
 
 
 
 
 
 

Donostia – San Sebastián, 1 – Tef. 945 01 95 42 – Fax 945 01 95 40 – 01010 Vitoria-Gasteiz 

INGURUMEN ETA LURRALDE 
POLITIKA SAILA 

 

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE 
Y POLÍTICA TERRITORIAL 

 

2014/07/22 

 
2020ko Ingurumen Esparru Programaren gaineko 
Galderak eta Erantzunak (GeE)  
 

Alderdi orokorrak 

 
 
1. Galdera: Zer da Ingurumen Esparru Programa  
 
Ingurumen Esparru Programak Eusko Jaurlaritzaren ingurumen norabidea ezartzen du 
eta jarduerak koordinatzen ditu. Horretarako, alde batetik, Europako politikak aztertu 
eta gure lurraldera ekartzen ditu, eta bestetik, tokiko administrazioarekin elkarlanean 
bateratu, norabidetu eta erantzukizuna hartzen du datozen urteetan ezarri beharreko 
politikak koordinatu eta lehenesteko.   
 
 
2. Galdera: Zergatik behar da ingurumen politika? 
 
Ingurumen Planifikazioa sustraitu egin da funtsezko tresnatzat Administrazio Publikoei 
dagozkien jarduera guztiak, eta ingurumenaren egoerarengan eragina dutenak,  
antolatu eta koordinatzeko. Jarduera publikoaren esparruak, xedeak eta tresnak 
diagnostikatzea, euren gainean hausnar egitea, identifikatzea eta lehenestea eskatzen 
du planifikazioak, kostu-eraginkortasun erlazio onenarekin helburuak optimizatu eta 
lortu xedez. Horrela bada,  Ingurumenaren planifikazioari esker, ekintza publikoak eta 
ekimen pribatuak bermea, segurtasuna eta eraginkortasuna lortzen dute.  
 
3. Galdera: Nola planifikatzen dute ingurumena beste herrialde batzuk?   
 
Ingurumenaren Planifikazioa tresna sendotua da Europako herrialde eta erregio 
ezberdin garatuenetan, hala nola: Suedia, Holanda, Erresuma Batua, Alemania, 
Eskozia, Baden- Württemberg, etab.  
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4. Galdera:  Zein jatorri du Ingurumen Esparru Programa (IEP) 2020ak? 
 
Otsailaren 27ko Ingurumena Babesteko Euskadiko 3/1998 Lege Orokorra du jatorri 
Ingurumen Esparru Programak, horren arabera, Euskadiko Erkidego Autonomoko 
ingurumen organoak, Euskadiko Ingurumen Batzordean dauden Administrazio 
publikoekin lankidetzan, landutako ingurumen esparru programa batean  agertuko da 
ingurumen politika.  
 
 
5. Galdera: Zein betetze maila agertu dute aurreko Ingurumen Esparru Programek? 
Eraginkorrak izan al dira? 
 
Lehen Ingurumen Esparru Programak 2002-2006 epealdia hartu zuen, bere 
ebaluazioaren arabera, ezarritako konpromisoen %82 bete zituen.  II. Programa  
2007tik 2010era jarri zen indarrean %48 betetze mailarekin.  III. 2011n onartu 
ondoren,  2014ean amaituko da eta tarteko ebaluazioa izan zuen 2012ko abenduan,   
%58 betetze mailarekin.  
 
Hortaz, betetze mailari dagokionez, IEP-ak eraginkorrak izan direla egiaztatu daiteke. 
Horrez gain, 2013ko Ingurumen Errendimenduaren Indizearen arabera, Euskadi 
laugarren postuan kokatu da ingurumen eginkizun kontuetan aurreratutako 
herrialdeen nazioarteko rankinean, esparru honetan azken hamarkadotan eman diren 
aurrerapen eta hobekuntza nabarmenen ondorioz. 2002tik ezarritako planifikazio 
zikloari esker lortu dira hobekuntzok, zalantzarik gabe. 
 
 
6. Galdera: 2002an onartutako Garapen Jasangarrirako Euskadiko Ingurumen 
Estrategia  2020 eta  2020 IEP nola lotzen dira? 
 
2020 IEPk, bere lanketan, I. IEPrekin batera landu eta argitaratutako Garapen 
Jasangarrirako Euskadiko Ingurumen Estrategia 2020 delakoa berraztertu du, horri 
esker epe luzera begirako ikuspuntua izango du xede nagusitzat. Hortaz, 2020 IEPk 
gaurkotu egingo du Estrategia hori, 2030 urtera begirako ikuspegia emanez eta gaur 
egungo ezagutzaren araberako xede berriak ezarriz 2020ko horretan.  
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7. Galdera:  Zergatik ezarri da IV. IEP 2015-2020 Jaurlaritzaren planifikazio 
estrategikotzat?  
 
2013ko apirilaren 9ko Gobernu Kontseiluaren ondoren argitara emandako X. 
Legegintzaldirako Gobernu Programan oinarrituta, Euskadiko Gizartearen aurrean 
hartutako konpromisoen muin garrantzitsutzat jo litekeen aipatu politikei lotutako 
politikak eta planak identifikatu dira. Plangintzon arteko loturari esker, X. Legegintzaldi 
(“Plan Estrategiko” gisa identifikatuak lege Legegintzaldian) honetako Gobernu 
Jardueraren esparru estrategikoak ezagutu daitezke, eta hortaz, plangintzotan bilatuko 
da ikuspegi partekatua sendotzea eta bere jarduerak lerrokatzea jarduera publikoan 
efikazia eta eraginkortasun handiagoa lortzeko, aurrera egiteko xedea partekatuz.   
 
2013ko ekainaren 11n Eusko Jaurlaritzak hartu zuen Akordioaren arabera, 2013-2016 
X. Legegintzaldirako Plan estrategikoen egutegia onartu zen. Akordioak jasotzen dituen 
14 plan estrategikoen artean, “Enplegua eta Hazkunde Jasangarria” blokearen barruan 
kokatzen da IV. Ingurumen Esparru Programa, 2014 honetako amaierarako onartuta 
egongo dela aurreikusiz.  
 

1. Bakea eta Bizikidetza Plana   
2. Enplegua berriz Suspertzeko Programa 
3. Industrializazio Plana 
4. Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Plana 
5. Euskadi  Nazioartekotzeko Plan Estrategikoa  
6. IV. Ingurumen Esparru Programa   
7. Euskadiko Berrikuntza PublikokoEstrategia  
8. EAEko Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerako  VI. Plana 
9. Gizarte Zerbitzuen Plan Estrategikoa  
10. Unibertsitate Plana 
11. Euskadiko Lanbide Heziketako IV.  Plana 
12. Segurtasuneko Plan Estrategikoa  
13. Osasun Plana 
14. Euskararen Agenda Estrategikoa 

 
 
8. Galdera: Nork lantzen du IEP 2020? 
 
Legegintzaldiko Plan Estrategikotzat jo denez, Lehendakaritzak berak gidatu eta 
koordinatzen duen Gobernu Plana da.  Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde 
Antolamendu Sailak eragile legez sustatuko du Esparru programa ingurumen organo 
gisa eta bere lanketa, jarraipena, alderatzea eta ebaluazioa burutuko ditu. 
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9. Galdera: Zergatik du 6 urteko denbora jomuga IV. IEPk (2020 urtera begirako 
jomuga) eta ez lau urtekoa Euskadiko Ingurumena Babesteko Lege Orokorrak 
ezartzen duen legez?    
 
 Ingurumena Babesteko Lege Orokorrak 4 urteko esparru planifikazio epea 

ezarri zuenean (1998 urtean) ez zegoelako erreferentziazko edota bestelako 
aurrekaririk. Euskadiko ingurumen politikan eman diren aurrerapen 
garrantzitsuen arabera (planifikazioa, adierazleak, ebaluazioak) epea 6 urtera 
luzatzea gomendatzen da, erakunde publiko guztiekin adostuta, ingurumen 
ekintza tresnen nabarmentasuna, ezargarritasuna eta eraginkortasuna 
handitzeko xedez.  Horrela bada, egiten ari diren Lege Orokor berria idazteko 
lanetan, ezarrita dago jada aipatu kontsiderazio hori.   

 6 urtera begira planifikatzeak (2015-2020) Ingurumena Babesteko Lege 
Orokorrak ezartzen duen 4 urteko eperako planifikatzea eskatzen duela aldi 
berean.  

 Europar Batzordearen Ingurumen Jarduera Programekin lerrokatzeko. 2014-
2020 Programa dago indarrean egun. 

 Ingurumen sektore politikarekin (hondakinak, klima aldaketa, urak, etab.) zein 
ingurumenerako arloko (garraioa eta energia) nabarmenen politikekin bat 
egiteko, 2020 jomugara begira burutu baitute bere planifikazioa.  

 
 

10. Galdera: Zergatik behar dugu IEP 2020? 
 
Zergatik… 
 

 Euskadik aurre egin beharreko ingurumen erronkak agertuko ditu, hala nola,  klima 
aldaketaren bizkortzea, zenbait ekosistemek jasandako kalteak eta baliabide naturalen 
gehiegizko ustiapenaren gorakada; 

 2020rako xede zehatzak ezarriko ditu eta 2030rako ingurumenaren ikuspegi bat 
aurkeztuko du, bizitza kalitate altua eta ongizatea herritar guztiei eskaintzeko xedez 
ingurumen muga seguruen barnean;   

 ingurumen aukeren gaineko argitasuna eta aurreikusteko gaitasuna eskainiko dizkie 
administrazioei, herritarrei, enpresei eta inbertitzaileei;    

 Euskadiren ingurumen politikarako esparru estrategiko berria ezarriko du, eta besteak 
beste, ingurumen administrazioaren arrazoizko jarduna, koordinazioa, sinplifikazioa 
eta eraginkortasuna izango ditu jomuga;   

 gure ekosistemek eskaintzen dituzten ezagutza, ingurumen azpiegiturak eta zerbitzuak 
balioetsiko ditu;   

 osasun publikoa eta kapital naturalaren babesa hobetuko ditu, eta handitu egingo du 
hezkuntza, heziketa eta ingurumenarenganako sentsibilizazioaren maila Euskadiko 
herritarren artean.  



 
 

 5

IV. IEPren Lanketa eta Irismena   

 

11. Galdera: Nola landu da IEP 2020 agiria? 
 
Ondorengo Taldeen lankidetzarekin landu da:  
 
 Sailen arteko Talde Teknikoa, Eusko Jaurlaritzako sail ezberdinek hartuko dute 

parte.   

 Erakundeen arteko Talde Teknikoa, Foru Aldundiak eta Udalak izango dira 
partaide.   

 Talde Tekniko publiko-pribatua, non eragile pribatuak, sozietate publikoak, 
elkarteak, clusterrak etab. izango diren partaide eta non kontuan hartu beharko 
diren partaidetza organoen kideak, Euskadiko Ingurumen Batzordea, 
Ingurumen Aholkularitza Kontseilua eta  Naturzaintza. 

 
Finean, 2020 Ingurumen Esparru Programa elkarlanean idatzi da hasiera hasieratik 
EAEko administrazioen, interesa agertu duten taldeen eta herritarren  
partaidetzarekin. Nabarmendu beharra dago ez dela aurretiaz zirriborro batekin landu 
izan, alderatzeko xedez, baizik eta hasierako material hauek adostu ondoren sortuak 
direla.  Lankidetza prozesu hau gizarte berrikuntzaren oinarriak eta teknikak integratuz 
garatu da: metodologia eta teknika berritzaile anitzen erabilera, estrategia eta xede 
kolektiboen bilaketa, gobernazioa eta gardentasuna eta lankidetza publiko-pribatuaren 
sustapena.    
 
 
12. Galdera:  Zein agiritan oinarritzen da IEP 2020 lanketa?   
 
2013ko irailean  Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailak abian 
jarri zuen IV. Ingurumen Esparru Programa berriaren lanketa prozesua, honako agiri 
hauek landuz:  
 

1. IV. IEPren  Oinarrizko Ildo Estrategiko eta Ekonomikoen Txostena;   
2. Nondik Txostena: Euskadiko ingurumen egoeraren gaineko balantzea 1980-

2012 urteen artean; 
3. Euskadi 2013 Ingurumen Profilaren Txostena, ingurumen adierazle nagusiak; 
4. III. IEParen eta Euskadiko garapen jasangarriko 2002-2020 Estrategiaren  

Ebaluazioa Txostena; 
5. 2013ko Ingurumen Errendimenduaren Indizearen Txostena; 
6. “Euskadi 2030 Ingurumen Eszenatoki”en Txostena 
7. Euskadiko ekonomia berdearen gaineko Txostena.  Aldaketarako ideiak.  
8. Euskadi 2013 baliabideen produktibitate Txostena. 
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13. Galdera: Zeintzuk izango dira Euskadirentzat 2030 urtera begira Ingurumen 
Eszenatokiek adierazten duten erronka nagusiak?    
 
“Euskadiko Ingurumen Eszenatokiak 2030”  txostenean egindako azterketa zehatzaren 
ondoren honako erronka nagusiak nabarmentzen dira:   
 

1. energia-klima aldaketa 
2. osasuna-ingurumena  
3. eraginkortasuna  baliabideak-zirkularitatea 
4. bioaniztasuna-kapital naturala 
5. “kontsumo eredua” 

 
 
14. Galdera: Zein motibazio estrategiko jasotzen du IEP 2020ak? 
 
Munduko eta Europako joera nagusiekin bat etorrita, Euskadik asmo handiko 
ingurumen politika erakutsi nahi du, ingurumen osasungarria bere identitatearekin eta 
gizarte oparo, moderno, aurreratu eta jasangarri batekin erabat lotuta dagoela uste 
osoarekin.     
 
Euskadin ziklo aldaketa baten aurrean aurkitzen ari gara ingurumenaren arloan. 
Ingurumenaren babes eta berreskuratze politikak sendotu ondoren, Euskadiko 
ingurumen politika norabidetzeko prest gaude bere ingurumen politikan jauzi 
kualitatiboa planteatzeko, eta horrela, ingurumen osasungarria eta oparotasun 
ekonomikoa eta soziala ezin dira bereizi ekonomia lehiakor, berde eta berritzaile baten 
emaitzetatik, baliabideak alferrik galdu gabe, enplegua sortuz eta mundu mailan 
planteatzen diren ingurumen eta jasangarritasun erronka handiak lagunduz.  
 
 

15. Galdera: Zein ikuspegi berri planteatzen dio 2030ari  IEPk? 
 
“Euskadiko herritarrek 2030ean oso ondo ezagutzen duten ingurumen osasungarriaz 
gozatuko dute, konpromisoa adieraziz eta harro izango dira berreskuratu dutelako eta 
etorkizuneko belaunaldiei bere mailarik gorenenean lagako dielako.   Hori guztia 
ekonomia berde baten artikulazioaren emaitza da, oinarri industrialekoa, lehiakorra 
eta berritzailea eta funtsezko gakoa izan da enplegu aukera zabalak sortzeko, 
karbonoan baxua izango den testuinguru batean eta non baliabide naturalak mailarik 
altuenean optimizatzen diren”.  
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16. Galdera: Zein lehentasun ezartzen ditu IEP  2020 berriak? 
 
2014ko uztaileko zirriborroak jasotzen duen legez, honako hauek dira lehentasunak:  
 

1. Babesa.Gure kapital naturalak eta ekosistemen zerbitzuek eskaintzen 
dute balioaz jabetzea, haiek balioesteko eta gizarte osoak aprobetxatu 
dezan bere ekarpen erreala. 

2. Aurrerapena. Ekonomia berde, lehiakor eta enplegu sortzailea 
artikulatzea eta bideratzea, gizarte moderno eta aurreratu baten 
benetako aurrerabidea ingurumenarekiko errespetu integralaren bidez 
bakarrik gauzatu daitekeela uste osoaz. 

3. Pertsonak. Bere erantzukizun propioaren esparruan ingurumen 
politikan lehentasunezko lekua izango duten pertsonekin 
konpromisoa. Pertsonen osasuna eta gizarte oreka ezarriko dira 
erreferente gisa, zentzu estrategikoa eskainiz eta jarduera publikoa eta 
pribatua bideratuz.  
 

17. Galdera: Zeintzuk  dira IEP 2020ak aurkezten dituen xedeak? 
 
IEP 2020an adierazitako 6 xedeetako bakoitzak Herrialdearen ingurumen asmoa 
agertzen du bere esparruan eta jarduera sorta anitza eskatuko dizkie eragile publiko 
zein pribatuei lortu ahal izateko. Honako hauek dira xede estrategikoak:   
 

 1. Xede Estrategikoa. Gure natura kapitala babestea, gordetzea eta berritzea, 
ekosistemek eskaintzen dizkiguten zerbitzuak zainduz. 

 2. Xede Estrategikoa. Euskadi ekonomia lehiakor, berritzaile, karbonoan baxu 
eta baliabideen erabileran eraginkor bihurtzea.  

 3. Xede Estrategikoa. Gure herritarren osasuna eta ongizatea sustatzea eta 
babestea.  

 4. Xede Estrategikoa. Udalerrien jasangarritasuna handitzea.  

 5.. Xede Estrategikoa.  Politiken koherentzia bermatzea, ingurumen integrazioa 
eta elkar erantzukizun publiko-pribatua areagotuz.  

 6. Xede Estrategikoa.  Euskadiren nazioarteko proiekzioa eta erantzukizuna  
sustatzea, etorkizunarekiko herritarren konpromisoa sustraituz.   
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18. Galdera: Nori aplikatuko zaizkioke IEP 2020ean ezartzen diren xedeak?  Nola 
eragiten  die edo lotzen ditu gainerako sailak? Zer dira  Ekimen Enblematikoak?  
 
IEP Jaurlaritzaren plana dugu, horrela bada, honi dagokio nagusiki bere osotasunean. 
Eusko Jaurlaritzako Sailek aktiboki hartu dute parte IEP 2020aren co-sorkuntza prozesu 
koordinatu eta elkarrekikoa landuz, Lehendakaritzaren koordinaziopean.    
 
Horrez gain, ingurumen politika aldatzeko eragileak izango diren 6 Ekimen 
Enblematiko proposatzen ditu Eusko Jaurlaritzak, zeinek ingurumen osasungarri baten, 
pertsonen bizitza kalitatearen eusgarri gisa, eta gizarte oparo, moderno, aurreratu eta 
jasangarri baten garapenaren aldeko apustua egin duen. Ekimen enblematikoek 
etorkizuneko erronka berriei ekiten diete, Eusko Jaurlaritzaren ikuspegi oso eta 
elkarlanekoa abiapuntutzat,  Lehendakaritzaren koordinaziopean eta Sail ezberdinen 
arteko lidergoarekin. IV. IEPn planteatutako xede estrategiko bat edo zenbaitzuk 
erakartzea edota sendotzea izango du xede nagusitzat.  
 
IEP 2020ak jasotzen dituen 6 Ekimen Enblematikoak honako hauek dira:   
 

1. Administrazio eredugarria ingurumenari dagokionez   
2. Lurralde osasungarria 
3. Fiskalitate ekologikoa 
4. Fabrikazio berdea   
5. Elikadura zirkularra 
6. Azpiegitura berdeak  

 
 
19. Galdera: Nola erlazionatzen dira IEP 2020an ezarritako xedeak Eusko 
Jaurlaritzaren gainerako Plan Estrategikoetan ezarritakoekin?   
 
Eusko Jaurlaritza jabetuta dago ingurumen politika elkar erantzukizunean oinarritu 
behar dela,  zeharkako izaera baitu. Horretarako ez da bakarrik administrazio guztien 
parte hartze koordinatua behar, baizik eta eragile sozialen, ekonomikoen, zientifiko-
teknologikoen eta, batez ere, herritarren partaidetza ere beharrezkoa egiten da. 2020 
IEPk bere eranskinetako batean jasotzen du Jaurlaritzaren xedeen arteko  interrelazio 
eta osagarritasun hori.   
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20. Galdera: Nola erlazionatzen dira IEP 2020an ezarritako xedeak eta EBaren 7.  
Ingurumen Programan ezarritakoak?  
 
EBren Ingurumen Programei esker, Euskadiko ingurumen politikak norabidea eta gida 
aurkitu ditubeti. “Ondo bizi, gure planetaren mugak errespetatuz” izeneko 
2020rainoko Batasuneko Ingurumen kontuetan Ekintza Programa Orokorra ez da 
salbuespena. Programa horrek gidatze lana egin du joerak identifikatzeko, 
lehentasunak ezartzeko eta prozesu osoa norabidetzeko. Halaber, 2020rako 
konpromisoak ezartzeko gidatzat erabiliko da Programa.  
 
 
21. Galdera:  Nola erlazionatzen dira IEP 2020an ezarritako xedeak Tokiko 
Administrazioan (Foru Aldundiak eta Udalak)  ezarritakoekin? 
 
Tokiko administrazioak ingurumen eskumen garrantzitsuen jabe dira, eta bestelakoak 
ere bai, hala nola, lurralde antolamendua, errepidezko garraioa, sustapen ekonomikoa 
etab.,  eragin handia dutelarik ingurumenaren egoeran.   IEP modu koordinatuan eta 
parte-hartzailean ezartzen ditu izaera estrategikoa duten ingurumen zuzentarauak, 
Euskadiko Administrazio Publiko guztien ekimenak norabidetzeko erabilgarri izan 
daitezen.  
 
 
22. Galdera: Zein adierazle ezarriko dira jarraipenerako?   
 
IEPren aurreko edizioetan legez, aginte integraleko koadroa ezarriko da era zehatz eta 
garden baten finkatu ditzan erdietsi nahi diren helburuak. Helburuok bat egingo dute 
aurreikusitako lehentasun eta ekimenekin.   
 
 
23. Galdera: Nola gehituko zaio genero ikuspegia IEP 2020aren lanketa prozesuari?   
 
Genero berdintasun ikuspegia era integral eta sistemikoan agertuko da IV. IEPn. Gizon 
eta emakumeen arteko berdintasunaren premisa kontuan hartu da plana diseinatzean, 
bere lanketa prozesuan zehar eta baita kontuan izan beharreko neurrietan ere. 
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24. Galdera: IEP 2020ak Ingurumen Ebaluazio Estrategikoa behar al du?   
 
Eskumeneko organoari argibideak eskatu ondoren, zera erabaki du:  2015-2020 IV. 
Ingurumen Esparru Programak ez du Ingurumen Ebaluazio Estrategikoa igaro beharko, 
ez baitira ondorioztatzen balizko eragin kaltegarri nabarmenik ingurumenarengan.   
 
 
25. Galdera: Noizko aurreikusten da Gobernu Kontseiluak IV. IEP 2020 onartzea?   
 
2014ko Azaroan. 
 
 
26. Galdera: Zein onura aurreikusten zaizkio IEP 2020  ezarpenari?  
 
IV. IEPri aurreikusten zaizkion onurak honako honekin dute zerikusirik: 
 

 Euskadiko ekosistemen eta habitaten hondaketa gelditzea.   
 Gizarte osoak ezagutuko du ekosistemek zerbitzuetan eskaintzen duten balio 

ekonomiko eta soziala eta haiek balioesteko lehen urratsak emango dira.   
 Modu eraginkorrean profitatuko dira ingurumenak, berrikuntzan oinarrituta, 

eragiten dituen merkatu aukerak.  Materialak aurrezteko, hondakinak lehengai 
gisara erabiltzeko eta ingurumenaren hobekuntza, enpleguaren sorkuntza eta 
herrialdera garapen jasangarria ekarriko dituzten produktu zein zerbitzu berriak 
sortzeko xedez.  

 Pertsonenosasunerako eta bizitza kalitaterako funtsezko gako gisa 
konfiguratuko da ingurumena, hobekuntza nabariak emango direlarik airearen, 
edateko eta bainatzeko uraren estandarretan OMEren ildoekin bat eginda, eta 
nabarmen gutxituko dira bihotz eta arnas gaixotasunen eragina eta ingurumen 
eragileekin lotutako beste batzuk.     

 Produktu kimiko eta sustantzia arriskutsuen eraginpean bizi diren  
pertsonenganako arriskuen kontrol eraginkorra, eta halaber, gizarte ardura 
geroz eta handiago sortzen duten ingurumen eragileena, hala nola, kutsadura 
akustikoa, argiaren kutsadura, material berriak, … . 

 


