzte 
dekretuko zenbait alderdi zehatzi buruz ere.

Plana ezartzeko erabilitako bitartekoaren inguruan

LABek izendatutako kideak arbuiatu egiten ditu estatutuz 
kanpoko akordio kolektiboak aurreikuspen planak ezartzeko 
bitarteko gisa, eta adierazten du gizarte aurreikuspen osagarria 
estatutuen araberako sektoreko hitzarmen kolektiboen bitartez 
baino ez litzatekeela ezarri behar, langileen eta enplegu 
emaileen ekarpen paritarioekin, edozelan ere, aitzitik, CC.OO.k 
izendatutako kidearen iritziz, autonomia kolektiboaren tartea 
ez da ez baldintzatu ez mugatu behar eta, hala egokituz gero, 
ekarpen desberdinak finkatzeko aukera eduki behar dute eta 
gutxienezko mugarik gabe (dekretu proiektuko 4. puntuko 
3. artikuluak zehazten duen langile bakoitzaren soldataren %0,5 
horri dagokionez).

Beste alde batetik, dekretu proiektuko 3. artikulutik negoziazio 
kolektibotik aparte eratutako elkarteko plan kolektiboei buruz 
egiten diren aipamen guztiak kentzeko eskatzen du CC.OO.k 
izendatutako kideak, dekretuak zentzu hertsian enpleguko 
planak arau ditzan nahi du eta.

Erabakiak hartzeko araubidea

Desadostasuna dago erabakiak hartzeko dekretu proiektuko 
3.3. artikuluan zehazten den araubidearen inguruan ere.

ELA eta LABen iritzirako, bazkide osoen eta bazkide babesleen 
ordezkariek paritarioki osatutako gobernu organoen erabakiak 
—UGTko eta CC.OO.ko kideek zalantzan jartzen dute 
paritariotasun eskakizun hori enpresaren ekarpenak soldata 
geroratutzat jotzen dute eta— alderdi bakoitzaren gehiengoz 
hartu beharko lirateke, eta ez litzateke gehiengo orokorren 
araubiderik erabili behar, ezta gehiengo orokor kualifikatuen 
araubiderik ere.

Aitzitik, CC.OO.k izendatutako kidearen iritzirako, Borondatezko 
Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeei buruzko Legearen 
15. artikuluaren eta arautegiko 34. artikuluan zehaztutako 
irizpideen arabera hartu beharko lirateke erabakiak, orokorrean 
gehiengo soilez, arau horietan aurreikusitako kasuetan 
eskatutako gehiengo kualifikatuen kalterik gabe.
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Beste gogoeta batzuk

Azkenik, UGTk izendatutako kidearen iritzirako, langileek banaka 
beren borondatez atxikitzeko printzipioa errespetatzen bada, 
enpleguko planen trataera desberdina aldi baterako diru-
-laguntzen bitartez baino gehiago zerga araubide bereizi eta 
iraunkor baten bitartez egin beharko litzateke, eta dekretu honek 
ez du halakorik jasotzen.

HONAKO DEKRETU PROIEKTUEI BURUZKO IRIZPENA: 
BORONDATEZKO GIZARTE AURREIKUSPENEKO 
ERAKUNDEEN JARDUERA BATZUK ARAUTZEN DITUEN 
DEKRETU PROIEKTUA ETA BORONDATEZKO GIZARTE 
AURREIKUSPENEKO ERAKUNDEEN BIDEZ ANTOLATUTAKO 
GIZARTE AURREIKUSPEN OSAGARRIKO SISTEMA BATZUK 
EZARTZEKO DIRU-LAGUNTZAK ARAUTZEN DITUEN DEKRETU 
PROIEKTUA

Lan Harremanen Kontseiluko Txosten Batzordeak, 2006ko 
maiatzaren 10ean batzarturik, ondoko irizpena onartu zuen 
Confebaskek, ELAk, CC.OO.k eta UGTk izendatutako kideen 
aldeko botoarekin. Bilera horretan LABek izendatutako kideak 
irizpenaren kontrako botoa eman zuen eta, batzordeak berak 
kontsulta eginkizunerako ezarritako prozedurari jarraituz, 
irizpenaren ondoren jasotzen den boto erreserbatua aurkeztuko 
zuela iragarri zuen.

Irizpena

LEHENA. Aginduzko txostena emateko erakunde honetara 
helarazitako dekretu proiektuen eduki zehatzari buruzko 
azterketa alde batera utzita, Lan Harremanen Kontseiluko 
Txosten Batzordeak bien kontra agertu nahi du ondoko ataletan 
azaltzen diren arrazoiengatik.

BIGARRENA. Borondatezko gizarte aurreikuspeneko 
erakundeen jarduera batzuk arautzen dituen dekretu 
proiektu-ari dagokionez, EAEn diharduten gizarte 
aurreikuspeneko erakundeentzat jarduera motaren arabera 
araubide juridiko bereizi bat ezartzeko erabakia hartzen bada, 
Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeei buruzko 
egungo Legea garatzeko arau bat ez litzateke izango horretarako 
tresna egokia, aitzitik, lege hori bera aldatu beharko litzateke.

Hiru aldetatik begiratuta egiten dugu gogoeta hori:

Lehenik eta behin, legeak berak jasotzen ez dituen kategoria 
batzuetan oinarritutako mendeko arau bat (goragoko beste 
bat garatzeko dena) onartuz gero arrazoizko zalantzak sortuko 
liratekeelako haren legezkotasunaren inguruan.

Bigarrenik, legezkotasun bloke bera osatu arren kontzeptu 
eta irizpide desberdinak eta maiz gutxi zehaztuak erabiltzen 
dituzten bi arau (lege bat eta garatzeko dekretu bat) aplikatzeak 
segurtasun juridiko eza eragin lezakeelako.
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Hirugarrenik, Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko 
Erakundeei buruzko Legea aldatzea gizarte aurreikuspen 
osagarriko planaren helburu esplizituetako bat zelako.

HIRUGARRENA. Borondatezko gizarte aurreikuspeneko 
erakundeen bidez antolatutako gizarte aurreikuspen osagarriko 
sistema batzuk ezartzeko diru-laguntzak arautzen dituen 
dekretu proiektu-ari dagokionez, Txosten Batzordeko kideen 
aburuz, irizpen honetako aurreko atalean azaldutako arrazoi 
berberengatik, legea aldatuta zehaztu beharko litzateke nolako 
aurreikuspen erakundeek jaso ditzaketen eratzeko edo jarduteko 
diru-laguntzak.

LAUGARRENA. Gogoeta hauek lehentasunezkoak eta aldez 
aurrekoak dira, horregatik ez dira jaso irizpenean batzordekide 
bakoitzak gizarte aurreikuspen osagarriaren ereduari buruz edo 
txostena emateko helarazitako bi dekretu hauen alderdi batzuei 
buruz dituen iritzi espezifikoak, hala ere, iritzi hori, edo parte 
bat behintzat, kontsulta eginkizunerako finkatutako prozeduran 
egindako alegazio partikularretan adierazi dute eta funtsezkoena 
Lan Harremanen Kontseiluak emandako txostenean jasotzen da, 
«ekarpenen sintesia» izenburuko atalean.

Bilbo, 2006ko maiatzaren 12a

LABek izendatutako Txosten Batzordeko kideak aurkeztutako 
boto erreserbatua

Borondatezko gizarte aurreikuspeneko erakundeen jarduera 
batzuk arautzen dituen dekretu proiektuari eta Borondatezko 
gizarte aurreikuspeneko erakundeen bidez antolatutako 
gizarte aurreikuspen osagarriko sistema batzuk ezartzeko 
diru-laguntzak arautzen dituen dekretu proiektuari buruzko 
irizpenaren kontra agertzen da LAB sindikatua. Horrenbestez, 
hona hemen bere BOTO ERRESERBATUA:

Lehena. LABek erreserba politiko eta ideologiko larriak ditu 
EAEko Gobernu Kontseiluak urtarrilaren 10ean onartutako 
gizarte aurreikuspen osagarriko plan osoa betetzen duen 
filosofiaren eta espirituaren inguruan.

Bigarrena. LAB ez dator bat EAEn gizarte aurreikuspen 
osagarria orokortzeko helburuarekin ez horretarako erabili nahi 
den mekanismoarekin, baliabide publikoak erauzten dituelako 
kapitalizazio sistema pribatuak finantzatzeko.

Hirugarrena. Txostena emateko helarazitako dekretuek 
politikoki aurreikuspen plan horretan dute sorburua, 
horregatik, kontrako jarrera hau ez dugu araua egiteko erabili 
den legegintza teknika desegokian oinarritzen, aurreko 
paragrafoetan laburki azaldutako sakoneko arrazoietan baizik.

Donostia, 2006ko maiatzaren 15a

«Borondatezko gizarte 
aurreikuspeneko erakundeen 
jarduera batzuk arautzen 
dituen Dekretu Proiektua» 
eta «Borondatezko gizarte 
aurreikuspeneko erakundeen 
bidez antolatutako gizarte 
aurreikuspen osagarriko sistema 
batzuk ezartzeko diru-laguntzak 
arautzen dituen Dekretu 
Proiektua»
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Lan Harremanen Kontseiluaren txostena honako dekretu 
proiektuari buruz: Enpresa eta lantokietan segurtasun eta 
osasun baldintzak egiaztatzeko, Osalan-Laneko Segurtasun eta 
Osasunerako Euskal Erakundeko pertsonal teknikoa gaitzeko 
eta antolatzeko prozedura eta baldintzak arautzen dituen 
dekretua

Aurrekariak

2006ko maiatzaren 11n, Eusko Jaurlaritzako Lan eta Gizarte 
Segurantza Saileko Azterlanen eta Araubide Juridikoaren 
Zuzendaritzak igorritako idazkia jaso da Lan Harremanen 
Kontseilu honetan, honek, bere eskumenen esparruan, dekretu 
proiektu hori aztertu eta horri buruzko irizpena eman dezan. 
Hona hemen dekretu proiektu hori: Enpresa eta lantokietan 
segurtasun eta osasun baldintzak egiaztatzeko, OSALAN-Laneko 
Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeko pertsonal 
teknikoa gaitzeko eta antolatzeko prozedura eta baldintzak 
arautzen dituen dekretua.

Gogoeta orokorrak

Laneko Arriskuen Prebentziorako Legean (54/2003 Legea) 
2003. urtean egin zen aldaketa dugu dekretu proiektu honen 
urruneko aurrekaria. Aldaketa haren helburuetako bat lan 
jarduneko segurtasun eta osasun baldintzen gaineko zaintza 
eta kontrola areagotzea zen. Horretarako, Laneko Arriskuen 
Prebentziorako Legean xedapen zehatzak sartu ziren laneko 
arriskuen prebentzioan eginkizun teknikoak dituzten autonomia 
eremuko zein bestelako funtzionario eta erakunde jakin 
batzuen lankidetza antolatzeko laneko ikuskatzailetzarekin 
(Laneko Arriskuen Prebentziorako Legearen 9. artikulua, 2. eta 
3. idatz zatiak). Legearen idazketa berriaren arabera, gaitutako 
teknikariek errekerimenduak egin liezazkiekete enpresei 
segurtasun eta osasun arloan eta, errekerimendu horiek bete 
ezean, horien berri jasotzen duten txostenak igor liezazkiokete 
laneko ikuskatzailetzara eta arau hauste aktetan egitate gisa 
jaso, horrela ikuskatzailetzak berak zuzenean egiaztatu dituen 
arau hausteek legeak aitortutako garrantzi eta froga balio bera 
izango lituzkete.

Xedapen hauen garapena eta zehaztapena, hau da, funtzionario 
horiek bete beharko lituzketen baldintzak eta burutu beharko 
luketen jarduera zehatza, geroago gauzatu ziren araudi xedapen 
bi hauek aldatu zituen Errege Dekretu beraren ondorioz 
(ekainaren 10eko 689/2005. 2005eko ekainaren 23ko BOE):

— Laneko ikuskatzailetzaren antolaketa eta funtzionamendurako 
erregelamenduak (otsailaren 4ko 138/2000 Errege Dekretua), 
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Laneko Arriskuen Prebentziorako Legearen 9.3. artikuluan 
aurreikusitakoa garatuz, orain berariaz definitzen du 
funtzionario tekniko horien jarduera eremu zehatza eta 
gutxieneko baldintzak finkatzen ditu agintaritzak funtzionario 
horiek gaitu ditzan.

— Lan arloko arau hausteengatik zehapenak ezartzeko 
prozedura arautzen duen erregelamendu orokorrak 
(928/1998 Errege Dekretua) arau hauste aktaren izaera eta 
edukia zehazten ditu gaitutako funtzionario tekniko batek 
jardun duen kasuetarako.

Aurrekari horien esparruan, Euskal Autonomia Erkidegoan 
eginkizun hori beteko duten funtzionarioak zeintzuk izango diren 
esatera eta legeak eskatzen duen homologazio prozedurarako 
baldintzak eta eskakizunak zehaztera mugatzen da txostenerako 
igorri den dekretu proiektua.

Dekretu proiektuaren edukia

Proiektuaren edukiak aztertzerakoan hiru eremu desberdin 
bereiz ditzakegu:

1. Lehenbizikoa, laneko ikuskatzailetzarekin laneko arriskuen 
prebentzioaren arloan lankidetzan aritzeko gaitutako autonomiako 
funtzionarioek bete beharreko eginkizunen eduki zehatza. Puntu 
honetan dekretu proiektuak laneko ikuskatzailetzaren antolaketa 
eta funtzionamendurako erregelamenduaren 63. artikulua 
errepikatu besterik ez du egiten, eta honek, berriz, Laneko 
Arriskuen Prebentziorako Legearen 9.3. artikulua garatzen du.

Eginkizun horiek honako hauek dira:

a) Lokalen eta instalazioen ezaugarriak, hala nola lantokian 
dauden ekipamenduen, tresnen, produktuen edo 
substantzien ezaugarriak.

b) Lan giroan dauden agente fisiko, kimiko eta biologikoen 
izaera eta bakoitzaren intentsitatea, kontzentrazioa eta 
presentzia maila.

c) Lehen aipatutako agente horiek erabiltzerakoan langileen 
segurtasunerako edo osasunerako arriskuak sor ditzaketen 
prozedurak.

d) Babes kolektibo zein indibidualerako ekipamenduen 
ezaugarriak eta erabilera.

e) Mediku azterketak egitea eta azterketa horiek urtarrilaren 
17ko 39/1997 Errege Dekretuan onartutako Prebentzio 
Zerbitzuen Erregelamenduaren 37.3. c artikuluak xedatutako 
osasuna zaintzeko protokolo sanitario zehatzetara egokitzea.

f) Lanpostuak ergonomiaren arloko eskakizunetara egokitzea.

Eginkizun horien barnean, dekretu proiektuak berriz adierazten 
du gaitutako funtzionario autonomikoek errekerimenduak 
egiteko ahalmena izango dutela zerrendako gaietan, eta 

Enpresa eta lantokietan 
segurtasun eta osasun 
baldintzak egiaztatzeko, 
Osalan-Laneko Segurtasun eta 
Osasuneko Euskal Erakundeko 
pertsonal teknikoa gaitzeko 
eta antolatzeko prozedura eta 
baldintzak arautzen dituen 
dekretua

0 Informes CRL 06 (E).indd   450 Informes CRL 06 (E).indd   45 13/6/07   08:56:2613/6/07   08:56:26



46

Lan Harreman Kontseilua
2006ko txostenak eta irizpenak

gainerakoan 689/2005 Errege Dekretuari lotzen zaio oro har 
(txosten honetako aurreko atalean adierazi dugun bezala, arau 
honek egokitu ditu Estatuko araudi xedapenak Laneko Arriskuen 
Prebentziorako Legera) errekerimendu ahalmena erabiltzeko 
eran eta juridikoki izango dituen eragin eta ondorioetan. 
Horrenbestez, gaitutako funtzionario autonomikoek 
errekerimendua egin ahal (eta egin behar) diete enplegu 
emaileei segurtasun eta osasun arloko lan baldintza materialak 
bere manu eta aginduetara egoki ditzaten eta, horrez gainera, 
errekerimenduak bete ezean, txosten bat igorri behar dute 
laneko ikuskatzailetzara, eta honek egitate oinarri gisa erabiliko 
du txosten hori arau hauste akta egiteko.

2. Bigarrena, berriz, laneko ikuskatzailetzaren antolaketa eta 
funtzionamendurako erregelamenduaren 60. artikuluaren 
arabera autonomiako agintaritzak bere burua antolatzeko dituen 
eskumenak erabilita, bere funtzionarioak gaitzeko aukeratu duen 
era da.

Gaikuntza erregimen horretako ezaugarri nagusiak honako 
hauek dira:

2.1. Gaitutako funtzionarioak honako hauek bete behar ditu 
betiere:

a) Laneko ikuskatzailetzaren antolaketa eta funtzionamendurako 
erregelamenduak zehaztutako gutxienezko baldintzak 
(59. artikulua), izan ere, hitzez hitz jaso dira arau proiektu 
autonomikoan: A eta B taldeetako funtzionarioak izango 
dira eta 39/1997 Errege Dekretuak onartutako prebentzio 
zerbitzuen erregelamenduaren 37.2. artikuluak goi mailarako 
zehazten duenaren pareko prestakuntza, edo erregelamendu 
horrek (bosgarren xedapen gehigarria) edo erregelamendua 
garatzeko aginduak (1997ko ekainaren 27ko M.A.) zehazten 
duten prozeduraren bidez baliozkotutako prestakuntza 
izango dute laneko arriskuen prebentzioaren arloan.

b) Bere burua antolatzeko eskumena erabilita, autonomiako 
agintaritzak beste baldintza batzuk gehitu ditu dekretu 
proiektu honen bidez, honako hauek:

— EAEko funtzionarioak izan behar dute eta OSALANera 
atxikiak.

— Gaikuntza lortzeko berariaz antolatutako ikastaro bat 
gainditu behar dute (39/1997 E.D.an araututako ikastaroez 
beste bat, bistan da), hala ere, dekretu proiektuak ez du 
aipamenik ere egiten haren eduki zehatzari buruz.

2.2. Arau proiektuak jorratzen dituen eskumenak funtzionario 
autonomikoei eratxikitzeko ez da lanpostu berririk sortuko eta, 
horrenbestez, ez dira LPZak aldatuko, aitzitik, (aldi baterako) 
araubide iragankor baten bidez esleituko zaizkie eginkizun 
horiek eta hori funtzionario batzuen homologazio formalean 
mamituko da, horrela funtzionario horiek lankidetzan arituko 
dira laneko ikuskatzailetzarekin.
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2.2. Bestalde, gaikuntza erregimen hori borondatezkoa da. 
Aurreko paragrafoetan zehaztutako baldintzak betetzen dituzten 
interesdunen eskariz emango zaie gaikuntza OSALANeko 
zuzendari nagusiaren zuhurtziaren araberako ebazpen baten bidez.

2.3. Gaikuntza aldi baterako da edozein kasutan ere (bi urterako 
ematen da eta interesdunaren eskariz beste urtebeterako luza 
daiteke urtez urte) eta kendu egin daiteke dekretu proiektuaren 
9. artikuluan jasotzen diren arrazoiengatik, aldi baterako kentzea 
ere aurreikusita dago urraketaren larritasunaren arabera, eta 
larritasun horren zenbaterainokoa eskumena duen agintaritzak 
balioztatuko du bere kabuz.

2.4. Gaikuntzarekin batera emango zaion kredentzialak 
ahalmena emango dio kasuan kasuko funtzionarioari bere 
eginkizuna betetzeko, eta ordainsari osagarriak jasotzeko 
eskubidea izango dute, hala ere, dekretu proiektuak ez du 
aipamenik ere egiten ordainsari horien kalifikazio juridikoari 
buruz (dena dela, ziur aski lanpostuari gabe errendimenduari 
lotutako osagarriren baten bitartez bideratu beharko dira) 
ez oinarrizko irizpideei buruz, halaber, lanaldi eta ordutegi 
malguak izango dituzte, egin beharreko lanaren ezaugarriek 
hala eskatzen dutelako, bestalde, bateraezintasun batzuk daude 
eta emandako eginkizunaren eduki zehatzarekin bat datorren 
abstentzio eta ezespen erregimenpean egongo dira.

3. Hirugarrena gaitutako funtzionarioen mendekotasun 
funtzionalaren erregimena da.

Puntu honetan, antolaketa eta funtzionamendurako 
erregelamenduaren 64.1. artikuluak teknikari horien jarduketak 
laneko ikuskatzailetzaren lurraldeko batzordeak zehaztutako 
programen esparruan burutuko direla dioen arren, dekretu 
proiektuak xedatzen du gaitutako teknikari horien jarduketa 
OSALANeko zuzendari nagusiak «ordenatzen» duela lurraldeko 
batzordearekiko akordioen esparruan.

EKARPENEN SINTESIA

Maiatzaren 19an jaso ditu Lan Harremanen Kontseiluak Txosten 
Batzordeko kideek arau proiektu honi buruz egindako alegazio 
eta iritzi partikularrak.

Sindikatuen iritzia

ELAk eta LABek izendatutako kideek aurretiazko iritzi orokor 
batetik heldu diote txostenerako igorritako dekretu proiektuaren 
azterketari: laneko ikuskatzailetzaren eskuduntza oso-osorik 
transferitu behar da eta egungo esparruko mendekotasun 
bikoitza gainditu: funtzionalki administrazio autonomikoaren 
mendekoa da eta organikoki administrazio zentralaren 
mendekoa.

Ikuspegi horretatik, arriskuen prebentzioaren arloko arauak 
betetzearen gaineko zaintza eta kontrol eginkizunak eta araua 
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bete ezean zehapena proposatzeko eginkizuna eraginkorki 
burutzeko behar beste bitarteko eta baliabide izango duen 
ikuskatzailetza propio bat aldarrikatzen dute, horrenbestez, ez 
dute onartzen dekretu proiektu honetan islatzen den mendeko 
eredua, alegia, transferitu gabeko ikuskatzailetza baten 
mendeko funtzionario kolaboratzaileengan oinarritutako eredua.

Edozein kasutan ere, dekretu proiektuari ezezko argia ematen 
dioten arren, biek adierazten dute gaikuntza sistema hau ezarriz 
gero, bitarteko materialak eta pertsonalak gehitu gabe —izan 
ere, dekretutik ondorioztatzen da OSALANen ez dela lanpostu 
gehiago sortuko eta gaitutako funtzionarioei eginkizun gehiago 
emango zaizkiela—, laneko segurtasun eta osasun maila 
handitzen eta hobetzen lagunduko ez duen ekimen antzua 
bihurtzeko arriskua dagoela. Ildo beretik, ohartarazten dute 
funtzionario horiei eginkizun gehiago emanez gero pertsonal 
horren lan baldintzek txarrera egin lezaketela, eta hori saihestu 
behar dela.

Bereziki dekretu proiektuaren 11. artikulutik ondoko esamoldea 
kentzeko eskatzen dute: «Laneko eta Gizarte Segurantzako 
Ikuskatzailetzak Euskal Autonomia Erkidegoan duen Lurraldeko 
Batzordearekiko akordioen esparruan».

UGTk izendatutako kideak adierazten du laneko ezbeharren 
arazoaren larritasuna dela eta, unean uneko baliabideekin 
jardun behar dela, gaikuntza sistema hau izan litekeen onena ez 
bada ere, eta laneko ikuskatzailetza osoki transferitzea bilatzeari 
utzi gabe, hala nola baliabide materialak eta giza baliabideak 
gehitzearen kalterik gabe, horregatik, zaintza eta kontrol lanetan 
kolaboratzeko, eta bai zehapen arloan ere, pertsonal teknikoa 
gaitzearen alde agertzen da.

Zenbait iritzi orokor eman ondoren eta dekretu proiektu hau 
bere lege aurrekarien esparruan eta antzeko edukia duten beste 
xedapen autonomiko batzuen testuinguruan kokatu ondoren, 
ondoko lau puntu hauek dira haren alegazioak dekretu proiektu 
honetan finkatzen den eredu zehatzari buruz:

— Lehenik eta behin, gaikuntza aldi baterako da (bi urterako, 
eta gaitutako funtzionarioaren eskariz beste urtebeterako luza 
daiteke urtez urte), eta haren iritzian dekretuan jasotzen den 
sistema hori funtzionario horiei ematen zaizkien eginkizunen 
eta gaitutako funtzionarioa agintari izatearen kalterako da.

— Bigarrenik, gaikuntza emateko sistemak, haren iritzian, ez 
luke zuhurtziaren araberakoa izan behar, ezpada araututakoa, 
hau da, merezimendu eta gaitasun irizpideen araberakoa, 
eta beste alde batetik, luzatzeko erregimenak, haren aburuz, 
automatikoa izan beharko luke, legearen kausaz gaikuntza 
kendu ezean, eta horrek arindu egingo lituzke gaikuntza aldi 
baterako izatearen ondoriozko arazoak.

— Hirugarrenik, gaikuntza berritzeko eta kentzeko sistema bat 
dago eta, izan ere, zehapen bat denez, arrazoi zerrenda zehatz 
bati lotu beharko litzaioke eta, gainera, edozein kasutan ere 
aurka egiteko aukera aitortu beharko litzaioke funtzionarioari. 
Alegazio hau amaitzeko, espresuki eskatzen du «itxiera 
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klausula» kentzeko, gaur egungo dekretu proiektuaren 
idazketak gaikuntza arrazoirik gabe berritzeko aukera ematen 
du eta.

— Azkenik, dekretuak ezartzen duen lanaldi eta ordutegi 
erregimenaren inguruan uste du erregimen orokorrak ez 
duela malgua izan behar egonkorra baizik, zerbitzuaren 
premien arabera egin beharreko egokitzapenen kalterik gabe.

Beste alde batetik, CC.OO.k izendatutako kideak OSALANen 
giza baliabideak eta baliabide materialak handitzea guztiz 
premiazkoa dela adierazita ekin die bere alegazioei, hala ere, 
haren iritzian ikuskatzailetza lanek ez dute ekarriko berekin 
lan karga gehiegi handitzea. Nolanahi ere, oroitarazten du 
OSALANen zahartze arazo bat dagoela eta azkeneko urteetan 
ez dela lan eskaintza publikorik egon. Ohartarazten du laneko 
arriskuen prebentzioaren lege esparrua aldatzeko Madrilen 
lortutako akordioa dela dekretu proiektu honen aurrekaria, eta 
ikuskatzailetza lanak burutzeko giza baliabideen urritasunerako 
irtenbide gisa aurkeztu zela hain zuzen ere. Horrenbestez, 
haren iritzian aukeratutako eredua izan litekeen onena ez bada 
ere, gaikuntza sistema onartzearen alde agertzen da, baina 
uste du gai jakin batzuk aldatu beharko liratekeela Kontseilura 
txostenerako igorritako dekretu proiektuan:

— Lehenik eta behin, hasieran bi urterako aurreikusita dagoen 
eta gaitutako funtzionarioaren beraren eskariz berritu 
daitekeen gaikuntzak iraunkortasun handiagoa izan beharko 
luke eta, horretarako, luzapen automatikoko sistema bat ezar 
liteke bederen.

— Bigarrenik, aurreikusita dagoen moduan, gaikuntza 
sistemaren diskrezionalitatea gehiegizkoa da. Beraz, aldatu 
beharra dago eta haren ordez berme gehiago eskainiko 
dituen beste sistema arautuago bat ezarri beharra dago.

— Hirugarrenik, UGTk izendatutako kideak adierazitakoaren 
ildo beretik, haren aburuz ere, lanaldi eta ordutegi erregimen 
orokorrak ez du malgua izan behar egonkorra baizik, 
zerbitzuaren premien arabera egin beharreko egokitzapenen 
kalterik gabe.

Enpresaburuen iritzia

Confebaskek izendatutako Txosten Batzordeko kidearen iritzirako 
zeharo desegokia da dekretu honen onespena, Confebaskek gai 
honen inguruan duen jarrera orokorraren ildo beretik, izan ere, 
lurraldeko funtzionarioei ikuskatzaile eginkizunak ematearen 
aurka daude, zeren eta haien lana, funtsean, enpresari aholkuak 
eta laguntza teknikoa ematea eta enplegu emaileen eta 
enplegatuen arteko lankidetza bilatzea baita segurtasun maila 
handitzeko, horregatik, praktikan eginkizun horiek burutzea eta 
aldi berean ikuskatzaile lana egitea bateraezinak dira.

Lan Harremanen Kontseiluko Txosten Batzordea 2006ko 
ekainaren 8an batzartu zen dekretu proiektua aztertzeko.

Enpresa eta lantokietan 
segurtasun eta osasun 
baldintzak egiaztatzeko, 
Osalan-Laneko Segurtasun eta 
Osasuneko Euskal Erakundeko 
pertsonal teknikoa gaitzeko 
eta antolatzeko prozedura eta 
baldintzak arautzen dituen 
dekretua
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Txosten Batzordeko kideen artean behar adinako gehiengoan 
oinarritutako iritzi erkiderik ez dagoenez, Enpresa eta lantokietan 
segurtasun eta osasun baldintzak egiaztatzeko, OSALAN-Laneko 
Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeko pertsonal 
teknikoa gaitzeko eta antolatzeko prozedura eta baldintzak 
arautzen dituen dekretu proiektuari buruzko Lan Harremanenn 
Kontseiluaren irizpenik gabe amaitu da bilera.

Bilbo, 2006ko ekainaren 8a

Enpresa eta lantokietan 
segurtasun eta osasun 
baldintzak egiaztatzeko, 
Osalan-Laneko Segurtasun eta 
Osasuneko Euskal Erakundeko 
pertsonal teknikoa gaitzeko 
eta antolatzeko prozedura eta 
baldintzak arautzen dituen 
dekretua
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Lan Harremanen Kontseiluaren txostena langileek enpresetan 
parte hartzeko laguntzak ezartzen dituen Agindu Proiektuari 
buruz

Aurrekariak

2006ko maiatzaren 11n, Eusko Jaurlaritzako Lan eta Gizarte 
Segurantza Saileko Azterlanen eta Araubide Juridikoaren 
Zuzendaritzak igorritako idazkia jaso da Lan Harremanen 
Kontseilu honetan, bertan langileek enpresetan parte hartzeko 
laguntzak ezartzen dituen agindu proiektua helarazten du, eta 
testua Kontseiluan aztertzeko eskabidea egin du, honek, bere 
eskumenen esparruan, agindu horren gaineko irizpena eman 
dezan.

Gogoeta orokorrak

Langileek enpresetan parte hartzeko laguntzak ezartzeko 
ekimen hau ez da oraintsukoa, izan ere, 6 urte du dagoeneko 
programa hau indarrean dela, zioen azalpenean jasotzen 
den bezala. Oraingo hau dugu, ordea, Lan Harremanen 
Kontseilura horrelako arau bat helarazi zaion lehenbiziko 
aldia, benetan duen garrantzia oker balioztatu delako, ezen 
Gizarte Ekonomiako Zuzendaritzak bultzatu eta kudeatutako 
xedapena den arren, testuan aurreikusitakoak enpresa guztiei 
aplikatzen baitzaizkie, kasuan kasuko eragina desberdina bada 
ere.

Horrenbestez, eta, esan bezala, programa honek zenbait urte 
indarrean daramatzan arren, Kontseiluan ez dago aurrekaririk 
eta ez da iritzirik eman horri buruz orain arte.

Nolanahi den ere, arau proiektu honen edukia eta xede 
berarekin hau baino lehen indarrean izan diren aginduak 
alderaturik, ageri da deus gutxi aldatu dela testuan. Beharbada, 
lehenagoko arauaren aldean, hau da, 2005eko uztailaren 
6ko aginduaren aldean, desberdintasun bakar bat nabarmen 
daiteke, alegia, gizarte ekonomiakoak ez diren enpresak gizarte 
ekonomiako entitate bilakatzea ez dela jadanik agertzen oraingo 
honetan diruz lagun daitezkeen ekintzen artean. 2005. urteko 
aginduak jasotzen zuen ekintza hori desagertu egin da oraingo 
honetan agindu proiektuko 2. artikuluko zerrendan jasotzen 
diren ekintzen artetik.

Aginduan jasotako laguntzen eduki materiala

Agindu proiektu honek zehazten dituen diru laguntzen xedea, 
zuzenean edo zeharka, enpresan langileen parte hartzea 
bultzatzea da.

Langileek enpresetan parte 
hartzeko laguntzak ezartzen 
dituen Agingu Proiektua
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Helburu horri ekiteko intentsitate maila, ordea, ez da berdina. 
Horregatik, hiru talde bereizi behar ditugu diruz lagun 
daitezkeen ekintzen artean.

a) Diagnostikoak egitea langileen parte hartze mailari buruz 
enpresa jakin batean. Horren osagarri, hala badagokio, 
besteren konturako langileek enpresan duten parte hartzea 
«hobetzeko» —arauak dioen bezala— plan zehatzak prestatu 
eta onartzeko ekintza jasotzen da.

b) Ikerketa, prestakuntza eta dibulgazio ekintzak burutzea 
enpresetan langileen parte hartzea bultzatzeko.

c) Zuzeneko laguntzak, eduki desberdinekin, enpresaren 
ezaugarrien arabera eta kasuan kasuko ekintzaren arabera, 
besteren konturako langileek kapital sozialeko akzioak edo 
partizipazioak harpidetu ditzaten edo gizarte ekonomiako 
entitateetan bazkide bihur daitezen.

Aplikazio eremua eta laguntzak nortzuek har ditzaketen

Gorago esan bezala, enpresa guztiak sartzen dira aginduaren 
aplikazio eremuan, baina askotan diruz laguntzen den ekintzaren 
norainokoa eta laguntzaren eduki zehatza definitzerakoan 
gizarte ekonomiako enpresak eta gainerakoak bereizten ditu 
aginduak, dena den, ez du gizarte ekonomiako entitatearen 
kontzeptua espresuki definitzen, izan ere, ahaztu bide du ez dela 
arauzko kontzeptua eta, beraz, ez duela adiera bakarreko eduki 
zehatzik ikuspegi juridikotik.

Halaber, eta argibide gehiagorik eman gabe, aginduak erakunde 
publiko eta pribatuak izendatzen dituenak jasotzen ditu laguntza 
batzuen hartzaile izan daitezkeenen artean.

Ekintza horien ezaugarri orokorrak adierazi ondoren, eta maiz 
korapilatsu samarra den teknika baten bidez, aginduak ekintza 
motaren arabera adierazten du laguntza horiek nortzuek har 
ditzaketen.

— A taldeko ekintzak (diagnostikoak, planak) burutu nahi 
dituen edozein enpresari laguntza aitortzen zaio eta 
laguntza horren norainokoa berbera da, baldin eta ezaugarri 
jakin batzuk (proiektuaren 4. artikuluan zehaztutakoak) 
dituzten aholkularitza sozietateen bidez egiten badute, 
edo diagnostiko horretan oinarriturik parte hartze maila 
hobetzeko plan bat abiarazten badute. Puntu honetan, 
aginduak diagnostiko horren gutxienezko edukia zehazteko 
baino ez ditu bereizten gizarte ekonomiako enpresak eta 
gizarte ekonomiakoak ez direnak. Edozein kasutan ere, 
laguntza horien zenbatekoak honako hauek dira:

• Diagnostikoa egiteko: diru laguntzaren zenbatekoa kostu 
garbiaren %75ekoa izango da (Gizarte Ekonomiako 
Zuzendaritzak aldez aurretik onartutakoa) eta gehienaz ere 
12.000 eurokoa.

Langileek enpresetan parte 
hartzeko laguntzak ezartzen 
dituen Agingu Proiektua
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• Plana abiarazteko: diru laguntzaren zenbatekoa kostu 
garbiaren %50ekoa izango da, era berean Gizarte 
Ekonomiako Zuzendaritzak aldez aurretik onartutakoa, eta 
gehienaz ere 30.000 eurokoa.

— B taldeko ekintzak (ikerketa, prestakuntza, dibulgazioa) 
burutzeko laguntza erakunde publikoek zein pribatuek jaso 
dezakete, besterik zehaztu gabe. Horrelakoetan, laguntza 
honako hau da:

• Kasuan kasuko ekintzaren kostu garbiaren %75ekoa izango 
da (Gizarte Ekonomiako Zuzendaritzak aldez aurretik 
onartutakoa) eta gehienaz ere 30.000 eurokoa.

— C taldeko ekintzen tipologia konplexuagoa da, eta gizarte 
ekonomiako enpresen eta gizarte ekonomiakoak ez direnen 
arteko bereizkuntzaren eragina handiagoa da.

Enpresa arruntak: akzioak edo partizipazio sozialak eskuratzeko 
diru laguntza bakarrik emango zaie baldin eta kontratu 
mugagabea duten hiru langiletik batek gutxienez eskuratzen 
badituzte akzio edo partizipazio sozial horiek eta gutxienez 
kapital sozialaren %10 harpidetzen badute. Baldintza horiek 
betez gero, laguntzaren edukiaren eragina bikoitza da:

a) Batetik, langile bakoitzari emandako diru laguntza 
harpidetutako akzioen edo partizipazioen balioaren %50ekoa 
izango da, eta gehienaz ere 1.500 eurokoa, eta

b) Bestetik, enpresari emandako diru laguntza sozietatearen 
eragiketa formalizatzeko kostu garbien %50ekoa izango da 
—Gizarte Ekonomiako Zuzendaritzak onartu ondoren, 
nolanahi ere—, eta gehienaz ere 12.000 eurokoa.

Gizarte ekonomiako enpresak: diru laguntza ematen da 
gizarte ekonomiako enpresetan mugagabeko kontratua eta 
gutxienez urtebeteko antzinatasuna duten besteren konturako 
langileak beren entitateko bazkide bihurtzeko. Horrelakoetan, 
langileak erositako partizipazioaren zenbatekoaren bestekoa 
izango da laguntza, eta gehienaz ere 1.500 eurokoa. Puntu 
honetan, beraz, aurrekoan ez bezala, ez da beste baldintzarik 
eskatzen langile kopuruaren eta eragiketaren zenbatekoaren 
inguruan.

Gizarte ekonomiako enpresentzat bakarrik zehaztutako kasu 
berezia. Agindu proiektu honetako zioen azalpenean kasu hau 
nabarmentzen da arau honetako berritasunen artean. Baina 
aurreikuspen hau bazegoen iaz onartutako arauan ere (2005eko 
uztailaren 6ko agindua).

Arauak behar bezain argi adierazten ez duen arren, honako 
kasu hau erregulatzen du: besteren konturako langilea 
enplegu emailea den entitatearen lege subrogazio baten 
bidez sartzen bada gizarte ekonomiako entitatera, enpresa 

Langileek enpresetan parte 
hartzeko laguntzak ezartzen 
dituen Agingu Proiektua
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horri administrazioko emakida edo kontrata bat esleitzearen 
ondorioz, orduan bazkide bihurtuko den langileak mugagabeko 
kontratua eta antzinatasun jakin bat (urtebete) edukitzeko 
eskakizuna kentzen da.

Agindu proiektuan jasotako beste xedapen batzuk

Gainerako artikuluetan aginduak diru laguntzei buruzko 
arauen ohiko egitura du, hau da, zehaztu egiten ditu laguntzak 
eskuratzeko eskatutako baldintzak, ezartzen ditu diru laguntza 
horien onuradunek dituzten betebeharrak eta finkatu egiten 
ditu laguntza horien eta antzeko edukia duten beste laguntza 
batzuen arteko bateragarritasun erregimena, tramitaziorako 
aplikatuko den prozedura, ebazteko eskumena duen organoa, 
helegiteen araubidea, ordainbidea eta arauan zehaztutako 
manuak ez betetzearen ondorioak eta erantzukizunak.

Alderdi hauetan guztietan ere agindu proiektu honek, esan 
bezala, bere aurrekari zuzena duen 2005eko uztailaren 6ko 
aginduaren edukia errepikatzen du.

EKARPENEN SINTESIA

Maiatzaren 19an jaso ditu Lan Harremanen Kontseiluak Txosten 
Batzordeko kideek agindu proiektu honi buruz egindako 
alegazio partikularrak.

Sindikatuen iritzia

LABek izendatutako batzordekidearen iritzian agindu 
proiektuaren helburua ez da benetan langileen parte hartzea 
bultzatzea enpresa antolaketa aldatzeko prozesuetan, aldaketa 
horiek zeinahi direla ere, hots, ekoizpenaren, sozietatearen 
nahiz status juridikoaren ingurukoak; aitzitik, enpresaren 
lehiakortasuna handitzea du helburu, tankera neoliberaleko 
kudeaketa sistema aurreratu baten barruan. Batzordekide honek 
ordezkatzen duen antolakundeak ez du onartzen, beraz, agindu 
honek defendatzen duen parte hartze eredua, diru funts publikoez 
langileek akzio batzuk erostea bultzatzen duen eredua, alegia, eta 
aldaketa prozesu horietan sindikatuen parte hartzea ziurtatuz lan 
harremanak gehiago demokratizatzearen alde agertzen da.

Horrenbestez, agindu proiektu honen kontrako iritzia 
agertzen du eta espresuki arbuiatzen du diru funts publikoak 
desbideratzea EAEko langile gehienen interesetatik eta 
lehentasunetatik urrun dauden ekimenak finantzatzeko.

Beste alde batetik, UGTk izendatutako kideak adierazten du 
orokorrean onartu egiten duela agindu proiektu hau, izan 
ere, funtsean antzeko edukia duten lehenagoko xedapenen 
edukia errepikatu egiten baitu, baina aldaketaren bat egitea 
proposatzen du.

Zehazki, 6.6 artikuluko 2. paragrafotik (ikerketa, prestakuntza 
eta dibulgazio jardueretarako diru laguntza emateko irizpideei 

Langileek enpresetan parte 
hartzeko laguntzak ezartzen 
dituen Agingu Proiektua
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buruzkoa) «entitatearen edo erakundearen kualifikazioa 
eta ospe profesionalaren» irizpidea kentzeko eskatzen du, 
izan ere, ez deritzo oso irizpide objektibo eta ataka bat ireki 
liezaieke erabaki arbitrarioei eta, gainera, ez da oinarritzen diru 
laguntza eskatzen duen entitateak aurkeztutako proiektuaren 
edukian, faktore subjektiboetan baizik. Hartara, horren ordez, 
aurkeztutako proiektuan langileentzat aurreikusten den 
benetako parte hartze mailan oinarritutako beste irizpide bat 
sartzeko eskatzen du.

Bigarrenik, diru laguntza eskuratzeko baldintza orokorren 
artean (7. artikulua) beste baldintza bat jasotzeko eskatzen du, 
hau da, (behar bezain luzea izango den) lehenagoko aldi jakin 
batean enpresak zehapenik ez izatea arau hauste larri edo oso 
larriengatik langileen eskubideak urratzen dituzten jokabideak 
direla kausa, bereziki, laneko arriskuen prebentzioaren arloan, 
5/2000 Legegintzako Errege Dekretuak onetsitako arau hauste 
eta zehapenen testu bateginean tipifikaturik dagoen bezala.

Enpresaburuen iritzia

Confebaskek izendatutako txosten batzordeko kidearen 
aburuz, 6 urteko indarraldia izan duen programa denez 
eta agindu proiektu honek programaren oinarrizko ildoei 
jarraitzen dienez, lortutako emaitzak aztertu beharko lirateke, 
programa iraunarazteari buruzko ganorazko iritzirik eman 
baino lehen.

Beste alde batetik, haren ustez gizarte ekonomiako enpresak eta 
besteak bereizteak ez du ez funtsik ez justifikazio objektiborik.

2006KO MAIATZAREN 24AN BATZARTURIK, LAN 
HARREMANEN KONTSEILUKO TXOSTEN BATZORDEAK 
HONAKO GOGOETA HAUEK EGIN DITU

Lehenik eta behin, adierazten du ez duela izan ez informaziorik 
ez datu zehatzik ekimen honek izan duen benetako eraginaren 
inguruan indarrean izan den 6 urteetan, beraz, begien bistakoa 
da nekez azter ditzakeela emaitzak eta nekez eman dezakeela 
ganorazko iritzirik ekimen hau aldatu behar den edo bere 
horretan iraunaraztea komeni den erabakitzeko.

Bilera honetan ELAk eta LABek izendatutako kideek argi 
adierazi dute agindu proiektu honetan erabiltzen den parte 
hartze eredua ez datorrela bat beren erakundeek defendatzen 
dutenarekin, horregatik, langileek enpresa baten kapitaleko 
partizipazioak edo akzioak erostea finantzatzeko diru funts 
publikoak erabiltzearen kontra agertzen dira.

CC.OO.k adierazten du beharrezkoa zela dekretu hau indarrean 
izan den 6 urteetan izan duen eraginari buruzko informazioa, 
baina informazio hori gabe ere, itxura guztien arabera, dekretu 
honen jomuga bakarra gizarte ekonomia da. Dena dela, haren 
iritzian, gizarte ekonomiakoak ez diren enpresek horrelako 
laguntzak eskuratu ahal izateko komenigarria litzateke langileen 
legezko ordezkarien txosten bat eskatzea.

Langileek enpresetan parte 
hartzeko laguntzak ezartzen 
dituen Agingu Proiektua
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Beste alde batetik, eta haren iritzian, arauaren aurreikuspenetan 
enpresa arruntetako besteren konturako langileak zergatik 
jasotzen diren behar bezala azaltzen ez duen arren, UGTk 
izendatutako kideak adierazi zuen ez dagoela agindu proiektuan 
zehazten den sistemaren bidez langileen parte hartzea 
bultzatzeko ekimenaren aurka.

Azkenik, Confebaskek izendatutako kideak, informazio eza 
gorabehera eta agindu proiektuak gizarte ekonomiako enpresen 
eta gainerakoen tratuan egiten duen bereizketaren arrazoia 
zehazki azaltzen ez duen arren, esaten du ontzat eman behar 
dela langileak enpresaren kapital sozialean sartzeko bidea 
zabaltzen duen ekimen hau.

Txosten batzordeko kideen artean behar adinako gehiengoan 
oinarritutako iritzi erkiderik ez dagoenez, langileek enpresetan 
parte hartzeko laguntzak ezartzen dituen agindu proiektuari 
buruzko Lan Harremanen Kontseiluaren irizpenik gabe  amaitu 
da bilera.

Bilbo, 2006ko ekainaren 8a

Langileek enpresetan parte 
hartzeko laguntzak ezartzen 
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Lan Harremanen Kontseiluaren txostena, Euskal autonomia 
Erkidegoaren 2007 urterako lan jaien egutegi ofiziala onartzeko 
Dekretu Proiektuari buruz

Aurrekariak

Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailak Azterlan eta 
Araubide Juridikoko Zuzendaritzaren bidez Lan Harremanen 
Kontseilura Euskal Autonomia Erkidegoaren 2007 urterako lan 
jaien egutegi ofiziala onartzeko Dekretu Proiektua bidali du.

Gogoeta orokorrak

Dekretu proiektu honek Euskal Autonomia Erkidegoko 2007 
urteko lan jaien egutegia, 2001/1983 Erret Dekretuaren markoan 
emandako arauen markoan ezartzen du.

Aipatutako Erret Dekretuak Estatuaren eremuko lan jaiak 
finkatzen ditu. Lan jai hauetako batzuk autonomia erkidegoek 
ezin alda ditzakete. Beste batzuk, ordea, alda daitezke eta haien 
ordez tradizioagatik autonomia erkidego bakoitzak dituen 
berariazko jaiak jar daitezke.

2001/1983 Erret Dekretuak autonomia erkidegoei ematen dien 
aukerakotasun margen hau, honako modu honetara zehazten 
da:

a) Martxoaren 19a edo uztailaren 35a, bietako bat hauta 
daiteke.

b) Izenez idenfitikaturiko hiru jai beste egun batera eraman 
daitezke: Ostegun Santua, urtarrilaren 6a eta martxoaren 19a 
zein uztailaren 25a, azken hauek aurreko zenbakian aipatzen 
zen aukeraren arabera.

c) Azkenik, alda ezin daitezkeen Estatuaren eremuko jaietako 
bat igandea denean, Erret Dekretuak ezartzen duenez, jai 
hori automatikoki hurrengo astelehenera eraman behar da. 
Bada, honelakorik gertatuko balitz, autonomia erkidegoek jai 
hori ere egunez alda lezakete eta haren ordez beste bat jarri.

Gogoeta bereziak

Parametro hauekin bat etorriz, Lan Harremanen Kontseilura 
txostena egiteko bidali den dekretu proiektuak honako erabaki 
hauek hartu ditu:

• Martxoaren 19ko jaia utzi eta uztailaren 25ekoa aukeratzen du.
• Apirilaren 5ean den Ostegun Santuko jaia airilaren 9an den 

Pazkoko astelehenera eramaten du.
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Ekarpenen laburpena

Kontsulta funtzioa gauzatzeko Txosten Batzordeak berak 
onartutako prozedurarekin bat etorriz, ekainaren 15ean, 
2007 urterako lan egutegia arautzen duen arau proiektuari 
buruzko alegazio partikularrak bidaltzeko epea agortu zen.

Jarraian, Kontseilura bidali diren gogoeten edukia azaltzen da:

ELAk eta LABek izendatutako kideek adierazten dute urriaren 
12a eta abenduaren 6a lan jaitzat hartzearen kontra daudela, 
zeren haien ustez, jai hauetako bat ere ez baita sortzen Euskal 
Herrian ospatzeko dagoen arrazoietatik eta ez baitatoz bat 
euskal langileen gehiengoaren sentimenduarekin.

ELAk eta CC.OO.k izendatutako kideen ustez, 2007ko apirilaren 
5ean den Aste Santuko ostegunak jaia izan beharko luke; 
eskaera hau, ordea, modu desberdinetara antolatzen dute.

Kasu batean, CC.OO.k proposatzen du apirilaren 5eko osteguna 
jaitzat utzi eta apirilaren 9an den Pazkoko astelehenera 
uztailaren 25eko jaia eramatea, 2001/1983 Erret Dekretuak 
autonomia erkidegoei aitortzen dien ahalmena erabiliz. Honela 
lan egutegiak 12 jai orokor izango ditu oraingoan ere (dekretu 
proiektuaren 3. artikuluak aipatzen dituen tokiko jaiak alde 
batera utzirik), baina jaia apirilaren 5a izango litzateke eta 
uztailaren 25a, berriz, ez litzateke jai izango.

Beste alde batetik, ELAk izendaturiko kideak, apirilaren 5a 
jaitzat izendatzeko, Langileen Estatutuaren 37.2 artikuluan 
ezarritako ahalmena erabiltzea proposatzen du; honek esan 
nahi luke, proiektuan jarri diren hamabi jai egunei beste bat 
gehitzea, egun hau berreskuratu beharrekoa izango balitz ere. 
Haren ustez hau egitea bidezkoa da, Ostegun Santua Euskal 
Autonomia Erkidegoko jai tradizionala baita, eta gainera 2001 
urteko lan egutegian hau egiteko bidea ematen duen aurrekari 
bat dagoela aipatzen du.

Lan Harremanen Kontseiluaren Txosten Batzordea 2006ko 
ekainaren 21ean bildu zen beren-beregi 2007 urteko lan 
egutegia ontzat ematen duen dekretu proiektu hau aztertzeko.

Bileran zehar ELAk, LABek eta CC.OO.k izendatutako kideek, 
gogoeta partikularrak ematekoeuren idazkietan adierazitako 
jarrerak berriz ere azaldu zituzten, gogoeta hauen edukiaren 
berri «Ekarpenen laburpena» izeneko atalean eman delarik.

Beste alde batetik, Confebaskek izendatutako kideak, 
lehendabizi, ELAren proposamenarekiko desadostasuna 
adierazi zuen eta, beraz, berreskuratu beharreko hamairugarren 
jai egun bat gehitzearen kontrako jarrera azaldu zuen. Honen 
ondorioz, haren jarreraren arabera bakarrik hamabi egun eman 
behar dira jai eguntzat (tokiko bi jaiak alde batera utzirik). Hau 
gora behera, CC.OO.k izendatutako kideak adierazi duenaren 
ildo berean, haren ustez, Lan Sailak prestatu duen dekretu 
proiektuak ezartzen duenaz bestela, apirilaren 5a, Ostegun 
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Santuko eguna, alegia, jai eguntzat utzi beharko litzateke, 
eta uztailaren 25eko jaia apirilaren 9ra, hau da, Pazkoko 
astelehenera eraman, azken hau erkidego osoan gordetzen den 
jaia baita. Bere jarrera sendotzeko beste argudio bat ere eman 
du, hots: uztailaren 25a batez ere Gasteizen ospatzen da eta, toki 
bakoitzeko jaiak proposatzeko gaitasuna toki horiexetako udalek 
badaukate ere, 2007an gertatuko den egoerak, uztailaren 25a jai 
eguntzat hartzeko bidea emango luke, gainerako jai tradizional 
biei, hau da, San Prudentzio eta AndraMari Zuriaren egunei uko 
egin gabe, 2007an abuztuaren 5a, hau da, Andra Mari Zuriaren 
eguna, igandea delarik.

Behin Txosten Batzordeko kide guztien jarrera desberdinak 
aztertuta eta batzorde honen behar besteko gehiengoak 
bultzatzen duen iritzi komunik ez dagoelarik, bilera amaitu egin 
da, Lan Harremanen Kontseiluak irizpenik eman gabe.

Bilbo, 2006ko ekainaren 21a
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Lan Harremanen Kontseiluaren txostena EAEko gizonen eta 
emakumeen arteko berdintasunerako iv. Planari buruz

Aurrekariak

Emakundek Lan Harremanen Kontseilura jo du 
Berdintasunerako IV. Planaren edukiari buruzko txostena 
emateko eskatuz, zehazki lan arlorako aurreikusitako neurrien 
inguruan.

Lehenbiziko aldiz eskatzen zaigu gisa honetako txosten bat, 
nahiz eta Berdintasunerako IV. Plana izan gure erkidegoan.

Berdintasunerako planaren lege testuingurua

Plan horren lege testuingurua honako hau dugu: gizonen 
eta emakumeen berdintasunari buruzko 4/2005 Legearen 
15. artikulua. Plan orokorra da, botere publiko guztiak ukitzen 
ditu eta, arauak berak dioenez, batera eta orokorki jasotzen 
ditu EAEko botere publikoen jarduera gidatu behar duten 
lan ildoak eta jarraibideak gizonen eta emakumeen arteko 
berdintasunaren arloan.

Lan Harremanen Kontseiluaren esku hartzearen izaera

Kontseiluak plana taxutu eta onartzeko prozesuan izan duen 
esku hartzea ikuspegi bikoitzetik azter dezakegu. Lehenik eta 
behin, LHKa Eusko Jaurlaritzaren eta Eusko Legebiltzarraren 
erakunde aholku emailea da arlo soziolaboralean, beraz, 
horren ondorio hutsa da. Ikuspegi horretatik, EAEko politika 
soziolaboralean eragina duten ekimen guztietan botere 
publikoen solaskide kualifikatua den aldetik, Kontseiluak 
bere iritzia eman behar du planaren edukiari buruz. Baina 
horrez gain, Berdintasunerako IV. Planak Kontseilua aipatzen 
du helburu jakin batzuk lortzeko prozesuan tarteko diren 
erakundeen artean. Bigarren maila honetan, beraz, plana tresna 
gisa uler liteke eta, erakunde publikoa den heinean, erakunde 
aholku emaile izatetik harantzago doazen ondorio batzuk 
aterako lirateke Kontseiluarentzat.

Berdintasunerako IV. Planaren edukia lan arloaren barnean

Lan arloari dagokion planaren zatia helarazi diote Kontseiluari 
txostena eman dezan. Nolanahi ere, berdintasunerako 
planaren barne egitura eta logika berdina da ukitzen dituen arlo 
funtzional guztietan (sei guztira). Horrenbestez, komenigarria 
da, labur bada ere, Berdintasunerako IV. Plan hau nola mamitu 
den aipatzea, haren edukia eta bertan aurreikusitakoen 
norainokoa hobeto ulertzeko.

EAEko gizonen eta emakumeen 
arteko berdintasunerako Plana
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Lehenbizi, planak lau jarduera ardatz nagusi bereizten ditu. 
Berdintasun politiketako lehentasunezko helburuak zehazten 
dituzte lau ardatzok, eta helburu horiek bilatuko ditu indarrean 
den bitartean. Ardatz horiek ondoko hauek dira:

• Mainstraeming-a.
• Ahalduntzea.
• Bateragarritasuna eta erantzunkidetasuna.
• Emakumeen aurkako indarkeria.

Ardatz bakoitzak gero bere isla du arlo guztietan eta hortik 
sortzen dira programak, planak ematen dien izena erabiliz.

Azkenik, programa bakoitzak helburu espezifiko batzuk zehazten 
ditu.

(       )
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako IV. Plana

Berdintasunerako Planaren 
Lau ardatzak ian 
arloan islaturik

PROGRAMA

HELBURUA

PROGRAMA

HELBURUA

PROGRAMA

HELBURUA

PROGRAMA

HELBURUA HELBURUAHELBURUA

PROGRAMA

HELBURUA HELBURUAHELBURUA

PROGRAMA

HELBURUA HELBURUA

Mainstraeming-a Ahalduntzea Emakumeen
aurkako indarkeria

Baterasgarritasuna eta
erantzunkidetasuna

Horrenbestez, honako hau dugu planaren egitura lan arloari 
dagokionez:

1. ardatza: Programarekin (M.1) lotutako helburu bakarra zera 
da: «Enplegu zerbitzuetan genero ikuspegia integratzea».

2. ardatza: Lan ildo honetan planak bi programa zehazten ditu. 
Ondorengo taulan ageri den bezala, programa horietariko 
bakoitzak hiru helburu desberdin jasotzen ditu.

— Lehenengo programak (E.1.) emakumeen eta gizonen aukera 
berdintasuna bultzatu nahi du laneratzean. Ondoko helburu 
hauek ditu:

a) (E.1.1.) kualifikazio handiko ekoizpen sektoreetan 
emakumeen eta gizonen arteko desoreka kuantitatiboa 
murriztea.

EAEko gizonen eta emakumeen 
arteko berdintasunerako Plana
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b) (E.1.2.) industria sektore tradizionaletako lanpostu 
teknikoetan emakumeen eta gizonen arteko desoreka 
kuantitatiboa murriztea.

c) (E.1.3.) autoenpleguan eta enpresa ekimenetan 
emakumeen eta gizonen arteko desoreka kuantitatiboa 
murriztea.

— Bigarren programak (E.2) emakumeen eta gizonen lan 
baldintzak parekatzea bultzatu nahi du. Ondoko helburu 
hauek ditu:

a) (E.2.1.) sektore publikoan zein pribatuan emakumeen eta 
gizonen lan baldintzak parekatzea.

b) (E.2.2.) erantzukizun handiko postuetan emakumeen 
presentzia areagotzea.

c) (E.2.3.) gainerako langileen lan baldintzen aldean bereziki 
kaltetuta dauden emakume langileen kolektibo batzuen 
lan baldintzak eta gizarte babesa parekatzea.

3. ardatza: Ardatz honetan ere bi programa zehazten dira:

Lehenengo programak (C.1.) gizarte antolamendu eredu berri 
baterantz aurrera egitea du xede, eta haren helburu espezifikoa 
(C.1.1.) zera da, ekonomia eta gizarte arloko analisi guztietan 
etxeko eta zaintzako lanen balio ekonomikoari buruzko 
aipamenak jasotzea eta ekoizpen lanarekin dituen erlazioak 
zehaztea.

Bigarren programak (C.2.) laguntza zerbitzuak eta norberaren, 
familiaren eta lan arloko bizitza bateragarri egiteko neurriak 
jorratzen ditu, eta bi helburu ditu:

a) (C.2.1.) etxeko eta zaintzako lanetan emandako denboraren 
erabileran emakumeen eta gizonen arteko desoreka 
kuantitatiboa murriztea.

b) (C.2.2.) ordutegia malgutzeko eta lan denbora 
berrantolatzeko zerbitzuak ezartzea.

4. ardatza: Laugarren ardatz honetan laneko jazarpen 
sexistarekin zerikusia duen programa bakarra zehazten da 
(V.1.), eta horren helburua (V.1.1.) honako hau da: lanean 
jazarpen sexistaren prebentzioa egitea eta sektore publikoan 
zein pribatuan mekanismoak eta jarduteko protokoloak 
zehaztea.

EAEko gizonen eta emakumeen 
arteko berdintasunerako Plana
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1. ardatza: 
Mainstraening-a 

2. ardatza: 
Ahalduntzea 

3. ardatza: 
Bateragarritasuna 

4. ardatza: 
Indarkeria 

Progra-
ma (M.1.) 
Genero 
ikuspegia 
enplegu 
zerbitzue-
tan 

Helburua 
(M.1.1) 
Enplegu 
zerbitzue-
tan genero 
ikuspegia 
integra-
tzea 

Programa 
(E.1) Auke-
ra berdin-
tasuna la-
neratzean 

Helburua 
(E.1.1) Pun-
tako sekto-
reak 

Programa
(C.1) Bate-
ragarrita-
suna eta 
erantzunki-
detasuna 

Helburua 
(C.1.1)
Analisie-
tan etxe-
ko lanaren 
balio eko-
nomikoari 
buruzko 
datuak ja-
sotzea 

Programa 
(V.1) Jazar-
pen sexista 
lanean 

Helburua 
(V.1.1) Pre-
bentzioko 
eta jardute-
ko protoko-
loak ezar-
tzea 

Helburua 
(E.1.2) 
Enplegu 
tek ni koak 
industrian 

Helburua 
(E.1.3) 
Enpresa 
ekimenak 
eta au-
toenple-
gua 

Programa 
(E.2) Lan 
baldintzak 
parekatzea 

Helburua 
(E.2.1) 
Enpresa 
publikoak 
eta priba-
tuak 

Progra-
ma (C.2) 
Laguntza 
zerbitzua 
eta familia 
eta lan ar-
loko bizitza 
bateraga-
rri egiteko 
neurriak 

Helburua 
(C.2.1) 
Etxeko la-
netarako 
hartutako 
denbora 
desberdin-
tasuna gu-
txitzea 

Helburua 
(E.2.2) 
Erantzuki-
zun han-
diko lan-
postuak 
ema ku-
meen tzat 

Helburua 
(E.2.3) Ko-
lektiboen 
gizarte ba-
besa pare-
katzea 

Helburua 
(C.2.2) 
Ordutegi 
malguta-
sunerako 
neurriak 
ezartzea 

Programa bakoitzaren esparruan finkatutako helburuak 
erdiesteko, inplikatutako erakundeak zeintzuk diren zehazten 
du planak lehenbizi eta, bigarrenik, gomendatutako estrategia 
batzuk finkatzen ditu.

Planak Lan Harremanen Kontseiluari ematen dion eginkizuna 
lan arloan jasotako programen eta helburuen esparruan

Txosten honen aurreko atalean adierazi dugun bezala, plana 
ikuspegi bikoitzetik azter daiteke.

Lehenbizi, egokitasunaren ikuspegitik eman dezakegu planari 
buruzko iritzia, arlo soziolaboralean hartzen diren gainerako 
neurriekin egiten den bezala. Kasu honek, ordea, ezohiko 
ezaugarri batzuk ditu: alde batetik, ekimen konplexu baten 
aurrean gaude eta zailagoa da horren gaineko gogoeta edo iritzi 
orokorra ematea; beste aldetik, Berdintasunerako IV. Planak 
zehazten dituen jarraibideak orokorrak dira eta, zeinek bere 
eskumenen eremuan, administrazio publikoek garatu behar 
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dituzte, 4/2005 Legearen 15. artikuluak adierazten duen bezala, 
halaber, zenbait ekintza eta estrategia zehazten ditu, eta horiek 
ez zaizkie hartzaileei nahitaez ezartzen, aitzitik, hautazko 
jardunbide gisa iradokitzen zaizkie.

Bigarrenik, planak Lan Harremanen Kontseilua bera aipatzen du 
bi programatan tarteko diren erakundeen artean:

1. «Ahalduntze» ardatzean, emakumeen eta gizonen 
baldintzak parekatzeko programan, zehazki, lehenengo 
helburuan: «emakumeen eta gizonen lan baldintzak parekatzea 
administrazio publikoetan eta sektore pribatuko enpresetan, 
biztanleria landunaren proportzio handienak metatzen dituzten 
jarduera adarrei lehentasuna emanda».

Puntu honetan planak deskribatu eta gomendatzen dituen 
estrategiak desberdinak dira sektore publiko eta pribaturako. 
Kontseiluari zehazki ez dio esleitzen bat ere, dena dela, Euskal 
Autonomia Erkidegoan ordezkaritza handiena duten gizarte 
eragileen arteko elkarrizketarako eta topaketarako erakundea 
den aldetik, izaera horri hobekien egokitzen zaiona ondoko 
hau bide da: «enpresetan, sindikatuetan eta enpresaburuen 
elkarteetan berdintasun politikak ezartzeko pizgarriak ematea, 
berdintasun planak ezarrita edota negoziazio kolektiboaren 
bitartez».

2. «Bateragarritasun eta erantzunkidetasun» ardatzean ere Lan 
Harremanen Kontseilua aipatzen da inplikatutako erakundeen 
artean, zehazki laguntza zerbitzuak eta norberaren, familiaren 
eta lan arloko bizitza bateragarri egiteko neurriak sustatu eta 
ezartzeko xedea duen programan.

Programa horretako helburu jakin batean islatzen da erarik 
zehatzenean planak Lan Harremanen Kontseiluari egokitu 
nahi dion eginkizuna, hain zuzen, etxeko eta zaintzako lanetan 
emandako denboraren erabileran emakumeen eta gizonen 
arteko desoreka kuantitatiboa murrizteko helburuaren barnean.

Zehazki eta sektore pribatuaren barnean iradokitako estrategia 
gisa, planak aipatzen dituen ekimenetako bat honako hau da: 
«Lan Harremanen Kontseiluaren barnean elkarrizketa sustatzea, 
balio bereko lanengatiko soldatak parekatzeari ekiteko, eta 
modu sistematikoan, ez daitezen emakumeak izan neurri horiek 
hartzen dituztenak; horrez gain, amatasun-aitatasunagatik edo 
inoren laguntza behar dutenak zaintzeagatik baimenak eta 
lizentziak hartzen dituztenak kaltetuak ez suertatzea bermatu 
beharko da, ez haien karrera profesionaletan ezta haien lan 
baldintzetan ere, gai horren inguruko prestakuntzarako diru 
laguntzak emanda».

Ekarpenen sintesia

2006ko uztailaren 10ean txosten batzordeko kideek beren 
iritzi partikularrak helarazi zizkieten Kontseiluko zerbitzuei 
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako IV. Planaren lan 
arloko (6.3) testuari buruz.

EAEko gizonen eta emakumeen 
arteko berdintasunerako Plana
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Lan Harremanen Kontseiluko Txosten Batzordea uztailaren 14an 
batzartu zen. Bilera horretan, ELAk izendatutako batzordekideak 
honako gai hau jarri zuen mahai gainean: ea egokia ote zen 
txosten bat ematea, Kontseiluari helarazitako Berdintasunerako 
IV. Planaren testua artean behin-betiko testua ez zelarik.

Egoera ikusita, Kontseiluko lehendakariaren bitartez Emakundera 
jotzea erabaki zuten txosten batzordeko kideek, erakunde 
horrek esan zezan ea helarazitako testua behin betikotzat har 
zitekeen ala ez, izan ere, Lan Harremanen Kontseiluak gauzatzen 
duen kontsulta funtzioa tramite espezifikoa da eta, horrela, gai 
soziolaboralen inguruan iritzi kualifikatua ematen du zehaztutako 
testu edo proiektuei buruz; ez da nahasi behar, beraz, beste 
pertsona edo erakunde batzuek, publiko zein pribatuek, lege 
orokorretan aitortutako parte hartzeko eskubide generikoan 
oinarriturik izan dezaketen esku hartzearekin.

Uztailaren 19an, Emakundek baieztatu zuen helarazitako 
testua behin betikotzat jo zitekeela, aldaketarik egin 
gabe onartuta zegoelako lan arloari zegokionean haien 
zuzendaritza batzordeak egun horretan bertan egindako 
bileran, eta EAEko Gobernu Kontseilura igorririk zegoelako 
behin betiko onar dezan 2006ko irailaren 19an egiteko den 
bileran.

Gogoeta orokorrak planaren inguruan

Sindikatuen iritzia

Orokorrean bat datoz: planari buruz behar bezalako iritzi bat 
emateko, lan arloko ekimen espezifikoak ez ezik, haren eduki 
osoa ere ezagutu beharko lukete.

Halaber, iritzi orokor gisa, adierazten dute ez dagoela «loturarik» 
planaren eta genero indarkeriaren aurkako lege integralaren 
eta bera garatzeko neurrien artean (CC.OO.), eta planak ez 
duela jasotzen helburu zehatzik (UGT) lege integral horren 
xedapen batzuetan (21. artikuluan, adibidez) genero indarkeria 
desagerrarazteari buruz agindutakoa betearazteko.

Bestalde, (E.2.3) helburua finkatzerakoan, CC.OO. eta UGTren 
esanetan, planak ahaztu bide du gizarte segurantzako araubide 
batzuk araubide orokorrarekin parekatzea jadanik erabakirik eta 
aurreikusirik dagoela —etxe langileena eta besteren konturako 
nekazaritzako araubidea— eta, gainera, gai hau EAEko eskumen 
eremutik at dagoela.

Hausnarketa orokor gisa, gehitzen dute (UGT) IV. plan honek 
aldez aurretik uko egiten diola emakumeen eta gizonen lan 
baldintzak parekatzeari sektore pribatuan.

Eta planaren barnean eremu pribatua jasotzeak aldeko 
iritzia merezi izan duen arren, gomendioak baino ez ditu 
egiten eta ez du neurri zehatzik hartzen, eta ahazten du 
askotan administrazioa bera enplegu emaile zuzena dela eta 
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generoagatiko bereizkeriak desagerrarazteko konpromisoa hartu 
beharko lukeela bere eremuan behintzat (ELA).

Era berean, adierazten dute (LAB) orokorrean helburu batzuen 
ahulezia eta zehazkiago lan baldintzak parekatzeko helburuarena 
berdintasunaren legearen izaeraren ondorio direla, ez baita 
aginduzko araua lan harremanen eremuan, izan ere, eremu 
hori alde batera utzi zen berariaz —une hartan salatu genuen 
bezala— berdintasun planetako nahitaezko gutxienezkoetan 
(40. artikulua).

Azken gogoeta orokor bat aipatzearren (LAB) badira bete 
hutsune batzuk ere: ez du balorazio tresnarik jasotzen (betetze 
maila, akatsak, arazoak...); ez du zehazten baliabiderik 
sindikatuek parte har dezaten, eta ez du aipamenik ere egiten 
Euskal Herri osorako helburuak zehazteari buruz, izan ere, 
ahaztu egiten du berdintasunaren legeak berak aurreikusten 
duela jarduketa batzuk eremu horretara hedatuko direla, esate 
baterako, emakumeen egoera aztertzearen ingurukoak.

Gainera, EAEk ez du eskumenik planean proposatutako 
neurrietako asko garatzeko, bereziki enpleguaren arloan (ELA).

Enpresaburuen iritzia

Confebaskek izendatutako Txosten Batzordeko kideek 
adierazten dute orokorrean beren aldeko iritzia merezi duela 
Berdintasunerako IV. Planak.

Hartara, berriz adierazi nahi dute enpresaburuen ikuspegitik 
berdintasuna eta generoagatiko bereizkeriarik ez izatea 
lehiakortasuna hobetzeko faktoreak direla eta beraz helburu 
estrategikoak direla.

Beste alde batetik, plana orokorregia dela eta printzipioen eremuan 
gelditzen dela dioten salaketen aurrean, ohartarazi nahi dute 
horrelako tresna batek lehentasunak ezarri eta helburuak zehaztu 
behar dituela, baina berez ez duela ahalmenik subjektu pribatuei 
betebehar zuzenak ezartzeko edo arau aldaketarik egiteko.

Horretaz aparte, haien iritzian, lau arlo (ardatz) nagusiak 
definitzeko erabili den terminologia ez da behar bezain 
argigarria eta ez datoz bat egungo egoera deskribatzeko edo 
estrategiak justifikatzeko planaren zenbait ataletan esaten diren 
gauza batzuekin.

Halatan, ez dute uste gaur egun industria denik emakumeak 
hartzeko orduan uzkurren ageri den sektorea. Aitzitik, egin 
beharreko lanen nekea eta eskatutako baldintza fisikoak 
erlatibizatzen hasi zirenetik, bereziki teknologiari esker, 
emakumeak bertan laneratzea eskatzen du, baina gizarteak 
berak eta hezkuntza sektoreak ez dute eskari horren maila 
bereko erantzunik eman.

Bestalde, ez dute uste egokia denik enpresa estrategien artean 
planak egiten duen kontrajartzea, alegia, berrikuntza, jakintza 
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eta giza kapitala sustatzean oinarritutakoa batetik, eta kostuak 
murriztu eta deslokalizazioetan oinarritutakoa bestetik. Izan ere, 
enpresaburuen estrategia orok kostuak murriztea bilatzen dute, 
eta berrikuntza, jakintza eta giza kapitalaren aldeko apustuak 
askotan berekin dakar jarduera batzuk kontzentratu beharra eta 
beste batzuk deslokalizatzea edota enpresatik kanpora ateratzea.

Beste alde batetik, planak sektore publikoan eta pribatuan erabil 
daitezkeen tresnak bereizten ditu abiapuntutik bertatik, eta 
haien iritzian, abiapuntu hori okerrekoa edo ñabardura gutxikoa 
da. Lehenik eta behin, negoziazio kolektiboaren tresna sektore 
pribatuan ez ezik, sektore publikoan ere aplikatzen baita, eta 
bigarrenik bi sektoreotan erabili beharreko oinarrizko tresna 
berbera baita: giza baliabideen kudeaketa.

Iritzi orokorren alorrean ere, adierazi nahi dute ordutegiak 
malgutzea langileek norberaren bizitza eta lan arlokoa 
bateragarri egiteko eskatutako tresna ez ezik, enpresaburuen 
eskaera tradizionala ere badela merkatuaren beharrizan 
aldakorrei erantzuteko mekanismo gisa, eta horrek esparru bat 
irekitzen duela —bereziki etorkizunera begira— malgutasunen 
transakzioak egiteko.

Bestalde, Gizarte Segurantzako erregimenak parekatzeak ekar 
litzakeen ondorioak ere hobeto ebaluatu behar direla diote, oso 
zalantzagarriak dira eta.

Azkenik, zera adierazi nahi dute: planak Lan Harremanen 
Kontseiluan gai horiek nola jorratu behar diren dioenean, 
badirudi topaketa erakunde batek berezkoa duen dinamika 
baino gehiago hitzarmen baten dinamika duela gogoan.

Beste gogoeta batzuk Berdintasunerako IV. Planaren lan arloko 
atarikoari (6.3) buruz

Sindikatuen iritzia

Aipatu ditugun gogoeta orokorrez gain, zalantzan jartzen 
dira argi eta garbi lan arloko atarikoan jasotako beste 
adierazpen batzuk. Hartara, enplegu publikoan gizonak eta 
emakumeak era orekatu samarrean laneratzen direla esaten 
da atarikoan, eta ahaztu egiten da aldi baterako enpleguan 
emakumeen ehunekoa gizonena baino 16 puntu handiagoa 
dela, hori dela eta helburu espezifiko bat zehaztu beharko 
litzateke desoreka horren aurka borrokatzeko eta egoera 
gainditzeko.

Ohartarazten dute, bestalde, atariko horren inguruan ere, 
emakumeek autoenplegua eta enpresak sortzeko helburuak ez 
dituela kontuan hartzen esperientziak alor horretan agerian utzi 
dituen oztopoak, eta indarkeria sexistaren ardatzean, berriz, 
plana ez litzatekeela mugatu behar prebentziorako protokoloak 
ezartzearen helburua aipatzera, aitzitik, zehaztu beharko 
lituzkeela hori gauzatzeko prozedurak eta bete ezean finkatutako 
zehapenak ere.
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Gogoeta espezifikoak Berdintasunerako IV. Planaren lan arloan 
jasotako programen, helburuen eta estrategien inguruan

Txosten Batzordeko kideen gogoetek planaren alderdi zehatzak 
ere jorratzen dituzte, programen eta helburuen esparruan eta 
gomendatutako estrategien esparruan, zein zehaztutako inpaktu 
adierazleen esparruan. Batzuetan, gogoeta hauek planak 
Kontseiluari ematen dion eginkizunari edo inplikazio mailari 
buruzkoak ere badira.

Gogoeta partikular horiek planaren sistematikaren arabera 
azaltzen ditugu, txosten honetako beste atal batean programa 
bakoitzari buruz azaldu dugun moduan.

Sindikatuen iritzia

1. ardatza (Mainstraeming-a)

M.1. Programa (M.1.1. helburua):

Kontseilua inplikatutako erakundeen artean jartzea eta beste 
helburu bat zehaztea proposatzen du: sektore pribatuko 
kontratazioan genero ikuspegia aplikatzeko tresnak taxutzea, 
enpresen esku jartzeko.

2. ardatza (Ahalduntzea)

E.1. Programa (laneratzea): Sindikatuen ikuspegitik ezin da 
onartu «kontua ez da bizitza guztirako enplegu bat izatea, bizitza 
guztian laneratu ahal izatea baizik» bezalako esaldirik.

—Helburua (E.1.1.) (puntako sektoreak): Europak izan beharko 
luke helburu hori eskuratzeko erreferentzia.

Inpaktu adierazleen artean, emakumeen prekarietate/behin-
-behinekotasuna maila falta da.

Estrategien artean emakumeak kontratatzeko portzentajeak 
ezarri beharko lirateke.

—Helburua (E.1.2) (industria sektoreko enplegu teknikoak):

Inpaktu adierazleen artean, emakumeen prekarietate/behin-
-behinekotasuna maila falta da.

Estrategi horien barnean, emakumeak kontratatzeko 
portzentajeak jarri beharko lirateke.

Estrategia horietan, «monitoring» prozesuak ere sartu beharko 
lirateke administrazioaren laguntzaz.

Dena dela, planak industria sektorean jartzen duen indarraz 
gain, ez da ahaztu behar prekarietate maila handia duten beste 
sektore batzuetan ere lan egin behar dela, gehienbat, zerbitzuen 
sektorean, emakumeek lan baldintza okerragoak pairatzen 
dituzte eta.
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Puntu honetan eta kontratazioetako iruzurrak kontrolpean 
izateko helburuan, ikuskatzailetzak eginkizun garrantzitsua du 
sexuagatiko bereizkeria desagerrarazteko.

E.2. Programa (lan baldintzak parekatzea): planak uko egiten dio 
parekatzea lortzeari. Eta uko hori lotuta dago berdintasunaren 
legea aginduzkoa ez izatearekin, lan harremanen eremuan 
aplikatu beharreko gutxieneko baldintzen arloan.

—(E.2.1.) Helburua (enpresa publikoak eta pribatuak): estrategia 
espezifiko bat jorratu beharko litzateke sektore publikoko aldi 
baterako kontratazioaren kontra borrokatzeko edo, subsidiarioki, 
sektore publikoa jaso beharko litzateke eragin adierazlearen artean.

Dena dela, sektore publikoari ere aplikatu behar litzaizkioke 
sektore pribaturako zehaztutako estrategietako batzuk (lehen 
hirurak behinik behin).

—(E.2.2.) Helburua (erantzukizun handiko postuetan 
emakumeen presentzia areagotzea): enpresetako administrazio 
kontseiluetan gizonen eta emakumeen kopurua parekatzeko 
helburuaren hutsunea sumatzen da.

Enpresa publikoak inplikatutako erakundeen artean sartzea eta 
udalak eta enpresa publikoak eragin adierazleen artean kokatzea 
eskatzen da.

3. ardatza (bateragarritasuna eta erantzunkidetasuna)

Orokorrean hutsune bat igartzen da, alegia, laguntza zerbitzuak 
eta behar bezalako azpiegiturak ezarri beharko lirateke, hala 
nola, beste ekimen batzuk mendekotasunaren legea garatzeko 
edo 0 eta 3 urte bitarteko haurrak hezkuntza sisteman sartzeko. 
Gizarte eta osasun arloko zerbitzuak indartzeko plana ere 
desagertu egin da.

Beste alde batetik, planak berdintasunaren legearen gabeziak 
jasotzen ditu eta asmoen adierazpen hutsetan gelditzen da, 
izan ere, ez du aitortzen asistentziarako eskubide subjektibo 
unibertsal bat.

(C.1) Programa: (gizarte antolamendu eredu berri baterantz): 
Ez datoz bat planaren ikuskerarekin puntu honetan, izan ere, 
badirudi familia eta lan arloko bizitza bateragarri egite horrek 
jaiotza tasa handitzeko ikuspegi murriztaile bat duela jomuga, 
familia eta lan arloko bizitza benetan bateragarri egitea baino 
gehiago. Nolanahi den ere, behar-beharrezkoa da zerbitzuen 
kalitatea bermatuko duen sistema publiko unibertsal bat, 
mendekotasun egoeran dauden pertsonak zaintzearen pisua ez 
dadin eror familiaren gainean eta, horien barnean, gehienbat eta 
gaur arte gertatu izan den bezala, emakumeen gainean; seme-
alabak dituzten familientzako laguntzak eskubide subjektibo 
unibertsala direla ulertu behar da juridikoki, une jakin batean 
erabil daitekeen aurrekontua eta onuradunen egoera ekonomikoa 
alde batera utzita, eta kalitatezko zerbitzuak eskaini behar ditu 
mendekotasun egoeran dauden pertsonei arreta emateko.
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—(C.1.2.) Helburua (ordutegiak malgutzeko neurriak ezartzea): 
Ordutegiak malgutzeko neurriak aplikatzean ez dira inola ere 
murriztuko ukitutako pertsonen eskubideak.

Halaber, ordutegiak malgutzeko horrelako tresnarik 
ezartzekotan, negoziazio kolektiboaren bitartez ezarri beharko 
lirateke neurri horiek eta, horregatik, pizgarri fiskalak eta 
laguntza eta babes publikoak lotu beharko lirateke (estrategien 
ikuspuntutik) lortutako akordioetatik ondorioztatuko diren 
neurriekin, eta ez korporazioen gizarte erantzukizunaren 
esparruan erabakitako alde bakarreko ekimenekin.

4. ardatza (indarkeria)

V.1. Programa (jazarpen sexista lanean). (V.1.1.) Helburua 
(lanean jazarpen sexistaren aurkako jarduketa protokoloak 
ezartzea): Programa honek ez du jasotzen helbururik genero 
indarkeriaren aurkako lege integralean zehaztutako neurriak 
betearazteko.

Protokoloak ez ezik, finkatutako prozedurak ere jaso beharko 
lituzke helburu honek eta prozedura horiek bete ezean 
dagozkien zehapenak.

Beste alde batetik, Lan Harremanen Kontseiluak inplikatutako 
erakundetzat agertu beharko luke.

Enpresaburuen iritzia

2. ardatza (ahalduntzea)

(E.2) Programa (lan baldintzak parekatzea): «bereizkeria» 
hitzaren ordez «bereizketa» erabili beharko litzateke, izan ere, 
planak berak erabiltzen du aurreko paragrafoetan. Bereizketa eta 
bereizkeria hitzek errealitate desberdinak adierazten dituzte.

—E.2.1 Helburua: «berdintasun arloko ikuskatzaileak prestatzea» 
iradokitzen da gomendatutako estrategia gisa. Haien iritzian, 
puntu honetan komenigarria litzateke zehaztea kidego berezi 
bat sortu nahi den ad hoc, edo egungo lan arloko ikuskatzaileek 
prestakuntza espezifikoa jaso dezaten ekimenak dituzten 
gogoan, izan ere, erreferentzia estrategikoez gain, planak ez du 
inongo neurririk zehazten puntu honen inguruan.

—E.2.2. Helburua (erantzukizun handiko postuetan emakumeen 
presentzia areagotzea): norberaren eta familiaren bizitza 
bateragarri egitea negoziazio kolektiboaren kargu uzten da, alta, 
langile horietariko asko (erantzukizun handiko postuak betetzen 
dituztenak) negoziazio kolektibotik at daude.

AZKEN GOGOETAK

2006ko irailaren 6an berriro batzartu zen behin-betiko izaeraz 
Lan Harremanen Kontseiluko Txosten Batzordea. Bileran 
ondoko iritziak agertu zituzten batzordekideek.
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1. Lehenbizi, aldeko iritzia merezi du, eta horretan bat datoz 
denak, ez delako bakarrik sektore publikorako plan bat eta bere 
helburu eta estrategietako asko sektore pribatura ere bideratzen 
dituelako. Dena dela, txosten honetako ataletan barrena 
islatu den moduan, planak esparru pribaturako aurreikusitako 
neurrien benetako eraginkortasunaren eta hedaduraren 
inguruan batzordekideek ikuspegi desberdinetatik egin dituzten 
gogoeta partikularren kalterik gabe egiten da gogoeta orokor 
hau eta, beraz, haiekin loturik ulertu behar da.

2. Bigarrenik, ez datoz bat planak sektore publikoaz egiten duen 
diagnostikoan, izan ere, desoreka egoerak daude oraindik ere 
generoa dela kausa, eta administrazio publikoek, zeinek bere 
eremuan, zuzendu beharko lituzkete horiek. Desoreka horiek 
lanaren egonkortasunarekin eta baldintza materialekin lotutako 
alderdi kualitatiboetan agertzen dira batik bat.

3. Hirugarrenik, Berdintasunerako IV. Planari buruzko honako 
txosten hau erakunde eskatzaileari (Emakunde) helaraztea 
erabaki du Txosten Batzordeak; txostena bertan onartutako 
barne prozeduraren bitartez egina da eta, nolanahi ere, adierazi 
nahi dugu planaren alderdi garrantzitsuenei buruzko behar 
besteko adostasunik ez izanda, eta aurreko gogoeta eta iritzien 
kalterik gabe, Lan Harremanen Kontseiluak ez duela baterako 
irizpenik onartu Emakundek helarazi dion Berdintasunerako 
IV. Planari buruz.

Bilbo, 2006ko irailaren 6a
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Lan Harremanen Kontseiluaren txostena, Gizarte 
Aurreikuspeneko Euskal Kontseilua arautzen duen Dekretu 
Proiektuari buruz

Aurrekariak

Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saileko 
Azterlanen eta Araubide Juridikoaren Zuzendaritzak Gizarte 
Aurreikuspeneko Euskal Kontseilua arautzen duen Dekretu 
Proiektua helarazi du Lan Harremanen Kontseilu honetara.

Sarrera

Haren gaineko irizpena emateko helarazi zaigun arau 
proiektu hau 2006ko urtarrilaren 10ean Gobernu Kontseiluan 
onartutako Gizarte Aurreikuspen Osagarriaren Planean 
oinarritzen da.

Plan honetan jasotzen diren ekintzen artean, batzuen xede 
behinena haren segimendua bermatzea da eta, horretarako, 
gizarte aurreikuspen osagarriaren behatokia deritzan organo 
teknikoa eta gizarte eta erakunde arloko parte hartze organo bat 
sortzen dira planaren segimendua eta ebaluazioa egiteko edo, 
hobeki esan, plana gauzatzeko prozesuan barrena hartzen diren 
neurrien segimendua eta ebaluazioa egiteko.

Dekretu proiektu honek gizarte eta erakunde arloko parte hartze 
organo hori sortzen du eta Gizarte Aurreikuspen Osagarriaren 
Euskal Kontseilua izendatzen du, bestalde, bere osaera zehazten 
du eta bere funtzionamenduari buruzko oinarrizko arauetariko 
batzuk finkatzen ditu.

Testuingurua

Aurretiazko txosten honen sarreran adierazi dugun bezala, 
ekimen hau Euskadiko gizarte aurreikuspen osagarriaren 
planaren testuinguru orokorraren barnean kokatzen da.

Orain arte eremu honetan hartu diren erabakiei erreparatuta, 
batetik, plana bera aipatu behar dugu, izan ere, Justizia, Lan 
eta Gizarte Segurantza Sailaren ekimenez eta, beraz, 2006ko 
urtarrilaren 10ean Gobernu Kontseiluak onartu baino lehen, Lan 
Harremanen Kontseiluak berorri buruzko irizpena eman zuen 
2004ko abenduaren 28an; eta bestetik, aipatu behar dira halaber 
borondatezko gizarte aurreikuspeneko erakundeen jarduera 
batzuk arautzen dituen dekretu proiektu bat, eta borondatezko 
gizarte aurreikuspeneko erakundeen bitartez instrumentatzen 
diren gizarte aurreikuspen osagarri sistema jakin batzuk 
ezartzeko diru-laguntzak arautzen dituen beste dekretu proiektu 

Gizarte Aurreikuspeneko Euskal 
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bat. Kontseiluak bi proiektuok aztertu eta beraiei buruzko 
irizpena eman zuen 2006ko maiatzaren 19an.

Baina, gaur arte, Gobernu Kontseiluak ez ditu bi proiektu horiek 
formalki onartu.

Beste alde batetik, Lan Harremanen Kontseiluan ez dugu 
jakin gizarte aurreikuspen osagarriaren behatokia sortu duen 
xedapen edo ekimen formalik egon denik. Txosten-gai dugun 
dekretu proiektu honek kontseiluari laguntzeko organotzat 
jotzen du behatoki hori eta lanabes-zereginak ematen dizkio 
bere funtzioak betetzeko, bestalde, horrek aditzera ematen du 
sailak bere gain hartzen duen jarduera-arlo espezifiko gisa sortu 
dela gehienbat, eta gizarte aurreikuspen osagarriaren analisia 
eta segimendua ikuspegi teknikotik egiteko lanak biltzen direla 
izendapen beraren azpian.

Dekretu proiektuaren edukiaren analisia

Kontseiluaren izaera

Gizarte Aurreikuspen Osagarriaren Euskal Kontseilua berezko 
nortasun juridikorik gabeko organo gisa sortzen da eta Justizia, 
Lan eta Gizarte Segurantza Sailari atxikirik dago, baina bere 
osaera eta funtzioak organo hori sortzen duen dekretuak 
zehazten duenaren arabera bakarrik finkatzen dira —eta 
juridikoki bermaturik geratzen dira.

Erakunde eta gizarte arloko parte hartze organo hau kide 
anitzekoa da eta kontsulta funtzioak ditu funtsean, gainera, ez 
dago Sailaren egitura hierarkikoan txertaturik (30/1992 Legearen 
22.2. artikulua), hortaz, Sailak eman litzakeen instrukzioetatik 
at dago eta autonomia irizpideen arabera jokatuko du arauak 
eta lehen xedapen gehigarriak jasotzen duen balizko barne 
erregelamenduak zehazten dituzten erregelen esparruan.

Funtzioak

Gizarte Aurreikuspen Osagarriaren Euskal Kontseiluaren 
funtzioen zerrenda dekretu proiektuaren hirugarren artikuluan 
jasotzen da. Funtzio horiek pentsatuak izan diren moduan, 
bi talde handitan sailka daitezke. Lehenik, kontseiluaren 
betebeharrak jasotzen dituztenak, hots, organo administratiboa 
den aldetik kontseiluak duen eskumen utziezinaren eremua 
teknikoki eratu eta zehazten dutenak. Funtzio hauek bi 
dira funtsean: 1) Euskal Administrazio Publikoak gizarte 
aurreikuspenaren inguruan eskatzen dizkion txostenak ematea, 
eta 2) eskatutakoez aparte, 3. artikuluko 2. atalean aipatutako 
alderdiak jorratzen dituen bi urtean behingo txosten bat 
prestatzea.

Lehenengo funtzioari gagozkiola, ondorioztatu liteke halaber 
kontseiluak organo eskudun izaera erdiesten duela juridikoki 
Euskadiko gizarte aurreikuspen-sistemari dagozkion proiektu 
eta programa guztiei buruzko txostenak emateko, organo 
hau sortzen duen arauak espresuki hala xedatzen duelako 
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(3.1. artikuluko lehen atala) eta, beraz, jatorrizko eskumena 
duela hori eta, korrelatiboki, Euskal Administrazio Publikoak 
edozein ekimenen gainean kontseiluaren txostena eskatzeko 
ahalmena ez ezik, betebeharra ere baduela, beharrezko tramitea 
baita atera nahi den xedapen edo onartu nahi den erabaki oro 
lantzeko prozesuan.

Bigarrenik, bere arau erregulatzaileak ematen dizkion funtzio 
orokorren esparruan (dekretu proiektuaren 3. artikulua) 
kontseiluak beste zeregin osagarri batzuk ere baditu: gizarte 
aurreikuspena sustatzea, aztertzea eta analizatzea, baita 
prestakuntza ematea eta herritarrak kontzientziatzea ere, hauek 
kontsultarako organo batek ohi dituen funtzioetatik at daudela 
badirudi ere, dena dela, txosten-gai dugun arauan funtzio horiek 
garatu edo zehaztu gabe daude, beraz, ezin daitezke benetan 
gauzatu.

Kontseiluaren osaera

Euskal Kontseiluaren osaeraren inguruan hainbat gogoeta 
maila egon liteke. Lehenik eta behin, organo hori subjektiboki 
eratzeko erabaki politikoari buruz. Konpromiso politikoen 
mailan, erakunde eta gizarte arloko ordezkaritza tresna gisa 
kontseilu bat sortuko zela iragartzen zuen aurreikuspen 
planaren —kontseilu hau plan horretan oinarritzen da, 
azaldu dugun bezala— aurreikuspenetatik harantzago, arau 
hau proposatzen duen Sailak tarte handia du haren osaera 
«zehatza» erabakitzeko. Aurreneko alderdi honetan, beraz, 
egin daitekeen balorazioak ere badu funtsean politikarekin edo 
egokitasunarekin lotutako alde bat.

Zehazki, lau talderen ordezkaritza orekatua ziurtatzeko aukera 
egin da: Administrazio Publikoak, gizarte aurreikuspen 
osagarriaren sektorea, ordezkaritza duten sindikatuak eta 
ordezkaritza duten enpresaburuen elkarteak. Puntu honetan 
ñabardura bat egin behar da, ordezkaritza horren (talde 
bakoitzeko bost kide) itxurazko oreka hautsi egiten baita 
presidentea Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailak eta 
presidenteordea Ogasun Sailak izendatzen dituztelako. Izan 
ere, dekretu proiektu honen 5. artikulua «Gainera» adizlagunaz 
hasten da eta horrek ez du zalantza izpirik ere uzten kontseiluak 
azkenean izango dituen kideen kopuruaz: presidentea, 
presidenteordea eta hogei kide gehiago (talde bakoitzeko bost), 
hau da, 22 orotara.

Bigarren gogoeta mailan, ostera, beste hausnarketa teknikoago 
batzuk egin daitezke arau honen gainean, legetasunaren 
ikuspuntutik zein legegintza teknika hutsaren ikuspegitik. 
Argitasuna egite aldera, komenigarria da talde bakoitzari 
dagozkionak bereizirik aztertzea.

—Administrazio Publikoak. Proiektu honek Foru Aldundien 
ordezkari erkide bat izendatuko dela aipatzen du eta ez du 
zehazten irizpiderik ez prozedurarik ere hori egiteko, alta, 
horrek arazoak ekar ditzake eta erabakia blokeatu. Baina are 
zehaztugabeagoa da talde honetako bosgarren kidearen 
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aipamena, izan ere, bere esperientziaren eta gaitasunaren arabera 
aukeratutako profesional bat izango dela eta Administrazio 
Publikoetako gainerako ordezkariek izendatuko dutela dio, baina 
ez du zehazten nor diren gainerako horiek eta, berriro ere, ez 
du gutxienezko irizpiderik edo prozedura egokirik finkatzen hori 
egiteko, beraz, erabaki hori nola (Aldundietako ordezkariaren 
kasuan) eta nork hartuko duen (Administrazio Publikoetako 
gainerako ordezkariek?) are zalantzagarriago bihurtzen da.

—Autonomoen kolektiboaren ordezkaritza eta federazioak. Ez 
da gauza erraza profesional autonomoen kolektiboari ematen 
zaion eskumenaren norainokoa zehaztea, izan ere, honi 
dagokio merkataritza ganberen ordezkaria izendatzea. Itxuraz 
paradoxikoa da kolektibo batek (profesional autonomoak) 
beste erakunde bat (Merkataritza Ganbera) ordezkatuko duen 
kidea izendatzea, eta konponbidea aurkitzeko interpretatu 
behar genuke «gizarte aurreikuspen osagarriaren sektoreko 
autonomoak» direla eta (nahiz eta arauak hori ez esan, 
espresuki behintzat) merkataritza ganberetan integraturik 
daudela (hiru lurraldeetakoetan kontseiluaren lurraldetasuna 
dela eta). Horrek ez ditu kentzen, dena dela, arau hau 
gauzatzeko dauden beste zailtasun batzuk, izan ere, ez baitago 
izendapena egiteko ez irizpide ez prozedurarik.

—Sindikatuen ordezkaritza. Atal honetan ere arauak ez ditu 
zehazten ordezkaritza handieneko sindikatuei oro har esleitu 
zaizkien ordezkariak (bost) «banatzeko» irizpideak eta ez du 
finkatzen horiek aukeratzeko edota baliozkotzeko, edo aukeratu 
ondoren izendatzeko erabili beharreko prozedura (gauza bera 
gertatzen da talde guztietako ordezkariekin).

Zuzenean edo zeharka negoziatzeko ahalmena duen organoa 
ez izateak are zailagoa egiten du araudiaren hutsune hori 
betetzeko doktrina konstituzionala aplikatzea, hau da, bakoitzak 
duen ordezkaritza kuotaren arabera ordezkariak proportzionalki 
banatzea, edota Langileen Estatutuan ezarrita dauden eta xede 
berbera duten proportzionaltasun arauak analogikoki aplikatzea.

—Enpresaburuen ordezkaritza. Kasu honetan Euskal 
Enpresaburuen Konfederazioari (Confebask) dagokio 
ordezkariak aukeratzea, beraz, aurreko kasuetan ez bezala, ez 
dago interpretazio edo aplikazio arazorik.

Kontseiluaren funtzionamenduaren araubidea. Bereziki 
erabakiak hartzeko.

Dekretu proiektu honen xedapen gehigarriak geroko 
funtzionamendu-arautegi batera bidaltzen gaitu; araua 
indarrean jartzen denetik kontatzen hasita sei hilabeteko epean 
onartu behar da arautegi hori, eta bertan zehaztuko dira Gizarte 
Aurreikuspen Osagarriaren Euskal Kontseiluaren funtzionatzeko 
metodoa, egutegia eta lan programa. Xedapen gehigarriak 
berak jasotzen dituen printzipio orokor batzuek arautegi horren 
edukia aurreratzen digute. Horien artean, ordea, ez dago 
metodoari buruzko aipamenik, erabakiak hartzeko prozedura 
gisa ulertuta behintzat.
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Dekretu proiektuak jasotzen duen aipamen bakarra 
8. artikulukoa da. Zeharo laburra den arau honetan zehazten 
da erabakiak «bertaratutakoen gehiengo soilaz» hartuko direla. 
Erregela espezifiko honekin batera, dekretu proiektu honetako 
lehen azken xedapenak 30/1992 Legera jotzen du orokorrean 
ordezko erregulazio gisa. Horrenbestez, erabakiak hartzeko 
izan ezik, orokorrean kide anitzeko organoen funtzionamendua 
arautzen duten 30/1992 Legearen 22. artikuluan eta ondokoetan 
zehaztutako erregelak aplikatuko dira.

Hala ere, batera hartuta, kontseiluaren oinarrizko 
funtzionamenduaren araubidea osatuko luketen ordezko arau 
horien eta erabakiak hartzeko finkatutako arau espezifikoaren 
integrazio artikulatuak interpretazio arazoak sortzen ditu 
betiere. Garrantzitsuena organoaren eraketa baliozkoa izateko 
quorum-a da. Proiektuaren testuan ez da aipamenik ere egiten 
quorum horri buruz, eta hori ordezko arauen bidez bete beharko 
litzatekeen hutsunea edota berariazko erregulaziorik eza dela 
interpretatu beharrean, pentsa liteke nahita egin dela inplizituki 
erabakiak hartzeko arauan edozein eskakizun ezabatzeko, 
izan ere, erabakiak hartzeko bertaratutakoen gehiengo soila 
aski bada, horrek esan nahi du bertaratutakoak, den kopurua 
dela ere, aski direla organoa baliotasunez eratzeko, eta hortik 
ondorioztatzen da Gizarte Aurreikuspen Osagarriaren Euskal 
Kontseiluan ez dela inongo baldintzarik eskatzen haren eraketa 
baliozkoa izan dadin (gutxienezko quorum-a).

Horrelako interpretazio batek, ordea, legetasunari buruzko 
zalantza handiak sortzen ditu. 30/1992 Legearen 26 artikulua ez 
da ordezko aplikazioko hautazko araua, aginduzkoa baizik, eta 
mugatu egiten du legeak berak 22. artikuluko 2. atalean aipatzen 
dituen kide anitzeko organoek (eta Gizarte Aurreikuspen 
Osagarriaren Euskal Kontseilua horietarikoa da) beren 
funtzionamendu erregelak autonomoki ezartzeko esparrua.

Hartara, interpretazio ziurrena zera da, quorum-ari buruzko 
aurreikuspen espezifikorik ezean, 26.1. artikuluko araua aplikatu 
beharko litzatekeela eta, horrela, organo hau arauak xedatzen 
duenari jarraituz baliotasunez eratuta dagoenean bakarrik 
aplikatu ahal izango da erabakiak hartzeko dekretu proiektuaren 
8. artikuluan berariaz zehazten den araua: bertaratutako 
gehienen aldeko botoa.

Edozein kasutan ere, 30/1992 Legearen 26.2. artikuluak xedatzen 
duenaren argitan, Euskal Kontseiluak bere deialdi araubidea 
zehatz lezake, baita bigarren deialdi bat aurreikusi ere, baina 
nahitaez zehaztu behar du zenbat kide behar diren eraketa 
baliozkoa izan dadin.

EKARPENEN SINTESIA

Azaroaren 13an, Txosten Batzordeko kideek beren alegazio 
partikularrak helarazi zituzten, kontsulta funtzioa gauzatzeko 
Lan Harremanen Kontseiluaren barnean onartutako prozeduran 
zehazten denaren arabera.
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Sindikatuen iritzia

LABek aukeratutako kidearen erabateko errefusetik dekretu 
proiektuko zenbait alderdi orokor zalantzan jartzeraino doaz 
iritziak, bestalde, proiektu hau aldatzeko proposamen zehatz 
batzuk egin dituzte UGTk eta CC.OO.k aukeratutako kideek.

Lehen kasuan, LABek aukeratutako kidearen iritzian ekimen 
hau errefusatzea aurreikuspen plana errefusatzearen ondorio 
logikoa da, hura honetan oinarritzen delako (une hartan Lan 
Harremanen Kontseiluak aurreikuspen planari buruz eman 
zuen iritziaren aurkako botoa eman zuen eta, beraz, boto 
erreserbatua aurkeztu zuen).

Planak aurreikuspen osagarriaren gaineko bigarren maila 
delakoan baino ez du jarduteko xederik, hortaz, bigarren 
zutabea ordezko bideragarri bakarra balitz bezala interesatuki 
aurkeztuz gizarte babeseko sistema publikoa zalantzan jartzen 
zuen eta, horrez gain, gizartean alarma handia pizten zuen; 
horrek gizarte aurreikuspenaren osotasuna arautzeko Eusko 
Jaurlaritzak dituen eskumen eskasia eta gaitasun politikorik eza 
agerian jartzen zituen, eta Aurreikuspenaren Euskal Kontseilua 
sortzeko proiektu honek plan horri orpoz orpo jarraitzeak, beraz, 
gauza bera baieztatzen du.

Ildo beretik, LABek aukeratutako kideak bere zalantzak 
adierazten ditu gizarte aurreikuspen eredu horri buruz, 
kapitalizazioan oinarriturik dagoen eta banaketa sistema 
publikoaren oinarrizko elkartasun printzipioa urratzen duen 
sistema bat sustatu eta zerga arloan onurak eman nahi baitizkio, 
horretarako darabiltzan baliabideak (388 milioi euro) gizarte 
arloko gainerako programetarako erabiltzen dituenak baino 
askoz ere gehiago direlarik, adibidez, etxebizitzaren sustapen 
publikorako 180 milioi euro darabiltza, seme-alabak dituzten 
familiei laguntzeko 83 milioi, enplegurako erakunde arteko 
planerako 54,4 milioi eta gizarte larrialdiko laguntzetarako 
30 milioi.

Horiengatik guztiengatik, alegazio partikularren tramite 
honetatik bertatik adierazten du txostena emateko helarazitako 
dekretu proiektu honen aurka dagoela eta unea iritsita haren 
aurkako botoa emango duela.

CC.OO.k aukeratutako kideak, ekimenari buruzko balorazio 
orokor gisa, zalantzan jartzen du dekretu proiektuak jasotzen 
duen neurri zehatzaren (Aurreikuspenaren Euskal Kontseilua 
sortzea) egokitasuna Aurreikuspen Planean zehaztutako 
helburuak lortzeko. Haren iritzian, dekretu proiektu honetan 
agertzen den moduan, kontseilua ez da organo operatiboa 
izango enplegu sistemen bitartez gizarte babesaren maila 
osagarria biztanleen %70engana zabaltzeko, alta, horixe zen 
plan horrek iragartzen zuen helburu nagusia, hain zuzen ere.

Edozein kontseiluren osaerak, duen izena duela ere, hainbat 
izen erabili baita plana onartu aurreko agirietan, hiru aldekoa 
eta paritarioa izan beharko luke, lehenik eta behin. Txostena 
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emateko helarazitako dekretu proiektu hau urrundu egiten da 
funtsezko ideia horretatik, baita lehen aipatutako aurrekarien 
aurka ere, eta eratzen duen lau aldeko kontseilua ez dator bat 
bere helburu nagusiarekin, hau da, ordezkaritza duten gizarte 
eragileen kontsulta eta elkarrizketa organoa izatea, enplegu 
sistemen bitartez gizarte aurreikuspen osagarria sustatuko duen 
politika bat garatzeko.

Bestalde, dekretu proiektu honek ez du gizarte aurreikuspenaren 
behatokia arautu, eta argitu beharko lirateke organo horren 
osaera, funtzioak eta planaren garapenean eta eredu horren 
kudeaketan duen benetako eginkizuna.

Azkenik, gogoeta orokor hauen ildotik ere, ohartarazten du 
dekretuak gizarte aurreikuspena aipatu besterik egiten ez 
duen arren, benetako eskumenek aurreikuspen osagarrira 
mugatzen dutela jarduera esparrua eta, beraz, horrelaxe jaso 
beharko lukeela arauaren testuak kasu guztietan, eta «gizarte 
aurreikuspen» dioen guztietan «osagarria» izenondoa erantsi 
beharko litzaiokeela.

Aurreko gogoeten ildotik, eta dekretu proiektuaren eduki 
zehatzari buruz, testuko artikuluak zenbait aldetan aldatu 
beharko liratekeela uste du: kontseiluaren izaera (2. artikulua), 
kontseilu hau hiru aldeko organo paritario gisa definitzeko; 
haren funtzioak (3. artikulua), haren jarduera eremua gizarte 
aurreikuspen osagarria dela zehazteko eta BGAEei aplikatu 
beharreko zerga-araubidea egokitzeko proposamenak egiteko 
gaitasuna espresuki sartzeko; eta, azkenik, baita ere gizarte 
aurreikuspenaren etorkizun finantzarioari buruzko txostenaren 
aipamena testutik kentzeko.

Azkenik, uste du berariaz erregulatu beharko liratekeela 
Behatokiaren osaera eta funtzioak (4. artikulua).

UGTk aukeratutako kideak adierazten du lehenik eta behin 
Aurreikuspenaren Euskal Kontseiluaren kontzepzioak berak, 
hots, bakarrik aurreikuspenaren planaren segimendua eta 
ebaluazioa egiteko sortutako tresna izateak organo akritiko 
bihurtzen duela kontseilu hori sortzetik beretik eta planaren 
oinarrian dagoen gizarte aurreikuspen osagarriaren kontzeptuak 
erabat baldintzatzen duela; esan behar da, bestalde, plan 
hori oraintsukoa dela eta errealitatean ez duela lortu behar 
bezalako ezarpenik ez behar adina adostasun ere, haren edukia 
aztertzerakoan agerian geratu zen bezala.

Kontseilu hori ez litzateke, beraz, inondik inora eztabaidarako 
organoa, plana zenbateraino betetzen ari den egiaztatuko 
lukeen erakundea baizik, eta ez luke inolako autonomia tarterik.

Hala ere, haren iritzian eztabaidatzeko, analizatzeko eta, 
izatekotan, aurreikuspen osagarriaren kontzeptua bera 
definitzeko gaitasunak eman behar litzaizkioke kontseiluari, 
eta ez luke nahitaez onartu beharko maila hori behar 
adinakoa ez den babes publikoaren beharrezko osagarri 
gisa definitzea plan horretan zehaztutako ildotik. Hartara, 
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lehendik adierazia duen bezala, oraingoan ere esan nahi du 
UGT ez datorrela bat gizarte aurreikuspen osagarriari buruzko 
ikuspegi horrekin.

Gogoeta orokor horien ildotik, adierazten du halaber kontseiluak 
hiru aldeko organo paritarioa izan beharko lukeela edozein 
kasutan ere, administrazioak, sindikatuek eta enpresaburuen 
elkarteek osaturik, hots, osaera egokia izan beharko lukeela 
bere xede behinena erdiesteko, eta aurreko paragrafoan agertu 
dugu xede hori administrazioaren eta gizarte eragileen artean 
gizarte aurreikuspen osagarriaren eredua bera adostea eta 
definitzea dela; nolanahi ere, kasu jakin batzuetan ez da baztertu 
behar beste solaskide batzuentzat kontsulta eta parte hartze 
mekanismoak ezartzeko aukera.

Proiektu honetan aurreikusten diren laguntza teknikoko tresnei 
buruz eta, zehazki, aurreikuspenaren behatokiari buruz dio 
organo hori sortzeko xedapen espezifikorik ezean, Lan Sailaren 
beraren jarduera arlo bat litzatekeela, txosten teknikoan 
adierazitakoaren ildotik, eta ez litzatekeela laguntza tresna 
bakarra izan behar kontseiluaren funtzionamendurako, baizik 
eta tresna bat gehiago beste batzuen artean.

Hirugarrenik, erabakiak hartzeko araubideari erreparatuta 
—txosten teknikoan jasotako hutsuneak ahaztu gabe, batik 
bat sindikatuei oro har esleitzen zaien ordezkari kopurua 
sindikatuen artean banatzeko irizpiderik ez izatea—, 
quorum-a zehaztu ez izanak eta erabakiak hartzeko ezarri 
den sistemak, testua bere horretan gordez gero, absurdu 
batera eraman gintzakete, hots, gerta liteke kontseilu 
horren erabakiak ordezkaritza maila handieneko sindikatuen 
eta enpresaburuen iritziaren aurka hartzea. Hartara, 
talde bakoitzaren barnean gehiengoen sistema baten 
alde agertzen da eta ahotsa bai baina botorik ez lukeen 
presidentzia bat defendatzen du.

Enpresaburuen iritzia

Gogoeta orokorrak

Lehenik eta behin, Confebaskek aukeratutako kideek zalantzan 
jartzen dute beste kontseilu bat sortzeko ekimena, kontsulta 
organoen ugaritzeari buruzko gogoeta orokorrago baten 
testuinguruan. Hartara, gaur egun ia berrogeita hamar kontseilu 
daudela ohartarazten dute.

Haien iritzian egoera honek arazo larriak sor ditzake, funtsezko 
hiru arrazoirengatik. Lehenengoa, ohiko organoak gutxiesten 
dira: EGK eta LHK funtsean, kontsulta funtzioa sakabanaturik 
dagoelako sektoreko hainbat organoren artean; bigarrena, 
egitura horien funtzioak askotan izen hutsak dira, eta ez 
dute izaten politika publikoak lantzeko parte hartzen duten 
organoak izateko beharrezko eskumenik ez jarduteko tarterik, 
eta hirugarrena, organo horietan administrazio publikoen 
presentzia gero eta handiagoa eta aldi berean gizarte eragileena 
gero eta ahulagoa bihurtzeko joera dago.
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Gogoeta espezifikoak

Txostena emateko helarazi zaigun dekretu proiektuan, zehazki, 
ez da ulertzen haien aburuz autonomoen federazioak eta 
kolektiboa ordezkatzen dituen bigarren taldea —aztergai dugun 
proiektuaren arabera— Aurreikuspenaren Euskal Kontseiluan 
egotea.

Lehenik eta behin, kontzeptuzko arrazoiengatik, izan ere, 
kontseilu honek planaren segimendua eta ebaluazioa egin 
behar badu eta plan horren xedea aurreikuspen osagarria 
enplegu sistemen bitartez hedatzea bada, orduan ezin da ulertu 
zein den autonomoen zeregina kontseilu honetan. Langilerik 
ez duten autonomoak badira —eta Merkataritza Ganberetan ez 
badaude zeren eta hauek enpresak baino ez baitituzte biltzen— 
ezin izango dute enplegu planik ezarri, eta kontratupeko 
langileak dituzten autonomoak badira enpresaburuak izango 
dira eta, beraz, enpresaburuek ordezkatu beharko dituzte 
eta haien langileak berriz kontseiluan dauden sindikatuek 
ordezkatuko dituzte. Arrazoi berberengatik ez dute ulertzen 
zergatik dagoen erretiratutakoen eta aurretik erretiratutakoen 
elkarteen ordezkaritza bat ekimen horien —enplegu planekin 
lotutakoak izanik— segimendua egiteko, baldin ekimen horiek 
besteren konturako langileei badagozkie.

Gogoeta hauen argitan, badirudi gizarte aurreikuspena oro har 
jorratuko duen organo bat eratu nahi dela, izan ere, badaude 
beste zantzu batzuk ere, esate baterako, Kontseiluari planaren 
helburuetatik eta enplegu sistemen esparru zehatzetik urrunago 
doazen funtzio orokorrak ematea eta organo honen izena bera. 
Lehendik ere esana dugunaren ildo beretik, beraz, okerreko 
bidetik eta parametro berrietatik heldu nahi zaio gizarte 
aurreikuspen osagarriaren alde partzial baten erregulazioari, 
lehenago indarrean den Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko 
Erakundeen Legean ezarritako eredu orokorra birdefinitu gabe.

Azkenik, beste kontseilu honen osaerak agerian jartzen du 
gogoeta orokorretan salatutako efektuetariko bat: administrazio 
publikoen nagusitasuna, eta hau ez da horrela gainerako gizarte 
ordezkaritzak sakabanaturik daudelako bakarrik, administrazio 
publikoei berez dagozkien bost ordezkariez gain, beste bi kide 
gehiago (presidentea eta presidenteordea) esleitzen zaizkielako 
baizik.

AZKEN GOGOETAK

Txosten Batzordeak 2006ko azaroaren 22an egindako bileran, 
batzordekideek azkeneko txostenean ondoko gogoeta 
espezifikoa sartzea erabaki dute, zein bere atalean jaso ditugun 
gogoeta partikularren kalterik gabe:

Lan Harremanen Kontseiluari dagokion kontsulta funtzioa 
egokitasunez erabili behar da, eta arlo soziolaboralean botere 
publikoek hartutako ekimen arau emaileak eta bestelakoak 
beren eduki materialaren ikuspuntutik baloratzea eskatzen 
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du edozein kasutan ere. Ikuspegi honetatik, Kontseilu honek 
emandako iritziak ez lirateke hainbeste arau proiektu jakin baten 
alderdi teknikoen ingurukoak izan behar —proiektu horren 
edukia edo norainokoa hobeki ulertzeko behar dena baino 
gehiago ez behintzat—, aitzitik, gehiago heldu behar liekete arau 
horien bitartez gauzatu nahi diren erabaki politikoei.

Hartara, Txosten Batzordeko kideek, bakoitzak adierazi eta 
txosten honetako beste atal batean jaso diren iritzi partikularren 
kalterik gabe, eta arrazoi desberdinengatik bada ere, aztertu 
dugun dekretu proiektuan agertzen den moduan denak Gizarte 
Aurreikuspenaren Kontseilua sortzeko ekimenaren aurka 
agertzen direlarik, argi eta garbi adierazi nahi dute aurreikuspen 
plana garatzeko arauak —eta testuinguru horretan kokatzen da 
dekretu proiektu hau ere— gizarte aurreikuspenaren esparru 
orokorra behar bezain argi zehaztu gabe hartzen ari direla.

Bilbon, bi mila eta seiko azaroaren hogeita bian
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Lan Harremanen Kontseiluaren txostena lana eta famili 
bizitza bateragarri egiteko neurriak arautzen dituen Dekretu 
Proiektuari buruz

Aurrekariak

2006ko abenduaren 13an, Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan 
eta Gizarte Segurantza Saileko Azterlanen eta Araubide 
Juridikoaren Zuzendaritzak lana eta famili bizitza bateragarri 
egiteko neurriak arautzen dituen Dekretu Proiektua helarazi zuen 
Lan Harremanen Kontseilu honetara.

Zioen azalpenean adierazten den bezala, dekretu proiektu hau 
familiei laguntzeko 2. planaren esparruan kokatzen da eta plan 
hau gobernuaren erabakiz onartu zen 2006ko irailaren 26an.

Lana eta famili bizitza bateragarri egiteko politika bat garatzea 
da plan horren ildo estrategikoetariko bat. Hartara, politika 
horiek zehaztu nahi dituen arau ekimena dugu oraingo dekretu 
proiektu hau.

Arau proiektu honen zuzeneko aurrekaria da 177/2002 Dekretua, 
familiei laguntzeko 1. plana garatzeko emana; haren edukia ia 
osorik jaso zen 329/2003 Dekretuaren 4. kapituluan eta 
—Dekretu horrek oro har arautzen dituen EAEko enplegu 
politiken esparruan— bertan finkatzen dira gaur egun lana eta 
famili bizitza bateragarri egiteari buruzko alderdi nagusiak.

Arauaren alderdi orokorrak

Dekretu proiektu berriak 329/2003 Dekretuaren 4. kapituluko 
egitura —oraingoan diruz lagun daitekeen ekintza bakoitzerako 
jasotzen duen egitura bera— eta edukiak bere horretan gordetzen 
ditu funtsean, baina baditu berritasun garrantzitsu batzuk ere.

Izan ere, oraingoan gehitutako neurrien bitartez, estalduraren 
eremua eta intentsitatea aldatu egiten dira; batzuetan hobera, 
esate baterako, diru-laguntza haur txikiak zaintzeko pertsona 
bat kontratatzerakoan, edota langile autonomoei ere hobariak 
eskaintzerakoan; beste batzuetan, ostera, dekretu honek 
murrizketa batzuk ezartzen ditu, arauaren zioen azalpenean 
beti agerian esaten ez bada ere, hartara, «laguntzak egoki 
kudeatzea eragozten duten diseinu kontu batzuk» antzeman 
direla besterik ez dio, eta horixe omen da murrizketa horien 
justifikazio objektiboa. Azkenik, dekretu proiektu berri honek 
beste neurri batzuk ere badakartza, aurrekoen gehitze edo 
gutxitze soiltzat ezin jo daitezkeenak —zenbaitetan berekin 
laguntzen murrizketa objektiboa badakarte ere—, aitzitik, esan 
daiteke neurri horien orientabide aldaketa direla, lana eta famili 
bizitza bateragarri egiteko politiken helburuetara egokitzeko: 
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gizonak eta emakumeak arian-arian elkarren pare jartzea laneko 
eta familiako ardurak bateragarri egiterakoan.

Nolanahi den ere, batzuen eta besteen arteko bereizketa 
egiten saiatuko gara sistematizatze aldera, eta hiru multzo 
horiek bereiziko ditugu, eta ondoren dekretu berriaren arabera 
bateragarritasun neurriei heltzen dieten langileen ordez beste 
langile batzuk kontratatzeko enpresaburuek jasoko dituzten 
laguntzen inguruko gai batzuk aipatuko ditugu, izan ere, itxura 
batean aurrekoarekin alderatuta funtsezko aldaketarik gabe 
daudela badirudi ere, berritasun aipagarri batzuk dakartzatelako.

Edukiaren azterketa

A) Arauaren estaldura eremua zabaltzen duten neurri berriak eta 
lehenagokoen hedapena.

Neurri horien artean honako hauek daude:

Bi urtera arteko haurrak zaintzeko pertsonen kontrataziorako 
laguntzak, enpresari dagokion Gizarte Segurantzako kuotan 
hobariak emanez

Arauak berak adierazten du neurri hauek behin-behinekoak 
direla. Eta ez dekretuak aldi jakin baterako mugatzen dituelako, 
hezkuntza sistema publikoan behar beste leku ez izanik horien 
ordezko gisa hartu direlako baizik.

Arrazoi berberagatik, neurri hauek ez dira bateragarriak 
haur txikia eskolatzearekin. Halaber, normala denez, ez dira 
bateragarriak haur txikiak zaintzeko eszedentziagatik zein lanaldi 
murrizketagatik ematen diren zuzeneko laguntzekin, neurri 
hauen ordezkoak dira eta.

Laguntza hauen bitartez, eskolatu gabeko haur txikiak dituzten 
pertsonak laneratzen edota duten ordainpeko lanari eusten 
laguntzea bilatzen da. Horregatik, dekretu proiektu honetako 
zioen azalpenak argi ohartarazten duen bezala, behar adinako 
hezkuntza baliabide publikoak daudenean neurri horiek 
desagertu egingo dira.

Diru-laguntzaren kantitatea enpresari dagokion kuotaren 
%100ekoa izango da gehienez ere eta egiaztatutako errenta 
mailan oinarritutako formula baten bidez zehaztuko da, 
bestalde, koefiziente zuzentzaile batzuk aplikatzen ditu famili 
unitateko kide kopuruaren arabera (dekretu proiektuko 
15.3. b artikulua). Beste alde batetik, diru-laguntza aldia haur 
txikiaren laugarren hilabetetik bi urte betetzen dituen urteko 
abuztuaren 31ra artekoa da —horrek are gehiago azpimarratzen 
du neurri hau eskolatzearen ordezkoa dela.

Langile autonomoek kontratazioak egiteko laguntzak

Dekretu proiektu honek lanbide eta famili bizitza bateragarri 
egiten lagundu nahi die autonomoei ere, eta zabaldu egiten 
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du honen aurrekari zen arauaren aplikazio eremu subjektiboa. 
Horretarako, 329/2003 Dekretuaren 4. kapituluak jaso eta 
arautzen zuen neurri baten testuinguruan txertatzen du 
berritasun hau: haien haurrak zaintzeko lan harremana eteten 
duten edo lanaldia murrizten duten langileen ordez beste 
langile batzuk kontratatzeko diru-laguntza.

Horrenbestez, hemendik aurrera, hiru urtetik beherako haurrak 
zaintzeko beren jarduera aldi baterako etetea edota lanaldia 
murriztea erabakitzen duten langile autonomoek ere diru-
-laguntza bat eskuratzeko eskubidea izango dute, enpresari 
dagokion Gizarte Segurantzako kuotan hobari bat jasoz osoki edo 
partzialki ordezkatuko duena kontratatzeko, baina kasu honetan, 
inoren konturako langileenean ez bezala, lanbide eta famili bizitza 
«bateratzen» duen pertsona eta kontratatzailea berbera dira.

Hala ere, arauturik dagoen eran, neurri berri honek arazo 
tekniko batzuk sortzen ditu. Zentzu hertsian, honelako txosten 
baten helburua ez da arauen alderdi tekniko juridikoak aztertzea, 
baina ohartarazi behar dugu ez dela erraza kontratazio alorreko 
lan araudi arruntarekin uztartzea, izan ere, legeak (L.E.ko 
15. artikulua) ez du aurreikusten aldi baterako bitarteko lan 
kontratu baten bidez «langile autonomoak ordezkatzeko» 
hipotesia, eta ez dirudi erraza denik beste formula edo 
modalitate legal bat aurkitzea ordezko hori aldi jakin baterako 
kontratatzea juridikoki babesteko. Eta proiektua idatzi dutenek 
ere badakite, itxura batean, hala dela, izan ere, inoren konturako 
langilea ordezkatuko duena kontratatzerakoan Langileen 
Estatutuan aurreikusitako bitarteko lan kontratua erabili behar 
dela zehazten dute, eta langile autonomoa ordezkatuko duena 
kontratatzerakoan erabili beharreko formulaz, aldiz, ez dute 
deus esaten.

Orain arte zeuden neurrien eta laguntzen aplikazio eremu 
subjektiboa zabaltzea

Aztergai dugun dekretu proiektu honek harrera eta tutoretza 
ere diruz lagun daitezkeen egoeren artean aipatzen ditu. 
Horrelakoetan, jaiotzazko edo adopziozko seme-alabentzat 
zehazten den hiru urteko epea halako egoerak sortzen dituen 
ebazpen judiziala edo antzeko agiria ematen direnetik zenbatuko 
da.

B) Lehenagoko neurrietan halako murrizketa edo muga bat 
ezartzen duten neurriak.

Egokitasunaren aldetik edota baliabide publikoen kudeaketan 
eta erabileran ekar lezakeen hobekuntzaren aldetik mereziko 
lukeen balorazioa egiteari utzi gabe, esan beharra dago dekretu 
proiektu honek mugaketa objektibo edo murrizketa batzuk 
ezartzen dituela aurreko egoeraren aldean.

— Lehenik eta behin, ordezkatuko duen arauan ez zegoen 
baldintza berri bat ezartzen du: eszedentziak edo lanaldi 
murrizketak gutxienez bi hilabete iraun behar dute jarraian.
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— Bigarrenik, dekretu berriaren aplikazioaren ondorioz beste 
muga bat sor liteke, zeharka bada ere, laguntzak gozatzeko 
epeari dagokionez eszedentziaren kasuan.

Indarrean dagoen arauan, laguntzak hiru urterako ematen 
dira gehienaz ere langileak gozatu dituen bestelako laguntzak, 
lizentziak edo baimenak amaitzen direnetik zenbatzen hasita. 
Dekretu berriarekin, laguntzak hiru urtetik beherako haurren 
zainketara murrizten dira eta, horrela, laguntzek iraun 
dezaketena murrizten ez bada ere —bi kasuetan hiru urte iraun 
bailezakete gehienez—, bai, ordea, laguntza horiek eskuratu 
ahal izateko epea.

C) Neurri batzuen orientabide berria, gizonek gehiago parte har 
dezaten lana eta famili bizitza bateragarri egiteko ekimenetan.

Gaur egun indarrean dagoen 329/2003 Dekretuaren 4. kapituluak 
kopuru desberdinak zehazten ditu eszedentziari edo lanaldi 
murrizketari heltzen diona gizona edo emakumea bada. Neurri 
honek gizonen presentzia sustatu nahi du eta, horretarako, 
laguntzaren kopurua handitu egiten du, izan ere, gaur egun oso 
gizon gutxik heltzen diete bateragarritasun neurriei.

Dekretu berrian ere laguntzak handiagoak dira gizonentzat 
emakumeentzat baino. Izan ere, ez du lehenagoko laguntzen 
kopurua aldatzen (2.400 euro urtean emakumeentzat eta 
3.000 euro gizonentzat; eta lanaldi murrizketan ere lehenagoko 
zenbatekoak mantentzen ditu), baina aitortzen du neurri horiek 
bakarrik ez direla aski bilatzen duten xedea erdiesteko.

Ikuspegi horretatik, berritasun batzuk gehitu ditu ildo honetatik 
aurrera egiteko asmoz.

Aldez aurretik esan behar dugu guraso bakarreko familien 
kasuan ez dela aldaketarik sartu; halakoetan, etxeko eta 
lanbideko zereginak lagun bat baino gehiagoren artean 
banatzeko arazorik ez dagoelako seguruenik. Horrek agerian 
jartzen du guraso biko familietan aztergai ditugun murrizketen 
helburua ez dela ekonomizista ezta aurreztea ere, zentzu 
hertsian, baizik eta etxeko eta laneko zereginak orekaz banatzea 
gizonen eta emakumeen artean. Nolanahi ere, azterketa 
zehatzagoa egiten hasi aurretik, esan behar genuke, apika, ez 
dela erraza guraso bakarreko familien kasuan ere (bakarrik 
dagoen) emakumearentzako laguntza (era berean bakarrik 
dagoen) gizonarentzakoa baino txikiagoa izatearen oinarri 
objektiboa antzematea.

Guraso biko familientzako laguntzen erregulazio berriari 
helduta, berriz, ondorengo hauek ditugu berritasunik 
garrantzitsuenak:

Lehenik eta behin, proiektu honek muga bat jartzen dio 
bikoteek jaso ditzaketen laguntzen kopuru osoari. Eta bi 
aldetatik mugatzen du: a) haur bakoitza zaintzeko laguntzek ez 
dute 24 hilabete baino gehiago iraungo eszedentzia kasuetan 
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ez 48 hilabete baino gehiago lanaldi murrizketa kasuetan, 
eta b) bikotearen famili bizitzan oro har laguntzek ez dute 
72 hilabete baino gehiago iraungo eszedentzia guztiak metaturik 
ez 144 hilabete baino gehiago lanaldi murrizketa guztiak 
metaturik. Proiektu honen zioen azalpenean murrizketa hauek 
justifikatzen direlarik honela dio: «Lan eszedentzia luze bat ezin 
jo daiteke lana eta bizitza bateragarri egiteko neurritzat, aitzitik, 
famili bizitzaren aldeko eta lan bizitzaren kalterako hautua da».

Hori esanda «azaltzen» da muga horiek jarri izana, eta 
horretan oinarriturik, guraso biko unitateko kide biek 
bateragarritasun neurrietan parte hartzea sustatuko duten 
beste arau batzuk eraikitzen dira. Horretarako, gehienezko 
epe horiez «gozatu» ahal izateko beste baldintza bat da 
laguntza horiek bi bikotekideek elkarren jarraian edo txandaka 
eskatu eta gozatu behar dituztela nahitaez —gutxienez bi 
hilabeteko aldi jarraituetan betiere—. Mekanismo hau osatzeko, 
azkenik, eszedentzia kasuetan ez batak ez besteak ezin 
dituzte 18 hilabeteak gainditu (gainerako seiak, beraz, beste 
bikotekideari legozkioke beti), eta lanaldi murrizketa kasuetan, 
berriz, ez batak ez besteak ezin dituzte 36 hilabeteak gainditu 
(halaber, gainerako hamabiak, beraz, beste bikotekideari 
legozkioke beti). 7. artikuluan ere antzeko arauak zehazten dira 
laguntzak bi bikotekideen artean banatzeko, gehienezko aldiak 
horietariko batek bakarrik gozatuko dituelarik, lehen aipatu 
ditugun familia unitate osoarentzako laguntzen kasuan.

D) Ordezko langileak kontratatzeko laguntzak.

Zertan datzan laguntza: eszedentziari edo lanaldi murrizketari 
heldu dieten langileen enpresaburuek horien ordezko 
langileak kontratatzeko enpresak ordaindu behar duen Gizarte 
Segurantzako kuotaren balio bereko hobaria da.

Hobari hori ez da sekula enpresaren kuotaren %100 baino 
handiagoa izango, bera bakarrik edo enpresaburu berak 
gozatzen dituen beste batzuekin batera hartuta.

Oraingoan proposatzen den erregulazio honek laguntzen 
onuradunen artean autonomoak sartzen ditu, txosten honetako 
beste atal batean aztertu dugun bezala, eta horrez gain, beste 
aldaketa batzuk ere sartzen ditu, itxuraz aldaketa hauek ez 
dira funtsezkoak eta ez dute bestelakatzen laguntza hauen 
orientabide orokorra, baina praktikan aplikatzen direnean 
eraldatze garrantzitsuak sor ditzakete egungo egoerarekin 
alderaturik.

Hartara, dekretu berri honek negatiboki murrizten du laguntzen 
norainokoa, eta kanpo uzten ditu odoleko, ezkontzako edo 
adopziozko ahaideak bigarren mailaraino, eta gainera baldintza 
positiboak ezartzen ditu laguntzak eskuratu ahal izateko: 
batzuetan generikoak, eta ziur aski honek zailago egingo du 
halako eskakizun hori betetzen ote den egiaztatzea, beste 
arau batzuetara igortzen duenean zabalegia eta nolabait ere 
zehaztugabea delako, adibidez, lan arriskuen prebentziorako 
arautegia (39/1997 E.D.) betetzeaz egiten duen aipamena; beste 

0 Informes CRL 06 (E).indd   860 Informes CRL 06 (E).indd   86 13/6/07   08:56:4013/6/07   08:56:40



87

Lan Harreman Kontseilua
2006ko txostenak eta irizpenak

Lana eta famili bizitza 
bateragarri egiteko neurriak 
arautzen dituen Dekretu 
Proiektua

batzuetan, berriz, zehatzagoak dira igortze horiek, laguntza 
eskuratu ahal izateko eskakizunen artean betiere, esate 
baterako, Minusbaliatuak Gizarteratzeko Legearen 38. artikuluak 
aurreikusten duena betetzearen ingurukoa, eta artikulu hori, 
gauza jakina da, 50 langiletik gorako enpresetan langile 
elbarrituen kontratazio kopuruari buruzkoa da.

Azkenik, arautze berri honek dakartzan egokitzapen batzuk 
beharrezkoak ziren dekretu proiektuak jasotzen dituen beste 
aldaketa batzuekiko koherentzia dela eta: adibidez, diruz 
lagundutako bitarteko kontratuek oraingoan bi hilabete iraun 
behar dute gutxienez, eta hori arrazoizkoa da, baldintza 
berriaren arabera ordezkatutako pertsonaren eszedentziak edo 
lanaldi murrizketak gutxienez bi hilabete iraun behar dutela 
kontuan hartuta.

Ekarpenen sintesia

Abenduaren 20an, txosten-gai dugun dekretu proiektuari 
buruz Txosten Batzordeko kideek helarazitako alegazio eta iritzi 
partikularrak jaso ziren Lan Harremanen Kontseilu honetan.

Sindikatuen iritzia

Orokorrean sindikatuek izendatutako batzordekideak bat datoz 
ardura pertsonalak eta familiarrak laneko ardurekin bateratzea 
estrategia integral eta eraginkor baten bitartez landu behar 
dela adierazterakoan, eta estrategia hori gizarte elkarrizketaren 
esparruan zehaztu behar dela adierazten dute. Lehenbiziko 
ikuspegi honetatik, agerikoa da aztergai dugun dekretu mugatu 
eta partzial hau urriegia dela.

Lanbide eta famili arduren banaketan desberdintasun 
itzela dago eta arazo hori (oso datu esanguratsuak eman 
litezke gizonen eta emakumeen arteko egungo banaketa 
portzentajeez, izan ere, 2003an eszedentzien %96,38 eta 
amatasun/aitatasun baimenen %98,46 emakumeentzat 
izan ziren) edota lan denbora antolatzearen eta norberaren 
bizitzaren eta laneko bizitzaren arteko bateragarritasunaren 
arazoa ezin konpon daitezke bakarrik haur txikiak zaintzeko 
diru-laguntzak emanez, dekretu proiektu honek egiten duen 
bezala, izan ere, funtsean, tresna batzuk —gaur egun indarrean 
direnak— berrantolatu eta errepikatu baino ez ditu egiten, alta, 
tresna horiek eskasegiak direla frogatu da lortu nahi duten 
helburua erdiesteko.

Dekretu proiektu honen izenburuak berak —famili bizitzan 
jartzen du azentua bizitza pertsonalaren aurretik— eta, jakina, 
haren edukiak ere agerian jartzen dute hemen jasotzen den 
bateragarritasunaren ideia jaiotza tasari begira dagoela 
soilik eta, gainera, ahaztu egiten du familia ez dutela osatzen 
gurasoek eta seme-alabek bakarrik eta, aitzitik, badaudela 
mendeko beste pertsona batzuk ere, eta horien zainketa 
emakumeek hartzen dutela beren gain gehienbat, baina dekretu 
proiektu honek ez du tutik ere esaten horiei buruz.
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Ildo beretik, adierazten dute halaber familia eta lanbide arduren 
banaketan dagoen desberdintasun honen erroan beste arazo 
estruktural batzuk ere badaudela, esate baterako, ordainsarien 
desberdintasuna eta, orokorrean, bi sexuen arteko lan 
baldintzen desberdintasuna, horren ondorioa delarik laguntzei 
heltzea eta, horrenbestez, lanbide jarduera osoki edo partzialki 
uztea zaintze lanetan jarduteko, eta egoera horrek emakumeak 
ukitzen ditu gehienbat, familiaren ekonomiari galera gutxien 
dakarkion aukera baita, alta, horrek bumeran efektua izan 
dezake eta emakumeen kalterako izan daiteke haien lanbide 
bizitzaren garapenaren ikuspegitik.

Neurri zehatzen inguruan

Sindikatuek izendatutako batzordekideak bat datoz halaber bi 
urtetik beherako haurrak zaintzeko pertsonen kontrataziorako 
laguntza berriak benetako arazoa inondik inora konpontzen ez 
duela adierazterakoan, hau da, hezkuntza sistema publikoan 
ez dago behar adina plaza, eta hortxe dago koska. Neurri hau 
behin-behinekoa izatea, eta sistemak eskolatze eskari guztiei 
erantzuteko gaur egun dituen mugak nolabait ordezkatzeko 
izatea ez da behar bezalako justifikazioa, izan ere, dekretu honek 
ez du neurririk zehazten ez iragartzen, eta ez du epe zehatzik 
finkatzen arazo hau konpontzeko. Puntu honetan, hiru urtetik 
beherako haurrentzako sare publikoa bultzatzearen aldeko 
apustu sendoa egin behar litzateke. Gainera, neurri horrek 
ez du balioko etxeetan haurrak zaintzen dutenen lan egoera 
irregularrak erregularizatzeko.

Azkenik, sindikatuek izendatutako Txosten Batzordeko kideek 
zenbait iritzi adierazi dituzte dekretu proiektu honetako zenbait 
alderdiren inguruan ere.

Hartara, CC.OO.k izendatutako kideak, dekretu proiektu hau 
erabat arbuiatzeaz eta, orokorrean, lehenago bateragarritasun 
eredu integratu bat zehaztu gabe neurri partzialak hartzeari 
uko egiteaz gain, adierazten du laguntzak eskuratu ahal izateko 
baldintzen artean eszedentziarako edo lanaldi murrizketarako 
bi hilabeteko gutxienezko aldia ezartzearen aurka dagoela, 
era berean, laguntzak gozatu ahal diren aldia (hiru urte haurra 
jaiotzen denetik) mugatzearen aurka dago.

LABek izendatutako kidearen aburuz ere, aurreko paragrafoetan 
jaso ditugun iritziak eta alegazioak egiteari utzi gabe, gizonen 
parte hartzea bultzatu nahi duten neurriak positiboak dira baina 
eskasegiak arazo estrukturalei heldu eta konponbiderik ematen 
ez bazaie, dena dela, adierazten du ez dagoela ados guraso 
bakarreko familien kasuan gizonei eta emakumeei diru-
-laguntza desberdina ematearekin, halakoetan, onuradunak 
eskubidea izan behar lukeelako, sexua kontuan hartu gabe, 
gizonezkoentzat orokorrean zehaztutako gehienezko kantitatea 
eskuratzeko.

Bi urtetik beherako haurrak zainduko dituzten pertsonen 
kontrataziorako laguntzen inguruan, diru sarreren maila 
zehazteko erreferentzia PFEZeko zerga oinarri berezia izan 
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beharko litzatekeela deritzo, onuradun izan litezkeenen benetako 
ahalmen ekonomikoa neurtzeko modulu egokiena baita. 
Bestalde, haren iritzian ez da batere bidezkoa betebehar fiskalak 
bete gabe dituztenak zuzenean laguntzetatik kanpo ez uztea eta 
15. artikuluko f) eta g) paragrafoak kentzea eskatzen du.

Azkenik, UGTk izendatutako batzordekideak ere adierazten du 
lan eta familia arduren banaketan gizonen partea handitzera 
zuzendutako neurrietariko batzuk positiboak baina urriegiak 
direla, eta espresuki esaten du dekretu proiektu berriak 
egungoaren ildo berberari eusten diola, eta laguntzak emateko 
aurrekontua izatearen baldintza jartzen jarraitzen duela, beraz, 
dekretu honetatik ez da ondorioztatzen familia ardurekin edo 
ardura pertsonalekin bateratu ahal izateko bere lanbide bizitza 
aldi baterako uztea —edo lanaldia murriztea— erabakitzen 
duenari benetako eskubide subjektibo bat aitortzen zaionik, 
diru-laguntza bat eskuratzeko aukera soil bat baizik, eta gainera 
arauak ez du lehentasunak finkatzeko irizpiderik zehazten 
onuradun izan litezkeenen artean behar adinako baliabide 
ekonomikorik egon ezean.

Enpresaburuen iritzia

Confebask enpresaburuen elkarteak izendatutako kideek 
adierazten dute familiei laguntzeko bigarren planaren eta txostena 
emateko helarazi zaigun dekretu proiektuaren erreferentea 
eta oinarria lehen planaren eta haren garapena zehaztu zuten 
dekretuen (177/2002 eta 329/2003) emaitzen ebaluazioa dela, eta 
ohartarazi nahi dute ez Confebaskek ez organo aholku emaileek 
ez dutela izan lehen planaren gaineko ebaluazioaren berri, eta ez 
dietela iritzirik eskatu bigarrena egiteko.

Hortaz, enpresentzat egungo eta biharko erronka 
garrantzitsuenetarikoa den familia eta lan bizitza bateragarri 
egitearen inguruko problematika gizarte eragile eta solaskideak 
kontuan hartu gabe lantzen ari dira, eta dekretu proiektu honek 
jasotzen dituenak bezalako neurri mugatu eta murritz batzuen 
berri baino ez zaie ematen.

Haren iritzian, bateragarritasun neurriak ikuspegi orokor batetik 
aztertu behar dira, enpresan izango dituzten ondorioak eta 
inplikazioak kontuan hartuta, haien eraginak bertan mamitzen 
baitira funtsean, horrela, langileen eskubideak eta enpresen 
premiak punta-puntako lehiakortasunaren esparru batean 
bateratzeko.

Jakina, gogoeta orokor hauek guztiak dekretu proiektu honetan 
jasotzen diren neurri partzial zehatzen inguruko problematika 
espezifikoaren aurrekoak dira, beraz, gizarte eragileen iritzia 
plana zehazteko unean bertan eman beharko litzateke.

Azken gogoetak

Lan Harremanen Kontseiluko Txosten Batzordeak bilera egin 
zuen 2006ko abenduaren 28an.
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Dekretu proiektu honi buruzko azterketa eta balorazioa egin 
aurretik, Txosten Batzordeko kideek adierazi nahi dute zaila 
dela ekintza plan orokorren esparruan kokatzen diren ekimen 
zehatzak aztertzea, lehenago plan orokor horien edukiari edo 
oinarrizko ildoei buruzko iritzia emateko aukera izan ez dutelarik.

Neurri zehatzei buruzko iritzia eskatzeak, lehenago neurri horien 
oinarrian dauden printzipioei edota neurri horiek onartzen diren 
testuinguruari buruzko iritzi orokorra emateko aukerarik eman 
gabe, nola edo hala desitxuratu egin dezake askotan garrantzi 
orokorreko gai batzuen inguruan Lan Harremanen Kontseiluak 
duen benetako iritzia, batzuetan zenbait alderdiri buruzko 
gogoetak testuingurutik kanpo geratzeko arriskua dagoelako, 
edota bere testuingurutik bereizirik dauden ekimen jakin batzuei 
buruzko iritzirik ez emateko erabakia oker interpreta litekeelako 
haiei buruzko iritzirik ez balego bezala edo, are okerrago, haien 
edukiarekin konforme bagina bezala.

Egoera honek kontsulta eginkizunean duen eragina edozein 
dela ere —horrek gogoeta orokorragoa mereziko luke eta—, 
haren ondorioak are indar handiagoz nabaritzen dira bizitza 
pertsonalaren eta lanbide bizitzaren bateragarritasuna bezalako 
kontuetan, izan ere, balorazio orokor bat eskatzen baitute 
ezinbestean eta, gainera, oraingo kasu honetan, 2006ko irailaren 
26ko Gobernu Kontseiluan onartu zen familiei laguntzeko 
erakunde arteko hirugarren planaren atal espezifiko batean 
espresuki ezarritako ildo orokorrak hor daude; alta, bada, Lan 
Harremanen Kontseilu honek ez du haren berri izan.

Horrenbestez, txosten eske helarazi zaigun dekretu proiektu 
honen inguruan adierazitako iritziak gogoeta orokor horren 
barnean ulertu eta interpretatu behar dira, edozein kasutan ere.

Ohartarazpen hau aldez aurretik eginik, eta dekretu honetako 
testuaren gainean egindako txostena aztertu ondoren, 
sindikatuek izendatutako Txosten Batzordeko kideek guztien 
iritzi partekatutzat adostu dituzte «ekarpenen sintesia» 
izenburua daraman epigrafe barnean «sindikatuen iritzia» 
izeneko atalean jasotzen diren gogoetak.

Bilbo, 2006ko abenduaren 28a

Lana eta famili bizitza 
bateragarri egiteko neurriak 
arautzen dituen Dekretu 
Proiektua

0 Informes CRL 06 (E).indd   900 Informes CRL 06 (E).indd   90 13/6/07   08:56:4113/6/07   08:56:41


	Lan Harremanen Kontseilua
	2006ko txostenak eta irizpenak
	Aurkibidea
	Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuaren agindu proiektuak: «Lan arriskuen prebentzioko arau-hauste oso larriengatik ezarritako zehapenen berri argitara ematea xedatzen duen agindua» eta «Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legearen T
	Euskal Autonomia Erkidegoko Enpleguaren Lege Aurreproiektua
	«Borondatezko gizarte aurreikuspeneko erakundeen jarduera batzuk arautzen dituen Dekretu Proiektua» eta «Borondatezko ...
	Enpresa eta lantokietan segurtasun eta osasun baldintzak egiaztatzeko, Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasuneko Euskal ...
	Langileek enpresetan parte hartzeko laguntzak ezartzen dituen Agingu Proiektua
	Euskal Autonomia Erkidegoaren 2007 urterako lan jaien egutegi ofiziala onartzeko Dekretu Proiektua
	EAEko gizonen eta emakumeen arteko berdintasunerako Plana
	Gizarte Aurreikuspeneko Euskal Kontseilua arautzen duen Dekretu Proiektua
	Lana eta famili bizitza bateragarri egiteko neurriak arautzen dituen Dekretu Proiektua



