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62. INFORMAZIO BULETINA 

> 2011ko Abendua 

NABARMENDU BEHARREKOA 

>  Danimarka Europar Batasuneko Kontseiluko buru 

2012ko lehen seihilekoan Danimarkaren esku egongo da Batasuneko Kontseiluko lehendakaritza. 
Gobernuaren programak lau lehentasun nagusi finkatu ditu aldi honetarako. 

Lehenik eta behin, Europa arduratsuagoa lortzea, krisia gainditu dadin, finantza-merkatuek ekonomia 
europarretan konfiantza berreskura dezaten eta arau ekonomikoak eraginkortasunez bete daitezen. 

Horrekin batera, Europa dinamikoagoa, hazkundea berrezarriz, Europa ekologikoa, energiaren 
eraginkortasunaren eta energia berriztagarrien alorretan ekimen berriak abiaraziz, eta Europa seguruagoa, 
bere herritarren segurtasuna eta askatasuna bermatze aldera. 

Informazio gehiago: 

http://eu2012.dk/en/EU-and-the-Presidency/About-the-
Presidency/~/~/media/C7302481785E4F9A876B0EAEC29F9A11.ashx 

 

 

>  Aukera ekimena gazteentzat 

«Aukera ekimena gazteentzat» egitasmo berria onetsi du Batzordeak, eta eskola uzte goiztiarra 
prebenitzeko lan egin dezaten eskatu die estatu kideei; halaber, lan-merkatuari begirako gaitasun egokiak 
garatzen laguntza eman diezaietela gazteei; lan-esperientzia eta lanpostuko prestakuntza berma dezatela, 
eta gazteei kalitate oneko lehen enplegua bilatzen laguntzea. 

Informazio gehiago: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0933:FIN:ES:PDF 

 

 

http://eu2012.dk/en/EU-and-the-Presidency/About-the-Presidency/%7E/%7E/media/C7302481785E4F9A876B0EAEC29F9A11.ashx
http://eu2012.dk/en/EU-and-the-Presidency/About-the-Presidency/%7E/%7E/media/C7302481785E4F9A876B0EAEC29F9A11.ashx
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0933:FIN:ES:PDF
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62. INFORMAZIO BULETINA 

> 2011ko Abendua 

KOMUNITATEKO POLITIKAK 

>  EcoAP, berrikuntza ekologikorako ekintza plan europarra 

Ekintza plan berri hau “Batasuna Berrikuntzaren alde” ekimen ezagunaren esparruan proposatu da, eta 
honen bidez, ekologiaren alorrean berrikuntza sustatzea du xede Batzordeak, ingurumenaren gaineko 
presioa murrizteko input gisa. 

Definitzeko orduan, Batzordeak abiapuntutzat hartu du ingurumena errespetatzen duten teknologiak 
enpresentzat onuragarriak direla eta lanpostu berriak sortzen lagun dezaketela. Era horretan, berrikuntza 
ekologikoa bultzatuz, Europako lehiakortasun ekonomikoa hobetu daiteke. 

Eskaintzaren eta eskariaren inguruko jarduerak, zein ikerketa eta industriaren alorreko eta tresna estrategiko 
eta finantzarioen alorreko jarduerak jasotzen ditu EcoAP planak. Era berean, berrikuntza ekologikoaren 
alderdi internazionala eta nazioarteko bazkideekin politikak hobeto koordinatzea azpimarratzen du. 

Informazio gehiago: 

http://ec.europa.eu/environment/etap/inaction/pdfs/COMM_PDF_COM_2011_0899_F_ES_COMMUNICATI
ON.pdf 

 

>  Lanbide-prestakuntzei buruzko Zuzentaraua berritzeko proposamena 

Batzordeak Europako lanbide-prestakuntzak onartzeari buruzko 2005/36/EB Zuzentaraua berritzeko 
proposamena onetsi du. 

Batzordearen proposamenaren helburua profesionalen kolektiboa Europar Batasunaren barruan 
lekualdatzeari buruzko araudia sinplifikatzea da. 

Proposatutako neurrien artean, txartel profesional europarra martxan jartzea dago, eta horrela, prestakuntza 
horiek zalantzarik gabe onartuko lirateke Europa osoan. Halaber, gaitasun linguistikoei buruzko aitorpenaren 
inguruko proposamenak zein arduragabekeria profesionalaren alorreko alerta-sistemak kontuan hartzeko 
beharra erantsi ditu. 

Informazio gehiago: 

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/policy_developments/modernising/COM2011_883_en.pdf 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:255:0022:0142:es:PDF 

 

http://ec.europa.eu/environment/etap/inaction/pdfs/COMM_PDF_COM_2011_0899_F_ES_COMMUNICATION.pdf
http://ec.europa.eu/environment/etap/inaction/pdfs/COMM_PDF_COM_2011_0899_F_ES_COMMUNICATION.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/policy_developments/modernising/COM2011_883_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:255:0022:0142:es:PDF
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62. INFORMAZIO BULETINA 

> 2011ko Abendua 

KOHESIO-POLITIKA 
>  Europako lurralde lankidetza: pertsonen arteko zubiak eraikitzen 

Europako lankidetzaren funtzionamendua jasotzen du agiriak, eta horren barruan kokatzen ditu Europako 
lurralde lankidetzako taldeak eta estrategia mikroerregionalak ere. 

Europako lurralde lankidetza funtsezkoa da Europan esparru komun bat eraikitzeko eta Europako integrazio-
prozesuaren giltzarri da.  

Informazio gehiago: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/territorial2011/etc_book_en.pdf 

 

 

>  2014-2020rako kohesio-politika: inbertsioa hazkundean eta enpleguan 

Laburpen dokumentu honetan 2014-2020rako Europar Batasunaren kohesio-politikarako proposamen 
legegileak eta Erregelamendu orokorrerako proposamenak, arau komunak eta funts desberdinei aplikatu 
beharreko xedapen nagusiak jasotzen dira. 

Informazio gehiago: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/regulation2014_lea
flet_es.pdf 

 

 

>  Europar Batasuneko eskualdeak 

Eurostaten eskualde urtekariak Europar Batasuneko 27 estatu kideetatik NUTS 2 maila duten 271 
eskualdeei buruzko bilakaera ekonomiko, sozial eta demografiko berrienen ikuspegia eskaintzen du. 

Informazio gehiago: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-HA-11-001/EN/KS-HA-11-001-EN.PDF 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/territorial2011/etc_book_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/regulation2014_leaflet_es.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/regulation2014_leaflet_es.pdf
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-HA-11-001/EN/KS-HA-11-001-EN.PDF
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62. INFORMAZIO BULETINA 

> 2011ko Abendua 

e-LIBURUTEGIA 
>  2010eko Europako Kultur Hiriburuen ondorengo ebaluazioa 

Europako hiru Kultur Hiriburuen kanpoko ebaluazioa abiapuntutzat hartuta, hiriburu bakoitzarena zein 
konparatua, Batzordeak egindako txostena. 

Batzordeak ondorioztatu du titulu horrek balorazio oso ona duela oraindik ere, eta ondorio esanguratsuak 
dakartzaten kultur programa zabalak martxan jartzeko aukera ematen duela. Batasunak emandako tituluak 
eta diru-laguntzek erabateko eragin suspergarria dute, eta horien ondorioz, ekimena oso errentagarria eta 
eraginkorra da. 

Informazio gehiago: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0921:FIN:ES:PDF 

 

 

>  Eskariari lotutako Europako berrikuntza politiken joerak eta erronkak 

Europar Batasuneko estatu kideek 2009-2011 epean barrena eskaria bultzatzeko xedearekin garatutako 
berrikuntza politiken azken joeretako batzuk jaso dira txosten honetan. 

Horrela, txostenak eredu nabarmenak dauden edo ez zehaztea du helburu; era berean, arlo honetan 
jardunbide egokiak zehaztu nahi ditu. 

Informazio gehiago: 

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=7011 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0921:FIN:ES:PDF
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=7011
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62. INFORMAZIO BULETINA 

> 2011ko Abendua 

 

>  Zahartze aktiboa eta belaunaldien arteko elkartasuna: Europar Batasunaren 2012ko 
ikuspegi estatistikoa 

2012. urtea “Zahartze aktiboaren eta belaunaldien elkartasuneko urte europarra" izendatu du Europako 
Batzordeak. Ospakizun honen helburu nagusia Europan zahartze aktiboaren inguruko kultura, adin 
guztietako gizarte batean oinarritutakoa, sortzen laguntzea da. 

Esparru honen baitan aurkeztu du txosten hau Eurostatek, eta horren bidez, demografia, osasuna, 
pentsioak, helduen hezkuntza eta boluntarioen inguruko ikuspegi orokorra eskaintzen da. 

Informazio gehiago: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-EP-11-001/EN/KS-EP-11-001-EN.PDF 

 

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-EP-11-001/EN/KS-EP-11-001-EN.PDF
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62. INFORMAZIO BULETINA 

> 2011ko Abendua 

ADIERAZLEAK 
>  Langabezia Europan: euroguneko langabezia-tasa % 10,3 da 

Eurostatek argitaratutako azken datuen arabera, euroguneko langabezia-tasa % 10,3ra iritsi da, eta Europar 
Batasunari dagokiona, berriz, % 9,8ra. 

Aurreko hilabetearekin alderatuta, Europan langabezia egonkortu dela dirudi; hala ere, urteroko datuei 
begiratuta, joera negatiboa da, eta igoera txiki bat izan du, % 0,3koa eta % 0,2koa, hurrenez hurren. 

Herrialdeka begiratuta, Austria (% 4), Luxenburgo (% 5) eta Herbehereak (% 5) dira langabezia-tasa 
baxuenak dituztenak; aitzitik, Espainiak (% 23), Greziak (% 19) eta Lituaniak (% 15) dituzte langabezia-tasa 
altuenak. 

Informazio gehiago: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-31012012-AP/EN/3-31012012-AP-EN.PDF 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Unemployment_statistics 

 

 

>  Egungo krisi-egoera gainditzeko Europar Batasunarengan konfiantza adierazi dute 
Europako herritarrek 

Eurobarometroaren azken emaitzen arabera, hainbat eragileren artean, Europako herritarrek Europar 
Batasunarengan dute konfiantza handiena egungo ekonomia-krisiaren egoerari aurre egiteko orduan. 
Jarraian, G20 eta Nazioarteko Diru Funtsa daude. Atzerago daude gobernu nazionalak. 

Era berean, Eurobarometroak herritarrek hurrengo hamabi hilabeteetarako dituzten itxaropenak jasotzen 
ditu, eta herrialdeen arabera oso desberdinak dira horiek. 

Informazio gehiago: 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb76/eb76_first_en.pdf 

 

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-31012012-AP/EN/3-31012012-AP-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Unemployment_statistics
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb76/eb76_first_en.pdf
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