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EUROPAKO BATZORDEAREN “ELIKADURAREN ETA NEKAZARITZAREN ETORKIZUNA” 

KOMUNIKAZIOAREN GAINEKO GALDETEGIA 

  

Joan den 2017ko azaroaren 29an, Europako Batzordeak “Elikaduraren eta nekazaritzaren 

etorkizuna” izeneko komunikazioa aurkeztu zuen, eta bertan definitzen dira lehen seihileko 

honen amaieran aurkeztuko den 2020tik aurrerako NPBaren lege testuen proposamenak 

lantzeko Europako Batzordeak oinarri gisa erabiliko dituen funtsezko ildoak. 

Joan den 2017ko urtarrilaren 17an egin zen bileran, Nekazaritza eta Elikadurako Idazkari 

Nagusiak Komunikazio horren gaineko debateen egoeraren berri eman zien autonomia 

erkidegoei, bai eta etorkizuneko negoziazioen garapenerako aurreikusi daitekeen 

egutegiaren berri ere. 

Autonomia erkidegoen posizioa modu ordenatuan biltzeko, galdetegi bat prestatu da, 

dokumentuaren alderdi nagusien gainean. Dena dela, azkeneko galderan Komunikazioan edo 

galdetegian bertan jaso ez den beste elementuren bat sartu daiteke, nahi bada. 

Galdetegiaren erantzunak Bzn-pac2020@mapama.es helbidera bidali behar dira datorren 

otsailaren 8a baino lehen, datorren Aholkularitza Kontseiluaren aurretik autonomia 

erkidegoen ekarpen guztiak eduki ahal izateko. 

 

  

 

EUSKO JAURLARITZAREN POSIZIONAMENDUA EUROPAKO 

BATZORDEAREN “ELIKADURAREN ETA NEKAZARITZAREN 

ETORKIZUNA” KOMUNIKAZIOAREN GAINEAN 
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GALDERA SORTA 

 

1. NPBaren balio erantsia erkidegorako Zure ikuspuntutik, Komunikazioak egoki jasotzen 

al du NPBak erkidegoarentzat duen balio erantsia? 

Ikuspuntu global eta makro batetik, eta kontuan hartuta EB osoa, Komunikazioak egoki 

jasotzen du NPBaren Balio Erantsia.  

Halere, eta NPBak Europako nekazaritzako elikagaien sektorearen garapenean eduki 

duen eta daukan zeregin garrantzitsua zalantzan jarri gabe, diagnostiko honi ez zaio 

heltzen lurraldetik hurbilago dauden eskaletatik, ez eta ikuspuntu sektorialago batetik 

edo merkatuaren ikuspuntutik ere, jakinda hortik ateratako ondorioak nabarmen aldatu 

daitezkeela.  

Zentzu horretan, adibideak ditugu belaunaldien errelebo faltagatik nekazaritzako 

aktiboetan gertatu den aktibo galera nabarmena edo EBren lurraldearen eremu 

zabaletan dagoen despopulazioa, NPBaren Komunikazioan behar bezala islatuta 

agertzen ez diren alderdiak, alegia. 

 

2. Aplikazio eredu berria. Komunikazioak “aplikazio eredu berri” bat proposatzen du 

NPBrako, non Estatu kideek “NPBrako plan estrategiko” bat aurkeztu behar duten. 

Zure ustez, plan estrategikoetan oinarritutako aplikazio eredu berriarekin lortu ahal 

izango da NPBa sinplifikatzeko helburua? Zer ondorio eduki dezake, zure ustez, politika 

honen izaera komunean? 

Hasteko, zehaztu nahi genuke Komunikazioak ez diela esklusiboki proposatzen Estatu 

Kideei NPBrako plan estrategikoak aurkeztea, erregioei ere ematen die-eta planak 

ezartzeko aukera. Eta zentzu horretan, Euskal Herrian garbi daukagu ikuspegi subsidiario 

hori aplikatu nahi dugula eta hala adierazten dugu. 

NPBaren aplikaziorako ikuspegi erregional horrekin, ulertzen dugu eredu berriak, 

betetzeari lotutako plan estrategikoetan oinarrituta dagoenak eta subsidiariotasun 

handiagoa duenak, NPBa sinplifikatzen laguntzen duela, araudia, prozedura 

burokratikoak eta kontrolen sistematika mugatuko baititu.  

Euskal Herritik, halaber, uste dugu ikuspegi berri horrek ez duela zalantzan jartzen 

NPBaren izaera komuna; Izan ere, Bruselak lehentasun, helburu orokor, laguntza tresna, 

eskakizun eta arau komunak finkatuko ditu Estatu Kide eta erregio guztientzat, baina, 

halere, lurralde bakoitzaren errealitatera egokitutako neurri sektorialak, estrukturalak 

eta laguntzakoak ezartzeko aukera emango du, Plan Estrategiko horietan Lehen 

Zutabeko zein Bigarren Zutabeko neurriak bilduko baitira.  
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Edozelan ere, NPBaren izaera komuna ez litzateke orain baino gehiago aldatuko, are 

gutxiago jakinda lurralde eremu bakoitzean bere errealitatera egokitutako tresnekin 

jarduten dela (LGPak) edo funtsezko desberdintasunak daudela zuzeneko ordainketetan 

(oinarrizko ordainketako eskubideen balioan) Estatu Kideen artean eta Estatu Kide 

bereko nekazaritza eredu edo nekazarien artean. 

Osterantzean, egungo NPBak berdintasunezko korse bat finkatzen du errealitate 

estruktural oso desberdinetarako, bereziki lehen zutabean, eta horrek egin du laguntzen 

eta errenten banaketan desoreka handiak, alferrikakoak eta bidegabeak egotea.  

Hitz batean, ulertzen dugu eredu berri honekin NPBaren diseinu askoz 

eraginkorragorantz eta efizienteagorantz jo dezakegula laguntzen banaketan, 

testuinguru finantzarioa mugatzailea izanda ere eta NPBak politika komunaren izaera 

galdu gabe. 

 

3. NPB berriaren helburu nagusiak. Komunikazioak jasotzen duenez, hauek izan behar 

dira NPBaren helburu nagusiak: nekazaritzaren sektore erresilientea bultzatzea, 

ingurumenaren zaintza eta klimaren aldeko ekintzak areagotzea, eta landa 

inguruneetako ehun sozioekonomikoa indartzea. Zer helburu zehatz (gehienez 10) 

ezarri daitezkeen helburu orokor horiek lortzeko? Zeintzu izan beharko lirateke 

adierazleak? Zer mailatan aplikatu beharko lirateke? 

 

Eusko Jaurlaritza ados dago Komunikazioan azaldutako planteamenduarekin, hau da, 

ados dago NPBak aldatzen jarraitu behar duela eta orientabide komertzialari eutsi behar 

diola, EBren erregioetan nekazaritzako familia ustiategiaren ereduari babesten jarraitu 

behar dela. Egokitzat jotzen ditu, halaber, Komunikazioan ezartzen diren etorkizuneko 

NPBaren helburu nagusiak. 

Helburu horiek lortzeko ezarri beharreko helburu zehatzei dagokienez, hauek 

azpimarratzen ditugu: 

Helburu nagusia: Nekazaritza sektore erresilientea eta zentzuduna sustatzea 

 Landa ingurunea gaztetzea, bai nekazaritzako aktiboekin bai nekazaritzakoak ez 

direnekin Berezko araudi erregulatzaile bat bultzatuta pertsona gehiago sartzea 

sustatzea, eta nekazaritzaren eta nekazaritzako elikagaien sektorean inbertsio 

berriak egiteko laguntzen bidez eta jardueraren dibertsifikazioaren bitartez 

ezagutzaren transmisiorako programak sustatzea, finantza laguntza egokiekin, 

etab.   

 Nekazaritza ustiategien jarraipena lurralde osoan, familia nekazaritzaren 

ereduarekin  Horretarako, hainbat mailatan egin beharko litzateke lan: Benetako 

nekazari profesionalei bidezko laguntzak zuzenean emanez, ekoizpena egoki 

konpentsatuz lurraldeari lotutako ekoizpen ereduekin jarraitzen duen mugapen 
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natural handieneko eremuetan, merkatuak kudeatzeko eta arriskuak kudeatzeko 

neurri egokien bitartez, etab.    



 

 

5 
 

 Ekoizleen sektoreak elikagaien katean duen zeregina indartzea Sektorearen 

egituraketa bultzatuz, merkatuak eta lehiarako aldagaiak egoki aukeratuz, 

elikagaien katean zehar kontratuak ezarriz eta betez, transakzioak gardentasunez 

agertuz, iruzurra hautemanez eta lehentasun komunitarioa defendatuz 

(eskakizun berberak kanpoko produktuarentzat eta EBko produktuarentzat). 

Helburu nagusia: Arreta berezia ingurumenari eta klima aldaketaren aurkako borrokari 

 Ingurumenaren hobekuntza eta klima aldaketaren aurkako borroka. 

Sentsibilizazioaren alderdia azpimarratuz; eremuaren araberako arreta gunea 

aplikatuz ingurumeneko neurrien aplikazioan (nekazaritzako eta basogintzako 

neurriak) eta ekoizpen ekologikoaren eta animali ongizatearen alorretako 

neurrien aplikazioan, arreta ingurumeneko arazo handieneko 

eremuetara/eskualdeetara, hauskortasun handienekoetara edota ondasun 

publikoen ekarpen handienekoetara zuzenduta, esaterako mendialdeko 

eremuetara, bai eta ekoizpen intentsiboko ereduak dituzten eremuetara ere; 

nekazaritzako eta basogintza eta inguruneko laguntzaren kalkulurako 

metodologia aldatuz (lortu gabeko irabazietatik haratago), etab. Energi politika 

estatalaren aldaketa ere bultzatuz (“eguzkiaren zerga” kentzea), eta OMGak 

debekatuz. 

 Naturalaren eta elikadura osasungarriaren aldeko bultzada eta apustu sendoa. 

Horrek eskatzen du haurren sentsibilizazioa eta prestakuntza egokia haientzat, 

txiki-txiki direnetik; maila guztietako gardentasuna (etiketa egokiak eta 

anbiguotasunik gabeak, publizitate objektiboa, etab.), ekoizpen ekologikoaren, 

bertakoaren eta kalitatekoaren aldeko apustua; bertako gastronomiaren babesa, 

iruzurra hautematea, etab. 

Helburu nagusia: Baserri guneetako ehun sozioekonomikoa indartzea 

 Landa gunea babestea, EAEko lurraldea antolatzen duen eta bere paisaia eratzen 
duen funtsezko elementu gisa. Baserri gunearen Lurralde Antolaketa egokiaren 
bitartez; nekazaritzaren eta basogintzaren sektorearen iraunkortasuna eta 
multifuntzionaltasuna babestuz, lurraldearen gestore nagusia den heinean; bai 
eta ingurune naturalaren eta paisaiaren babesaren bidez ere, baserriaren 
ikuspegitik, kontserbazioa  baliabideen ustiapen iraunkorrarekin uztartuta eta aldi 
berean gizarteak gune naturalaz gozatuta. 

 

 Landa guneetako jarduera ekonomikoaren sustapena eta dibertsifikazioa, gune 

horietako garapen ekonomikoan laguntzeko eta populazioari eta zerbitzuei 

finkatzen laguntzeko . Ekintzailetzan lagunduz, enpresen dinamismo 

endogenoaren sustapena bilatuz eta berrikuntzari lotutako eszenatoki berriak 

aurreikusiz, bai eta dibertsifikazio ekonomikoa eta enpresen sorrera bultzatuz 

nekazaritzaren jardueratik haratago hazteko ahalmen handia duten nitxo 
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ekonomikoetan (turismoa, aisialdia, gastronomia, IAA, bioekonomia, ekonomia 

zirkularra, energia garbiak, etab.). 
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 Baserri guneetako biztanleen ongizate maila hobetzea, kohesio sozialerako eta 

lurraldekorako funtsezko faktore gisa. Landa ingurunearen garapen integrala 

bultzatuz, konektibitatean, azpiegituretan, zerbitzuetan eta antzekoetan. Horrek 

eskatzen du landa garapenaren lurralde ikuspegi handiagoa, politika sektorial 

batzuen integrazioa, eremu desberdinetan eskumena duten administrazioen 

gobernantza parte hartzailea eta fondo askoren bitartezko finantza komunitarioa 

eta nazionala.  

 

Modu transbertsalean eta proposatutako helburu gehienetan eraginez, funtsezkoa da 

genero politikak ezartzea. 

Jarraipenerako adierazleei dagokienez, adierazle gutxi, soilak eta neurtzen eta frogatzen 

errazak nahi ditugu, lurralde guztientzako homogeneoak, biunibokoak lehentasunen 

mailan edo arlo fokaletan, kasuan kasu, eta metagarriak tarteko ebaluazioaren kasuan, 

baina Plan Estrategikoen expost ebaluazio egokia ahalbidetzeari lotuak. 

Erregio mailan aplikatu beharko dira, izaera federaleko Estatu Kideetan edo izaera 

erregionalekoetan, esaterako gurean, estatu mailan bildu ahal izango dutelarik. 

 

4. NPB zentzudunagoa, modernoagoa eta iraunkorragoa, zure ustez, nola lortuko 

litzateke hoberen nekazaritza zentzudunagoa, modernoagoa eta iraunkorragoa izatea?  

Zer tresna izango lirateke egokienak? Indartu beharko litzateke berrikuntzak, garapen 

teknologikoak eta digitalizazioak landa ingurunean duen zeregina? Zer eginkizun eduki 

beharko lukete nekazaritzako aholkulariek eta ekoizleen erakundeek helburu hori 

lortzeko? 

 

Komunikazioan deskribatutako diagnostikoa egokia iruditzen zaigu eta, gainera, 

subsidiariotasunak lurralde errealitate bakoitza kontuan hartuta heltzen utziko liguke. 

Halere, ulertzen dugu apustu teknologikoaren eta nekazaritza zentzudunaren aldeko 

apustuak garapen erritmoak ondo neurtu behar dituela, izan ere, aplikatzeko arazoak 

egon daitezke kontuan izanda EBko eremu askoren ezaugarri estrukturalak: nekazaritza 

ustiategien egitura (batez besteko adina oso altua, ustiategien batez besteko neurria oso 

txikia garatutako tresna jakin batzuk aplikatu ahal izateko, etab.), edo Europako landa 

inguruneko zati handi batean dauden arazo estruktural larriak (konektibitate arazoak, 

azpiegitura eskasak, oinarrizko zerbitzurik ez egotea, etab.). 

Ulertzen dugu gai horiei heltzeko beharrezkoa dela aplikatu beharreko politikei eta 

tresnei ikuspegi integrala ematea, non administrazio guztiek parte hartuko duten, 

konpetentzia eremu desberdinetatik, erkidegoko askotariko fondoekin (ez soilik FEADER 

fondoak) eta fondo nazionalekin.  
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Hala ere, alderdi batzuetan aurrera egin daiteke eta aurrera egin behar da, eta alderdi 

horietan, gure ustez, prestakuntza eta aholkularitza tresna egokiak dira aurrera egin 

ahal izateko. 

Hori bai, planteatutako helburuak arrakasta handiagoz edo txikiagoz lortzeko, 

ezinbestekoa da sektorea gehiago egituratzea, kudeaketa eta aholkularitza zentroak, 

kooperatibak, ekoizleen erakundeak eta horrelakoak garatuz eta haziz. Egitura horietatik 

posible da sareak sortzea eta nekazarien artean lankidetza erraztea, eremu horretan 

planteatzen diren helburuetara iristeko. 

 

5. Nekazarien errentari hobeto bideratutako laguntza bat, Nola uste duzu lortu daitekeela 

ordainketa zuzenen banaketa orekatuagoa edo bidezkoagoa, Komunikazioak 

eskaintzen dituen aukeren barruan edo beste aukera batzuen bitartez? 

Nekazaritza jarduera ekonomiko bat da, egiten dituen zerbitzu publikoez harago, beraz 

ezarri beharreko laguntzek garapen ekonomiko hori jarraitu beharko dute, ondorioz 

beste politika batzuetatik lagundu beharko liratekeen arlo sozialagoko kutsu horiek 

kendu beharko lirateke. 

Egungo egoerari dagokionean, eta aurreikus daitekeen NPB fondoen aurrekontuen 

murrizketa testuinguruan, Lehen Zutabeko laguntza zuzenak birbanatzea proposatzen 

da. 

 Onuradunak: Nekazari profesional aktiboak (gutxieneko nekazaritza errenta 

eskakizuna ezarriz edo gutxieneko fakturazio komertziala) eta erretiratuta ez 

daudenak.  

 Eskubide historikoak kendu. 

 Esplotazioko gutxieneko laguntza kopuru bat ezarri (≥ 1.000 €/urtea). 

 Ustiategiko gehienezko laguntza tope bat ezarri bertako eskulanaren arabera 

(60.000-100.000 €/ nekazaritza aktibo presente). 

 Gutxituz doazen ordainketa edo ustiategiaren errenta mailarekiko alderantzizko 

proportzionalak diren laguntzak sartu. Ez onartu gutxieneko Ha kopurua betetzen 

ez duen tasa laua.  

 Baldintza okerretan dauden zonaldeetako ekoizpena lagundu (Lehen edo Bigarren 

Zutabeko laguntzen bitartez). 

 Zailtasunak dituzten sektoreentzako laguntza egokituak mantendu. 
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Edozelan ere, nekazarien errenta laguntzeko diseinu eta laguntza mailak, Lehen Zutabeko 

laguntza zuzenak mantentzeaz gain, bi faktore gako izan beharko ditu kontuan: 

Merkatuak kudeatzeko eredua eta arriskuak kudeatzeko errentak sartu edo ez sartzea. Ez 

da gauza bera errentari laguntza maila jakin bat ematea laguntza zuzenen bitartez, 

adibidez, nekazarien errentak sustengatzeko norabide berean jarduten duten errenta 

aseguru tresnak edo zikloen aurkako ordainketa tresnak aktibo badaude. 

 

Lehen faktorean, beharrezkotzat jotzen dugu merkatuak kudeatzeko neurriak ezarri eta 

indartzea. Merkatuak kudeatzeko neurrien bultzada beharrezkoa da gero eta NPBaren 

liberalizazioa handiagoaren aurrean (kuotak kendu, nazioarteko akordioetan muga-

zergak liberalizatu, etab) eta aurreikusi daitezkeen prezioen hegakortasun agertokien 

aurrean, elikadura krisiak, hirugarren herrialdeekin gatazkak, etab. Gai honetan NPBan 

zikloen aurkako ordainketak sartzearen alde egiten dugu, eta horrek laguntza zuzenen 

murrizketa bat ahalbidetuko luke. 

Bigarren faktoreari dagokionez, hau da, arriskuen kudeaketarako neurriei dagokienez, 

galdetegi honen 7. galderan lantzen dira. 

 

6.  Nekazarien merkatutik datorren errentaren zatia hobetzeko inbertitu, Nola lagundu 

daitezke nekazariak merkatutik datorren euren errenta zatia handitzen?  Zein paper 

jokatu dezakete Komunikazioan jasotako elementu horiek? inbertsioak, katean 

nekazarien kokapena hobetu, ekoizleen erakundeak, bioekonomia, ekonomia 

zirkularra, etab.? 

 

Berriz ere subsidiariotasun handiagoari lotutako ikuspegiak merkatutik datorren 

errentaren zatian ere gehikuntzak ahalbidetzen lagunduko lukeela azpimarratu nahi 

dugu.  

Nola jokatu beharko litzatekeen: Balio katearen multzoaren ikuspegi osoko politikak 

aplikatuz (berari lotutako gastronomia eta turismoa sartuta) eta behar bezala aukeratuz 

lan egiteko aldagai lehiakorrak (bolumena, logistika, kalitatea, marka, etab) eta gure 

komertzializazioa bideratzeko helburu diren merkatuak. Ikuspegi horrek ekoizleen 

sektorearen negoziazio ahalmena handitzea ahalbidetuko du eta, funtsean, lortutako 

balio erantsia areagotzea. 

Komunikazioan presente dauden inbertsioak eta proposamenak lagunduz; sartzeko beste 

gai batzuk izango lirateke maila ezberdinetan gardentasuna hobetzea eta sektorea 

hobeto egituratzea, hauek sustatuz: 
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 Kooperatiben sorkuntza/garapena lagundu/bultzatu modu seguruan 

(ekoizpena, komertzializazioa) ekoizpenaren kostuak murrizten laguntzeaz gain, 

norbanakoaren mailan sartzea posible izango ez litzatekeen merkatu jakin 

batzuetara sartzea ahalbidetzen dute.   

 Salerosketa kontratuak sustatu eta ezarri.  

 Iruzurrezko praktikak esetsi (salerosketak ekoizpen kostuen azpitik, publizitate 

engainagarria, etab.). 

 Produktuen etiketatze zuzena eta osoa (jatorria, osagai jakin batzuen presentzia, 

etab).  

 Kalitatezko produktuak garatu eta babestu/defendatu iruzur eta engainuen 

aurrean.  

 

7. Arriskuen kudeaketa. Nola eta zein elementurekin heldu beharko litzaioke arriskuen 

kudeaketari NPBtik?   Positibotzat jotzen duzu “arriskuen kudeaketako plataforma 

iraunkor bat Europa mailan” sortzea?  Zein elementu landu beharko lituzke? 

Arriskuen kudeaketaren esparruan sareak edo plataformak beharrezkoak direla 

ulertzen dugu, arlo honetan esperientziak eta praktika onak trukatzeko oinarri izateko. 

Are gehiago kontuan izanik gai horri ez zaiola behar bezala heldu; ikustea besterik ez 

dago EB mailan LGPen arriskuen kudeaketa neurriaren inplementazioa, hutsa izan baita. 

Arriskuen kudeaketaren gaian komunitatearen diseinua heltzerakoan malgutasun 

handiagoa behar dela uste dugu. Europa hegoaldeko herrialdeetan sarritan arriskuak 

klimaren ondoriozkoak izaten dira, eta Iparraldeko herrialdeetan osasun izaera izaten 

dute; mutualitateak ohiko egiturak dira herrialde batzuetan – Frantzian, adibidez- eta 

beste batzuetan ia inplementaziorik ez dago, etab. 

Espainiako estatuan onartutako sistema orokorrean eredu baliagarria eta eraginkorra da, 

baina arrisku/errenta aseguruekin osatu beharra izango du edo bere egunean Euskadin 

zeuden antzeko fondoekin (Patataren Konpentsazio Fondoa).  

Sarrera edo errenten aseguruen gainean, batez ere ustiategi mailan garatu beharko 

lirateke banakako produktuka izan beharrean arriskuak konpentsatzeko eta bilatzen den 

helburua azken finean esplotazioaren bideragarritasuna delako. Era berean, eraginkorrak 

izateko harpidedun kopuru handia duten mutua edo kontsortzioak eskatzen dituzte. 

Interes handiko beste gai bat, aurretik esan bezala, zikloen aurkako ordainketak sartzea 

izango litzateke, beste herrialde batzuetan onartutakoen antzekoak (AEB), nahiz eta 

Batzordearen Komunikazioan ez den horrelakorik aipatu. 
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8. Ingurumenaren zaintza eta klimaren aldeko ekintza areagotzea. Batzordeak NPBaren 

egungo arkitektura berdean aldaketa bat planteatzen du.  Batzordearen proposamena 

bide zuzenean bideratuta dagoela uste duzu? Nolakoa izan beharko luke NPBaren 

etorkizuneko arkitektura berdeak eta zein elementutan oinarrituta definitu beharko 

litzateke?  Zein paper jokatu behar dute basoetako lurrek arlo horretan? 

 

Euskal Autonomia Erkidegotik NPBaren egungo arkitektura berdean aldaketa bat 

defendatzen dugu. Eta zentzu horretan, lurralde bakoitzaren araberako ikuspegi 

subsidiario bat izateak zentzu osoa dauka. 

Laburpen moduan eta izaera orokorrez, Euskal Autonomia Elkartetik hau proposatzen da: 

 Baldintzapekotasuna mantentzea, gure baliabide natural eta produktiboak 

mantentzearen alde gizartearen eta sektorearen beraren sentsibilitatean eraginez 

eta formazio izaerak zigortzailearekiko lehentasuna izango duena;   

 Greeninga kentzea, ingurumen eraginkortasunik ez duela frogatuta dagoelako; 

 Nekazaritzako eta basogintza eta ingurumeneko neurriak, ekoizpen ekologikoa 

eta antzekoak aplikatzea nekazaritza intentsiboagoa duten zonaldeetan edo 

ingurumeneko arazo handiagoak dituztenetan (adibidez nitratroengatik 

ahuldutako zonaldeetan eta ganaduen karga handiko eskualdeetan); 

inguruko/zonaldeko errealitateari egokituago dauden laguntza mailak ezarriz eta 

lortu gabeko irabazietatik haratago joanez, neurri erakargarriagoak egiteko eta 

ezarritako helburuak lortzeko. Gainera, egokia izango litzateke laguntzetan 

zenbatzen zailak diren elementuak sartzea ikuspuntu ekonomiko batetik, besteak 

beste paisaiari eta biodibertsitateari lotuta. 

 Ordainketa osagarriak mantentzea mendialdeko zonalde eta beste zonalde 

kaltebera eta/edo kaltetu batzuetan kostu gehigarrien osotasuna edo zati bat 

eta zonalde hauetako mugen ondoriozko sarreren galera konpentsatzeko; 

ordainketa horiek ekoizpen tradizionalen sistemen kortserbazioarekin lotuta 

egon beharko lirateke. 

 Genetikoki aldatutako organismoak debekatu (ekoizpena eta inportazioak). 

Basoetako lurretan, estrategikotzat jotzen da basogintzak duen papera, landa 

garapenaren zati osagarria izateagatik eta garapen jasangarrian egiten duen 

ekarpenagatik. Zentzu horretan, programazioaren epealdi honetan EAEan ezarritako 

planteamendu propioarekin jarraitzeko beharra adierazten da: kudeaketa planak, basoko 

biomasaren aprobetxamendua eta kudeaketa, birpopulaketak lagundu, basoko ziurtagiri 

jasangarria, etab.   
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Azkenik, ingurumenaren aldeko apustua eta klima aldaketaren borroka eta/edo 

egokitzapenak ere Espainiako energia politikaren aldaketa bat eskatzen duela 

adieraztea (adibidez, "eguzkiaren zerga" kenduz).  Oso zaila da ulertzen eta justifikatzen 

hazkunde jasangarri batera bideratutako inbertsioak laguntzea eta aldi berean energia 

ekoizpen jasangarria zigortzea. 

9. Baserri guneetako ehun sozioekonomikoa indartzea. Komunikazioak NPBak baserri 
guneak indartzeko paper aktiboagoa jokatzeko beharrezko elementu guztiak biltzen 
dituela uste duzu?  Zein da zure iritzi zehatza Batzordeak biltzen dituen elementuen 
gainean? Balioen kate berriak, bioekonomia, ekonomia zirkularra, herri adimendunak, 
LEADER ikuspegia, etab?   Komunikazioak Cork 2.0 adierazpenaren helburuak behar 
bezala biltzen ditu? 

Ehun sozioekonomikoa indartzearen gainean ezinbesteko bi gai botatzen dira faltan: 

 Politika ezberdin eta fondo komunitario ezberdinen lurraldeko ikuspegi oso bat; 

behintzat ez da nabaritzen programazioaren ekitaldi honetan planteatutako 

apustu hain irmorik. 

 Baserri ingurunearen despopulatzearen aurka eta populazio finkatzea bultzatzean 

eragin handiagoa. 

Ikuspegi osoa sekula baino beharrezkoagoa da, Batzordearen Komunikazioan 

proposatutako helburu hain handizaleen aurrean, baita EBko lehentasun berriak 

finantzatzeko kohesio politika eta NPBari emandako fondoetan aurreikusi daitekeen 

murrizketa, Brexitaren ebazpenetik eratorri daitezkeen ondorioez gain.  

EBko baserri zonaldeen garapenak ez du soilik NPBaren laguntza izan behar, ez eta 

nekazaritzako elikagaien sektorea ardatz eduki ere. Gai horretan, positibotzat jotzen 

dugu Komunikazioan adierazten den “landa betaurrekoa” kontzeptua, nahiz eta gai 

honetan Cork 2n egiten diren planteamenduak lasaitzen dituen. 

Landa garapena da, zentzu zorrotzean, Komunikazioak behar den neurrian heldu ez duen 

beste gaia. Partekatzen dugun LEADER ikuspegia mantentzeaz gain, Komunikazioak ia ez 

du eragiten EBko zonalde asko jasaten ari den despopulazioaren aurkako borrokan eta 

landa ingurunean populazioa finkatzean. Arazo larri horrek ere ikuspegi oso batetik aurre 

egitea eskatzen du eremu politiko ezberdinei eragiten baitie.  

Enpresak sortzeak, populazioa finkatzeko oinarria, azpiegiturak, ekipamenduak eta 

zerbitzu egokiak eskatzen ditu.  Gainera konektatuta egotea ezinbestekoa da zonalde 

horiek hiri inguruekiko baztertuak egoterik nahi ez bada. Jarduera horien hedadurak 

ikuspegi oso bat eskatzen du eta hainbat administrazioren inplikazioa, fondo europar eta 

nazional ezberdinez gain. 
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Bestalde, interesgarria izan daiteke abantailadun fiskalitate bat aplikatzea zonalde 
horietan, baita Gizarte Segurantzako kuotetan hobariak sartzea ere, bai enpresei eta 
baita langileei ere. 

Hori guztia, berriz ere, bigarren zutabean aplikatu zaion subsidiaritate ikuspegi handiago 

batek lagundu egingo du. 

Landa balio kate berriekin lotuta, beharrezkoa da programazioaren epealdi honetan 

iniziatiba hauek modu garrantzitsuan laguntzen ari direla esatea (adibidez LGP Lankidetza 

neurritik), nahiz eta beharrezkoa den eremu honetan lurraldeko ikuspegi osotik modu 

indartsuan apustu egiten jarraitzea, are gehiago jarduera hauetatik eratorritako klima 

aldaketari aurre egiteko borroka/egokitzapena eta ingurumeneko arloa kontuan hartuta.  

Komunikazioak, orokorrean, Cork 2.0ko helburuak behar bezala jasotzen dituela ulertzen 

dugu, eta trebakuntzan, zerbitzu publikoetan, azpiegituretan eta landa komunitate biziak 

sortzeko gaitasunak garatzen inbertitu beharra dagoela ere jasotzen du.  

10. Nekazari berriak erakartzea. Komunikazioak landa eremuan belaunaldi aldaketaren 

gaia nahikoa lantzen duela uste duzu?  Beste zein elementu hartu beharko lirateke 

kontuan? 

 

Etorkizuneko NPB nagusiak lortzeak nekazaritzako sektorean, elikadurakoan, eta landa 

multzo osoan aktibo berriak sartzea eskatzen du, sektorea eta eremua dinamizatzeko gai 

izango direnak, teknologia berriei zabalik eta behar eta eskakizun berriekiko sentikorrak. 

Horrek handicap garrantzitsuak gainditzea eskatzen du, lurralde bakoitzeko errealitatea 

baloratuko duen ikuspegi subsidiario batetik neurriak/ekintza zehatzak sartuz: 

 Belaunaldien arteko erreleboa. Horretarako eraginkorrak dira nekazaritza 

jarduera aurretik uztea lagundu eta ustiategia pertsona gazte bati eskualdatzea 

(desagertutako neurria), errelebo zabala, etab. 

 Lurra lortzea. Nekazaritza lurzoruen bankuen garapena sustatuz eta lursail 

komunaletara sartzea lehenetsiz, etab. 

 Laguntza finantzarioa. Beste batzuen artean, ekintzaile potentzialen beharrei 

egokitutako tresnen artikulazioaren bitartez, baita fiskalitate malguago eta 

egokituago bat aplikatuz ere. 

 Ezagutzaren transmisioa. Aholkularitza, formazioa, Nekazaritzako Erasmus 

garatzea, errelebo zabala, etab.  

 Nekazaritza laguntzetan eta kopuru handienetan lehenetsitako izaera gaur egun 

ezarritako epealdia baino handiagoan. 

 Nekazaritzan sartzen diren emakumeentzako diskriminazio positiboko neurriak 

aplikatzea.  
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Bestalde, Batzordearen planteamenduarekin bat egiten dugu, esatean belaunaldien 

arteko erreleboa bultzatzeko erregioek erregulazio gaietan euren konpetentziak erabili 

ditzaketela. Zentzu horretan, belaunaldien arteko erreleboaren eta nekazari berrien 

aldeko araudi bat artikulatu daiteke, fiskalitatea, Gizarte Segurantzako kuoten hobaria, 

ondorengotzen eskubidea, lurraldeko ordenamendua, nekazaritza lurzoruaren erabilera 

egokia, etab.  

 

11. Hiritarren ardurak landu. Nola uste duzu landu beharko liratekeela NPBan hiritarren 

ardurak? nekazaritza ekoizpen jasangarria, elikagaien osasuna, nutrizioa, elikagaien 

hondakinak eta animalien ongizatea? 

 

Europar hiritarrarenganako komunikazioa beharrezkoa dela ulertzen dugu gai honetan 

egiten den esfortzua gizartearen multzoari jakinarazteko, elikagaien segurtasunarekin 

lotutako guztian modu berezian eraginez, baliabide naturalen errespetua, nekazaritzak 

ingurumenean eta paisaian duen papera (bermatzailea eta ez kutsatzailea), animalien 

ongizatearekin lotutako gaietan, etab. 

Gainera, beharrezkoa da gai horien guztien kontzientziazio premian sakontzea, 

nekazariak, elikadura kateko edozein arduradunek eta gizarteak orokorrean izan beharko 

lukete ardura.  

Zentzu horretan, gai horien formazio berezia eskoletako ikasketa programetan sartu 

beharko litzateke derrigorrezko izaerarekin. 

Beharrezkoa da erregulazio eta antolaketa bat ezartzea, egiaztagirien ugaritzearen 

aurrean, bai ofizialak zein ofiziozkoak, produktuaren jatorriarekin lotutako ezaugarri edo 

balio jakin batzuei balioa ematen dienak eta ingurumen egiaztagiriekin lotuak 

(karbonoaren aztarna) edo ingurumeneko jasangarritasuna, baita sektoreko 

jasangarritasun ekonomikoa edo animalien ongizatea, etab. kontsumitzailea 

engainagarria izan daitekeen publizitatetik babesteko.  

Landu beharreko beste gai bat da elikagaien eta elikagai produktuen etiketatze zuzena, 

baita salmentan edo komertzializatzean erabilitako informazioa ere. Beharrezkoa da 

argia izatea eta anbiguotasunik ez edukitzea, batez ere osagai jakin batzuei dagokienean 

(OMGak, palma olioa, etab.) lehengaiaren jatorria, ekoizpen eredua, etab. Eta noski egon 

daitezkeen iruzur praktikak argitu. 
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12. NPBaren dimentsio orokorra. Zein paper jokatu behar du produktuen nazioarteko 

komertzioak ekonomian?Nola landu behar ditu NPBak nazioarteko gai komertzialak? 

 

Ados gaude EB mundu mailako nekazaritzako elikagaien esportatzaile nagusia izatea 

lortzeko Komunikazioan planteatutako akordioarekin, nekazaritzako elikagaien industriak 

egindako esfortzuarekin, zein nekazaritza sektoreak berak, baita komertzio arloan 

laguntzea, EB eta NPBa sustatuz; baita elikagaien eskaera gero eta handiagoarekin 

zabaltzen diren aukeretan ere. 

Hala ere, uste dugu komertzioaren liberalizazioa eta konpetentzia librea nekazaritzako 

elikagaien sektoreari eman beharreko lehentasunezko izaera estrategikoa kontuan 

hartuz landu behar direla, ez soilik EB osorako. Beharrezkoa da, baita ere, EBko Estatu 

Kide eta Erregio bakoitzera zabaltzea, bai eta eremu lokalago batera heltzea ere; betiere 

bere sektore izaera galdu barik.   

Gainera, ezartzen diren nazioarteko akordioetan dauden desabantailak kontuan hartzea 

eskatzen da (orografikoak, klimatikoak, etab.) Eremu jakin batzuk pairatzen baitituzte 

eta laguntza beharra daukate lehentasunezko ekoizpenean, produkzio hauek uztea 

ekiditeko, dauzkaten ondorioak direla eta eskualde hauen despopulazioa barne. 

Gure ekoizle eta gure elikagai industriari ezarritako betebeharrak EBtik inportatutako 

produktuei ere eskatu beharko litzaizkieke, gehiago oraindik bizi dugun klima 

aldaketaren egoera arazo globala dela kontuan hartuz. Beraz, nazioarteko akordioak 

eskakizun berdinen oinarriarekin ezartzea eskatzen da (animalien ongizatea, 

aplikatutako produktu fitosanitarioa eta zoosanitarioa, OMG presentzia ala ez, etab.) 

Hartzen diren akordioetan gardentasun handiagoa izatea da eskatzen den beste gai bat, 

batez ere osagaiak eta jatorriaren etiketatze argia eta zuzenari dagokionean, ziurtatzen 

duten beharrezko kontrolekin.  

 

13. Migrazioa. Egokia iruditzen zaizu Komunikazioan gai honi ematen zaion ikuspegia?  

Nola lagundu dezake NPBak migrazioaren arazoari soluzioak eskaintzen? 

 

Komunikazioan migrazioaren arazoaren aurrean NPBak jokatu beharreko paperaren 

planteamendua egokia da.  

 

Nekazaritza eta elikadura garapen arloan sareak eta lankidetza garatzea beharrezkoa da 

Afrika iparraldean nekazaritzako elikagaien ekonomia garatzen laguntzeko, horretarako 

beharrezkoa da inguru horietan dagoen potentziala eta aukerak ebaluatzea, ezagutza 

transferitzea hainbat esparrutan (nekazaritzako ekoizpena, eraldaketa, komertzializatze 

kate motzak garatzea, etab.), horrez gain herrialde horietan teknologia eta oinarrizko 

azpiegiturak sartzea lagundu beharko litzateke.  
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Bultzatu beharreko beste gai bat nekazaritza eta baso sektoreak sasoikako lanerako 

eskaintzen dituen aukerak dira, jatorrian kontratazio programak eginez edo antzeko 

bideen bitartez. Gai horrek arlo horretan sortutako beharrak erantzuteko planifikazio 

koherente eta koordinatu bat eskatzen du, baita kontratazio baldintzak lantzeko 

beharraz gain, gizarte integrazioa, ostatua, adin txikikoen kontratazioa etab. bezalako gai 

garrantzitsuak lantzea ere.  

Era berean, despopulatze maila handiko baserri inguruetan populazio etorkinaren 

kokatzeko laguntza programak garatzeak, zonalde horietan ekipamendu eta zerbitzuen 

hutsunea bideratzen lagunduko luke, eta baita gutxieneko garapen ekonomiko bat 

bultzatu ere. 

 

14. Beste hausnarketa batzuk. Aurreko gaietan jaso gabeko zein beste elementu landu 

beharko lirateke etorkizuneko NPBarekiko gauden momentuan egonda? 

Eusko Jaurlaritzak erregioen protagonismo handiagoa eskatzen du eta erkidegoaren 

araudiaren garapenean erregioei NPBaren Plan Estrategikoen lanketan eta defentsan 

dagokien zeregina ematea.  

Idatzi honen bitartez, Euskadik subsidiaritate handiagoa eskatzen dio Estatuari, 

NPBaren Plan Estrategikoetan sartzen diren neurri guztiak definitu, landu, defendatu eta 

ezartzeko lanetan esku hartu nahi duten autonomia erkidegoentzat, EBn definitutako 

oinarriko helburuekin bat etorrita eta Europako Erkidegoaren araudiaren ondoriozko 

esparruak berak ezartzen dituen mugapenekin baino ez. 

Era berean, Eusko Jaurlaritzak gogorarazten du Euskadik erabateko eskumenak dituela 

bere lurraldeko nekazaritza politikaren ezarpen esparruan, bai eta NPBaren 

erreformaren aplikazioari lotuta, Lehen eta Bigarren Zutabeko neurrien aplikazioari 

lotuta, eskumen horiek gauzatzeko borondateko politikoa ere. 

Horregatik, exekutibo autonomoak esaten du ez litzatekeela ulertuko Espainian, Estatu 

autonomikoa izanik, Ministerioa ikuspegi subsidiarioa bere hedadura osoan 

aplikatzearen aurka agertzea, NPB berriak hori defendatzen baitu. Ez soilik eskumenen 

edo konstituzioaren edozein ikuspuntu juridikotatik defendaezina litzatekeelako, baizik 

eta ikuspegi horrek NPB justuagoa, eraginkorragoa eta sinplifikatuagoa ekarriko 

lukeelako eta, azken finean, nekazaritza sektore lehiakorragoa eta baserri ingurune 

biziagoa eta kohesionatuagoa ere bai.  


