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Azken 30 urteotan hainbat krisi bizi izan ditugu, eta erronka handiei erantzun behar izan diegu, arrazoi ekonomikoengatik batez ere. Kasu horietan beti erakutsi dugu ezbeharrari aurre
egiteko borondatea eta gaitasuna dugula, egoera berrietara egokituz eta, beharrezkoa izan
denean, berrasmatuz.
Duela hilabete batzuk, eta azken krisi ekonomiko eta finantzario handiaren ondorioak behin betiko atzean utzi genituela zirudienean, ezerk ez zuen iragartzen gaixotasun infekzioso
batek milioika eta milioika pertsonaren oinarri ekonomiko eta sanitarioak alda zitzakeenik.
Euskadin, munduko gainerako herrialdeetan bezala, pandemia global bat izan da nagusi,
Coronavirus izenekoa. Emaitzak mingarriak izan dira, ez bakarrik gaixoengatik eta hildakoengatik, baita enpleguan eta ekonomian izandako eraginagatik ere, batez ere ETEetan eta
langile autonomoetan.
Krisi honi erantzuteko, berehalako arriskuari erantzutea ahalbidetu diguten talka-neurriak
hartu ditugu. Osasun-krisiari aurre egin diogu, eta lana malgutzeko eta likidezia emateko
neurriak hartu ditugu, enpleguan eta enpresetan berehalako ondorioak izan ditzan.
Euskal gizarteak erakutsi du gai dela lehen aurreikusi gabeko egoera berri batera azkar egokitzeko, pandemiari modu erabakigarrian eta, are garrantzitsuagoa dena, elkartasunetik aurre egiten lagunduz.
Euskadik eragin larria izan du emozioetan, gizartean eta ekonomian. Egoera honetatik indarrez altxatzeko unea iritsi da. Ez da erraza izango, baina aurreko krisialdietan erakutsi dugu
une zailetan ateratzen dugula agerian gainjartzeko eta elkarrekin lan egiteko gaitasuna.
Berriro martxan jartzeko unea da. GUZTIOK BATERA zutik jartzekoa.
Ekonomia eta gizartea berreraikitzeko lehentasunezko erronka horren aurrean, Euskadik
enpleguaren eta suspertze ekonomikoaren aldeko Akordio handi batekin erantzun nahi dio
Enpleguaren eta suspertze ekonomikoaren aldeko Akordioak 30 ekintza biltzen ditu,
hazkunde-bidea berreskuratu eta gure langabezia-tasa % 10etik behera murriztu ahal izateko. Ekintza horiek enplegua sortzearekin eta ekonomia suspertzearekin lotutako 2 ardatz
handitan biltzen dira.
Lehenengo ardatzean enpleguaren sorrera zuzenean sustatzeko neurri zehatzak jarriko dira
martxan, sei eremutan jardunez: 1) Ekintzailetza eta enpresa berriak; 2) Enplegurako prestakuntza; 3) Laneratzea. Tokiko eta eskualdeko enplegu-planak; 4) Renove programak. Eraikuntza birgaitzea. 5) Sektore publikoa berritzea. Lan-eskaintza publikoa eta 6) Talka-plana.
Gazteen enplegua.
Osagarri gisa, bigarren ardatzean ekonomia suspertzeko eta suspertzeko ekintzen esparru-programa bat garatuko da, dauden enpleguak mantentzen eta horien kalitatea hobetzen
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lagunduko duena, honako eremu hauetan: 7) Azpiegitura publikoetako inbertsioak; 8) Berrikuntza
eta garapen teknologikoa; 9) Energia- eta ingurumen-trantsizioa; 10) Industria eta ETEak, nazioartekotzea, zerbitzu aurreratuak eta sormen-industriak; 11) Elikagaien industria eta 12) Tokiko ekonomia,
merkataritza eta turismo-industriak eta cultura.
Akordio handi hau sektore ekonomiko guztietara hedatzen da, arreta berezia jarriz enplegu berriak
sortzeko gaitasun handiena duten sektoreetan.
Akordioaren helburu orokorra da “Euskadin langabezia-tasa % 10etik beherakoa izatea 2024aren
amaieran”. Horretarako, erronka espezifiko bat ezartzen da:
“Ekimen pribatuarekin lankidetzan aritzea eta ekonomia suspertzea, 2020-2024 aldian 150.000
lanpostu sor daitezen sustatzeko”
Enpleguaren eta suspertze ekonomikoaren aldeko Akordioa Basque Country 2030 agendan sartzen
da.
EAJ-PNVren konpromisoa da erakundeetatik enpleguaren eta pizgarri ekonomikoaren programa
berezi hau bultzatzea, berriro zutik jartzen lagunduko diguna, denok batera. Programa horri esker,
hazkunde-bideari berrekingo diogu eta galdutako enplegu guztia berreskuratzeko eta gure langabezia-tasa % 10etik behera jartzeko helburua lortuko dugu. Hori da datorren legealdirako dugun
ERRONKA nagusia.

30 EKINTZA
ENPLEGUA SORTU. %10ETIK BEHERAKO LANGABEZIA
1.

Autoenplegua eta mikroekintzailetza bultzatzea Lanbideren bidez

2.

Gizarte-ekonomian, lehen sektorean eta ekonomia berdean enpresa berriak sortzeko
laguntza-programak

3.

Ekintzailetzarako eta enpresa berritzaileak sortzeko Erakundearteko Plan berri baterako
leihatila bakarra

4.

Lan-orientazioko programak eta langabeak laneratzeko programak, Lanbideko tutoreekin

5.

Langabeak laneratzeko kontratazio-konpromisoa duten prestakuntza-programak

6.

Enpleguaren kalitatea hobetzea. Enpleguaren behin-behinekotasuna eta partzialtasuna
murrizteko txoke-plana

7.

Tokiko eta eskualdeko enplegu-planak indartzea. Arreta berezia ematea lehentasunezko
jarduketako eremu behartsuei

8.

Baztertuta geratzeko arriskuan dauden eta desgaitasuna duten pertsonen laneratzea eta
enpleguaren egonkortasuna, enplegu-zentro berezientzako eta egoera ahulean dauden
pertsonak laneratzeko enpresentzako laguntzen bidez

9.

Laneratzeko programa berriak industria-enpresetan, gizarte-ekonomiako enpresetan eta
nekazaritzako elikagaien enpresetan

10.

Lana eta familia bateragarri egiteko programak dituzten zaintza-jardueretan enplegua sustatzea

11.

Energia birgaitzeko eta egokitzeko programa intentsiboak banakako etxebizitzetan eta
hiri-birgaikuntzako eremu berezietan

12.

Eraginkortasun energetikoko irizpideak dituzten ikastetxeen eta osasun-zentroen
Renove planak

13 .

10.000 enplegu baino gehiago sektore publikoko Lan Eskaintza Publiko (LEP) berrietan

14 .

Gazteen enpleguaren talka-plana, 30.000 gazteri baino gehiagori lan-esperientzia errazteko:
Prestakuntza dualeko programak. Hezkuntza-mundutik lan-mundurako trantsizio-programak.
Praktika- eta nazioartekotze-bekak. Lehen aukerako lan-programak: “Lehen aukera”. Itzuleraprogramak eta txanda-kontratuak. Gazteen ekintzailetza-planak: urrats bat, gazteenpresa,
unibertsitatea-enpresa

15 .

Gazteen enplegua suspertzen ari diren sektoreetan aktibatzea: Digitalizazioa, ekologia eta
ingurumena, energia garbiak, osasuna eta sormen- eta kultura-industriak
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10.000 MILIOI EURO ENPLEGUA SORTZEN DUEN EKONOMIA SUSPERTZEKO
16 .

17 .

Azpiegitura ekonomikoetako inbertsioak indartzea, 1.700 milioi euro baino gehiagorekin
mugikortasun iraunkorrean eta ingurumenean eragin berezia duten sektoreetan
Gizarte-azpiegituretan 1.100 milioi eurotik gorako inbertsioak bultzatzea, osasunaren,
hezkuntzaren, etxebizitzaren eta kulturaren arloetan

18 .

Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako inbertsioa % 6 handitzea urtean, batez beste

19 .

Euskadik Europako ikerketa-proiektuetan parte har dezan sustatzea, bereziki osasunaren,
energia berriztagarrien, digitalizazioaren eta industria aurreratuaren arloetan

20.

Energia- eta ingurumen-trantsizioa eta enplegu berdea sustatzea: energia aurrezteko eta
eraginkortasunez erabiltzeko inbertsioak. Energia berriztagarriak sustatzea. Ingurumenaren
babesa eta klima-aldaketaren aurkako borroka

21.

Industria aurreratua sustatzea, bereziki gure ekonomiaren sektore traktoreetan:
Automobilgintza, Energia, Makina Erremintak, Trenbidea, Aeronautika eta Ekipo-ondasunak eta
Eraldaketa metalikoak

22.

Industria-aplikazioa duten zerbitzu aurreratuko enpresak eta sormen-industriak garatzea

23.

Enpresen nazioartekotzea bultzatzea, kanpoko merkatuak berreskuratzeko.

24.

Berrikuntzari laguntzeko programak eta enpresa txiki eta ertainen lehiakortasuna hobetzea

25.

Elikagaien industria aktibatzea eta 0 km-ko tokiko ekoizleei ematen zaien laguntza indartzea

26.

Enpresentzako eta autonomoentzako likidezia-ildo berriak garatzea, elkarren bermerako
sozietateek abalatutako maileguen bidez

27.

Turismoaren sektorea eta horrek eragindako tokiko ekonomia sustatzea

28.

Merkataritza eta ostalaritza suspertzea, saltoki txikiei, jatetxeei eta ostalaritza-zerbitzuei
lagunduz

29.

Kulturaren eta aisialdiaren industriari balioa ematea aberastasuna eta enplegua sortzeko
faktore gisa

30.

Euskadi Europako kultura- eta sormen-barruti bihurtzea

