
 
 

ELKARRIZKETA SOZIALEKO MAHAIAREN KOORDINAZIO-TALDEAREN ADIERAZPENAK 

 

Gizarte Elkarrizketarako Mahaiaren koordinazio-taldeak, Eusko Legebiltzarraren Osoko 

Bilkurak 2022ko apirilaren 8an egindako eztabaida monografikoan onartu zuen 41. 

ebazpena aztertu ondoren (Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Lan Sailak eztabaida horren 

berri eman dio), honako adierzpen hauek egitea erabaki du: 

1.- Gaur egun, EAEn ez zaie osagarririk ordaintzen ERTE batean sortu eta jasotako 

langabeziagatiko prestazioei; izan ere, prestazio osagarri horri lotuta geratu zen 

azpimota desagertu egin da, koronabirusaren pandemiak, modalitate guztietan, 

sortutako ERTEak arautzen dituzten errege lege-dekretuen azken indarraldia amaitu 

delako. 

Beraz, ezinezkoa da osagarri horiek Eusko Legebiltzarrak onartutako ebazpenean hitzez 

hitz eskatzen den bezala “mantentzea”. 

2.- Hori alde batera utzita, ESMk kezkatuta dagoela adierazten du, kide guztiak ados 

daudela, Ukrainako egungo gerrak edo aparteko beste kanpo-egoera batzuek, bakarka 

edo batera, Azkenean, ERTEen gehikuntza nabarmena eragitea, eta, ondorioz, baita 

horien eraginpeko pertsonena ere. 

3.- Mahaiko kideen iritziz, krisialdiak enpleguan duen eraginari heltzeko lehentasunezko 

tresna ERTE izan behar da, aldi berean mantentzea eta enpresak produkzio-

gorabeheretara egokitzea ahalbidetzen duen malgutasun-neurri gisa, COVIDen 

pandemiarekin egiaztatu zen bezala. 

4.- Horrez gain, ESMk adierazten du ados dagoela lan-arau berriek jasotako 

malgutasunaren kudeaketa-esparruarekin, zeinak, era berean, ERTE lehenesten baitu 

krisi-egoeren aurrean egokitzeko lehentasunezko neurri gisa. 

5.- Aurreko gogoetak kontuan hartuta, ESMk uste du egokia litzatekeela bere garaian 

COVID ERTE(ar)ekin egin zen antzera jokatzea kotizazio-oinarri baxuak dituzten langileen 

premia-egoerak arintzeko, baldin eta berriro orokortuko balitz Ukrainako gerraren 

ondorioz aldi baterako espedienteen erabilera eta/edo harekin gerta litezkeen 

salbuespenezko beste kanpo-inguruabar batzuena. 

6.- Gaur egun, ordea, eta Lan eta Enplegu Sailak GSMra helarazitako datuen arabera, 

ERTE egoeran dauden eta langabezia-prestazioak jasotzen dituzten pertsonen kopurua 

oso txikia da, eta, beraz, ez da egiaztatu, oraingoz behintzat, irismen orokorreko 



 
mekanismoen bidez jardun behar denik, hala nola bere garaian COVID ERTEei 

dagokienez ezarritako osagarrien bidez. 

7.- Hala ere, eta 2022ko martxoaren 15ean onartutako adierazpenean adierazi zen 

bezala, GSMk adierazten du egungo egoeraren jarraipena egin nahi duela, eta, bereziki, 

gerrak enpleguan duen eraginarena eta kanpoko aparteko beste faktore batzuena eta 

kausa horiek eragindako ERTEetara eraman behar direnena, eta hartutako erabakien 

kopurua eta hartutako neurrien kopurua handiegia bada, hartutako jarrera berrikusteko 

konpromisoa hartzen du. 

Bilbon, 2022ko maiatzaren 27an 


