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1. Dokumentuaren sarrera
1.1.

Kapituluak eta edukiak
Dokumentu honek Gobernuaren esku-hartzearen eta programazio politikoaren
eskema jasotzen du, euskal gizartean ingurumen kontsumo iraunkorra sustatzeko
eta orokortzeko, ingurumenaren ikuspegitik. “Ingurumen Kontsumo Iraunkorraren
Euskal Plana (2006-2010)” hausnarketa-prozesu parte-hartzaile bizi baten
ondorioa da; parte-hartze hori, berriz, departamentu artekoa (Gobernuan bertan)
nahiz prozesuaren zati diren gizarte-, enpresa- eta erakunde-eragileena izan da.
Dokumentu estrategiko horrek Ingurumenaren aldetik Iraunkorra den
Kontsumoaren abiapuntu zorrotza eta ausarta izan nahi du, Euskal Autonomia
Erkidegoan. Hamar kapitulutan lantzen da gaia, jarraipen logiko baten arabera:
kontsumo iraunkorraren kontzeptuaren azterketa dago lehenik; ondoren, gaiaren
inguruko EAEko jarreraren azterketa konparatua aurkezten da; azkenik, datozen
urteetarako planteatutako estrategiaren berri ematen da.
Sarrerako 1. kapituluak azken 18 hilabeteetan garatutako azterke ta-,
prestakuntza- eta kontzentrazio-prozesuaren deskribapen osatua jasotzen
du hurrengo atalean. Ildo berean, parte hartu duten eragile, organizazio eta
instituzio ugarietako bakoitza aipatzen da, baita prozesuan izan duten funtzioa
ere.
2. kapituluak Kontsumo Iraunkorra kontzeptuaren aurkezpen didaktikoa izan
nahi du, eta ingurumenaren iraunkortasunaren hausnarketa da abiapuntua; hori
hartzen da Euskal Autonomia Erkidegoko garapen-ereduaren paradigma
berritzat. Ondorengo atalak (3. kapitulua) kontzeptu horiek guztiak euskal
erakundeen ekintza politikoan, eta, batez ere, Gobernuak azken urteetan
garatutako ekintzan barneratzeko prozesuaren berri ematen dio irakurleari.
Horrela, bada, Garapen Iraunkorraren Euskal Ingurumen Estrategia 2002-2020
gaiaren garrantzia lantzen da euskal testuinguru programatikoan eta, ildo
horretan, Gobernuak, gaur arte, Ingurumenaren aldetik Iraunkorra den
Kontsumoaren baitan garatutako ekintza garrantzitsuenetako batzuk adierazten
dira.
Planaren diskurtsoak estrategiaren helmena eta mugak garatzen ditu ondoren
(4. kapitulua), jarduera-esparruen eta horretarako erabilitako Ingurumenaren
aldetik Iraunkorra den Kontsumoaren kontzeptu praktikoaren ikuspegitik. Plana
testuinguruan kokatu eta ikuspegi estrategikoa definitu ondoren, Euskal
Autonomi a Erkidegoaren jarrera estrategikoaren osoko azterketa lantzen da
(5. kapitulua), Planaren interes-eremu bakoitzari dagokionez: energiaren, uraren,
garraioaren, elikagaien eta etxeko produktuen kontsumoari dagokienez, hain
zuzen ere.
Euskadiko egoera aztertu ondoren, erreferentziazko helburuak eta lehentasun
estrategikoak ezartzen ditu planak (6. kapitulua), eta ekintzara bideratutako
berariazko jarduera-plan batzuen bidez zehazten dira (7. kapitulua). Jardueraplan horietan, planaren helburuak lortzeko sail arteko jarduera-multzoak jasotzen
dira. Batetik, kontsumitzaileak erosketa-erabakien ingurumen-eraginak
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ezagutzea. Bestetik, kontsumitzaileak kontsumo-ohitura horiek parametro
iraunkorragoetara egokitu nahi izatea. Eta, azkenik, kontsumitzaileak nahi dituen
aldaketak egiteko aukera emango dion merkatua sortzera bideratutako ekintzak.
Planaren eduki ekonomikoa 8. kapituluan zehazten da, aurreikusitako
jardueretarako baliabideak mugitzeko eskema baten bidez. Hori osatzeko (9.
kapitulua), kudeaketa bizkorrerako eskema bat ezartzen da; parte-hartzaile
bakoitzaren erantzukizunak eta funtzioak ere argi eta garbi zehazten dira.
Azkenik, dokumentu honetan definitutako estrategiak etengabe berrikusteko eta
eguneratzeko konpromisoa du. Hori dela-eta, jarraipenerako adierazleen
esparru logikoa garatzen da
(10. kapitulua), bai Planean definitutako jarduera zehatzei dagokiena (betetzeadierazleak), bai azken helburuen eta helburu estrategikoen betetze-mailei
dagokiena (azken adierazleak eta adierazle estrategikoak).

1.2.

Definizio prozesua: ELEMENTU NAGUSIAK

1.2.1. Metodologia eta antolaketa
Plana prestatzeko prozesuak funtsezko bi oinarri izan ditu. Batetik,
instituzioen, eragileen eta herritarren parte-hartze zabala izan du,
abiapuntuko egoeraren diagnosia eta guztiek onartutako epe motzeko,
ertaineko eta luzeko helburuak ezartzeko. Bestetik, Ingurumenaren aldetik
Iraunkorra
den
Kontsumoaren
egoeraren
azterketa
zehatza
(kontsumoaren gaian adituak direnekin egiaztatuta), nazioarteko
testuinguruaren
errepasoa
(Euskal
Autonomia
Erkidegorako
garrantzitsuak diren kasu batzuen azterketa) eta, azkenik, aurreraturako
literaturaren, txostenen eta dokumentuen berrikusketa gauzatu dira.
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1. irudia Plana prestatzeko prozesua kudeatu duten erakundeak

Prozesuaren antolaketa
PLANAREN ZUZENDARITZA

Nekazaritza eta Arrantza Saila
Politika eta Industria Zuzendaritza
Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritza
Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila
Hezkuntza Berrikuntzaren Zuzendaritza
IIHII
Industria, Merkataritza eta Turismo Saila
Kontsumo Zuzendaritza
Kalitatearen eta Kudeaketa Berrikuntzaren
Zuzendaritza
Energiaren Euskal Erakundea
Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Saila
Planifikazio, Parte-hartze eta Ingurumen
Kontrolaren Zuzendaritza
IHOBE

KONTSUMO
IRAUNKORRAREN
FOROA

IHOBE
KOORDINAZIOA

Iturria: guk geuk prestatua
Ingurumen Sailburuordeak eta Merkataritza eta Kontsumo Sailburuordeak
koordinatu dute prozesua. Biek batu dituzte proiektuan parte hartu duten
Gobernu-zuzendaritzen borondateak. Plana prestatzeko prozesua
garatzeko, gainera, zuzendaritza-batzorde bat osatu da, sailaren
eskumenek planaren gai-arlo nagusietan eragiten duten sailetako
zuzendariekin:
1. Elikagaien Industriaren Zuzendaritza; Nekazaritza, Arrantza eta
Elikadura Sailaren Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritza;
2. Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritza eta Hezkuntza, Unibertsitate
eta Ikerketa Sailaren IIHII;
3. Kontsumoko eta Industri Segurtasuneko Zuzendaritza; Plangintza eta
Estrategia Zuzendaritza; Industria, Merkataritza eta Turismo Sailaren
Energiaren Euskal Erakundea;
4. Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Sailaren Ingurumen Plangintza,
Ebaluazio eta Kontrolerako Zuzendaritza;
5. Ogasun eta Herri Administrazio Sailaren Baliabide Orokorren
Zuzendaritza;
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6. Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Sailari atxikitako IHOBEk
(Ingurumen Jarduketarako Sozietate Publikoa) Idazkaritza teknikoaren
funtzioa bete du prozesu osoan.
Zuzendaritza Batzordearen lanaren osagarri, erakundeentzako eta
herritarrentzako foro zabala antolatu du planak (Kontsumo Iraunkorraren
Foroa); bertan, beste erakunde publiko (Foru Aldundiak eta Udalak),
gizarte zibilaren estamentu eta erakunde, enpresa eta banako batzuek
eman ahal izan dituzte egungo egoerari buruzko ideiak eta iritziak, baita
Euskal Autonomia Erkidegoan kontsumo iraunkorragoa lortzeko balizko
jarduera-ildoak ere. 1. Azkenik, prozesu osoan, foro birtuala egon da
martxan, internet bidez, eta eragile guztiek izan dute egoera ezagutzeko
eta iritziak modu elkarreragilean emateko aukera.
1.2.2. Prozesuaren faseak
2. irudia Prestakuntza-prozesuaren faseak

I. fasea Beharrak identifikatzea
•Elkarrizketa sakonak eragileekin
•Euskadiko kontsumo-sektorearen azterketa
•Kontsumo iraunkorraren foroa

II. fasea Azterketa konparatua
•Nazioarteko benchmarkinga

FORO BIRTUALA

III. fasea Diagnostikoa

IV. fasea Definizio Estrategiko eta Ekintza Plana
•Lehentasuna ematea
•Tresnen lantegia eta sailen arteko ituna
•Kontsumo Iraunkorraren foroa
•Plan Operatiboa
•Ebaluazio-sistema

I. fasea Beharrak identifikatzea
Fase horren helburua Euskal Autonomia Erkidegoko kontsumoaren
aurrediagnosia egitea (iraunkortasunaren ikuspegitik) eta Planaren arlonagusiak identifikatzea izan da.
Bi elementu izan dira beharrak identifikatzeko prozesuaren gakoak.
Batetik, elkarrizketak eta bilera sakonak: Administrazio Publikoko
eragileekin, Kontsumitzaile eta Erabiltzaile erakundeekin, GKEekin,
1
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Eranskinen atalean, plana prestatzen parte hartu duten guztien zerrenda zehatza jasotzen da.
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hornitzaileekin, ekoizleekin, garraioaren arduradunekin, enpresaelkarteekin eta produktuen ziurtapenak ematen dituzten erakundeekin.
Guztien ezagutzaren eta esperientziaren zati handi bat erabili da Euskal
Autonomia Erkidegoko Kontsumo Iraunkorraren arazoaren abiapuntuaren
gakoak eta alderdiak ezartzeko.
Bestalde, eskuragarri zeuden iturri estatistikoen azterketa zehatza egin
da, Euskal Autonomia Erkidegoko kontsumoaren egoera eta berriki
izandako bilakaera kualitatiboki nahiz kuantitatiboki aztertzeko. Hauek
izan dira, besteak beste, abiapuntua ezagutzeko, Kontsumoaren lehen
balorazioa egiteko eta Euskal Autonomia Erkidegoan zer ingurumeneragin dituen ezagutzeko erabili diren informazio-iturri nagusiak:
EUSTATen estatistika sozialak, ekonomikoak eta industrialak; EINen
kontsumo-inkestak eta IHOBEren ekobarometro soziala.
Fase horren lehen ondorioetako bat Ingurumenaren aldetik Iraunkorra den
Euskal Kontsumo Plana 2006-2010en arloak aukeratzea izan da; hauek
dira arloak: energia-kontsumoa; ur-kontsumoa; garraio-ohiturak;
elikagaien eta etxeko beste produktu batzuen kontsumoa; eta hirihondakinen sorrera.
II. fasea. Azterketa konparatua
Egindako ahalegin analitiko guztiari, esperientzia zehatzen hausnarketa
konparatu batzuetatik ateratako emaitzak gehitu zaizkio, Euskal
Autonomia Erkidegoa erreferentziazko testuinguru batean kokatzeko, eta,
iraunkortasunaren bidean, irakasgai izan daitezkeen “praktika onak”
identifikatzeko.
Lehenik, Kontsumoaren egoeraren azterketa sakona egin da,
iraunkortasunaren ikuspegitik, Estatuan, baita Autonomia Erkidegoen
azterketa zehatza ere. Ildo berean, Euskal Autonomia Erkidegoarentzat
erreferentzia diren herrialdeetan (Europar Batasuna, eskuarki) eta
mendebaldeko herrialde aurreratuenetako zenbaitetan (esaterako,
Australia, Norvegia, Alemania, Holanda eta Erresuma Batua) abian
jarritako mekanismo eta jarduera garrantzitsuenen berrikusketa
konparatua gauzatu da. Ahaleginak, besteak beste, praktika onak
ezagutzeko eta horiek Euskal Autonomia Erkidegoko kontsumoaren
testuingurura egokitzeko balio izan du.
Herrialde horietako egoeraren azterketa zehatza egiteaz gain, jarraitutako
estrategiak eta nazioarteko erakundeetatik eta instituzioetatik (ELGA,
Nazio Batuen NBIP edo Iraunkortasunerako iparraldeko ituna) eratorritako
gomendioak aztertu dira.
Azkenik, nazioartean irekitako elementu eta eztabaida osagarri batzuk
ere barneratu dira azterketan; hauek dira eztabaidagaiak: Kontsumo
Iraunkorraren definizioa bera eta kontzeptuzko adierak, herrialde
aurreratuetako kontsumoak eragindako ingurumen-presioak areagotzea,
edota kontsumoaren ingurumen-gaia lantzeko tresna ekonomiko eta
sozial berriak.
III. fasea Partekatutako diagnosia
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Aurreko fasetako emaitzen bidez, aukeratutako arloen osoko diagnosia
egin da. Diagnosi horren helburua Euskal Autonomia Erkidegoko egoera
erreala eta Kontsumo Iraunkorraren gabezia nagusiak ezagutzea da, baita
etengabeko hobekuntzaren bidean aurrera egiteko behar diren
elementuak eta aldagaiak ezagutzea ere.
IV. fasea Definizio estrategikoaren prozesua
Hori da zati nagusia, eta prozesuaren emaitza da, bere baitan. Fase
horretan, lehentasun estrategikoak definitu, helburuak zehaztu eta epe
laburreko, ertaineko eta luzeko programak nahiz jarduerak definitu dira.
Fasean, bi koordinazio-ildo landu dira. Lehena Gobernuaren sail
nagusien sentsibilitateak barneratzeko eta, bigarrena, sistemako
eragile guztien eta, oro har, euskal gizartearen beharrak barneratzeko.
Zehazki, bi arlotan egin da lan: Gobernuaren Zuzendaritzekin,
lehentasunak ezartzeko zereginetan eta tresna-tailerretan; eta
herritarrekin, foroan.
1. Lehentasunak ezartzeko zeregina. Lan horretan, Gobernuaren
Zuzendaritzek (partaide diren eta zuzendaritza-batzordean dauden
heinean), lehenik, definizio estrategikoaren prozesua bideratzeko ildo
nagusiak ezartzeko ardura izan dute eta, bigarrenik, baterako
programak eta ekintza-plana onartzekoa.
2. Tresna-tailerra eta sailen arteko kontzentrazioa. Ondoren,
Zuzendaritza bakoitzarentzat Kontsumo Iraunkorra zer den sakondu
dute; lehenik, denak batera eta, ondoren, bakarka (partaide den
Gobernuaren zuzendaritza bakoitzeko bi eta hiru teknikariren artean).
Horren bidez, xehetasunez aztertu da bakoitzak Ingurumenaren
aldetik Iraunkorra den Kontsumoaren alde lan egiteko zer aukera
tekniko dituen. Eta Planaren jarduera-ardatz nagusiak osatzeko balio
izan du zuzendaritza bakoitzak beste logika batzuen arabera
antolatutako jarduerak eta prozesuan identifikatutako beste batzuk
integratzeak.
3. Kontsumo Iraunkorraren Foroa. Aste Berdea aprobetxatuz,
Kontsumo Iraunkorraren Foroa bildu zen 2, hogei lan-talde ingurutan
antolatuta.
Horri guztiari esker lortu ahal izan da Gobernu-plan hau.

2

2003ko Aste Berdean, diagnosia eta kokapena landu ziren, eta, 2004an, berriz, kontsumo iraunkorra sustatzeko jarduera-aukeren gainean egin zen aurrera.
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2. Ingurumenaren aldetik Iraunkorra den Kontsumoaren
kontzeptuaren aurkezpena
2.1. Garapen Iraunkorra kontzeptuaren sorrera eta bilakaera
Garapen Iraunkorrari buruzko lehen sistematizazio eta formulazio teorikoa
“Brundtland txostenak” eman zuen. 1987an argitaratu zuen Munduko
Batzordeak, eta Gro Harlem Brundtland izan zen buru (hortik izena). “Gure
etorkizun komuna” izenburua jarri zioten Ingurumenari eta Garapenari buruzko
txostenean, eta honela definitzen da Garapen Iraunkorra: “jendearen egungo
beharrak betetzen dituena, etorkizuneko belaunaldien beharrak betetzeko
gaitasuna arriskuan jarri gabe”.
Batzordeak garapenaren dimentsioetan sartu zuen ingurumena, eta garai hartako
ingurumen-arazo berriak nabarmendu zituen; esaterako, berotze orokorra edo
ozono-geruza agortzea. Txostenak dioenaz, gure egunerokotasuna mehatxatuta
dago, eta beharrezkoa da bizitzako jarrera eta estiloa aldatzea, arduradun
politikoek eta herritarrek, printzipio-, helburu- eta xede-multzo berria osatzeko;
horren guztiaren helburua egungo eta mundu osoko etorkizuneko belaunaldiak
izango dira. Txostenak adierazten duenez, ezinbestekoa da gizartearen eskala
fisikoa naturak baliabide naturalak emateko duen gaitasunetik behera izatea,
baita gure garapena behar gehien duen gehiengoaren aldera bideratzea ere:
txiroen aldera, hain zuzen ere.
Hala ere, Ingurumenari eta Garapenari buruzko Nazio Batuen Konferentzian
(Lurraren gailurra, 1992an Rio de Janeiron egin zena) hartu zuen mundu
mailako izaera Garapen Iraunkorrak. “Rioko adierazpenaren” 27 printzipioek
“Garapen Iraunkorrarekin lotutako kezken erdigunean” jarri zuten gizakia. “Rioko
adierazpenak” dioenez, Ingurumenaren babesak garapen-prozesuaren zati izan
behar du, eta ez da isolatuta hartu behar; ildo berean, Estatu guztiei eta jende
guztiari eskatzen dio pobreziarekin amaitzeko zereginean laguntzeko, Garapen
Iraunkorrerako ezinbesteko baldintza den heinean. “Adierazpenak”, gainera,
honako hau azpimarratzen du: “bakea, garapena eta ingurumenaren babesa
elkarren mendekoak eta bereiztezinak dira”.
Konferentziak, Adierazpen garrantzitsu horrez gain, beste lorpen garrantzitsu
batzuk ere ekarri zituen; esaterako, klima-aldaketari eta Aniztasun biologikoari
edota “21 Programari” buruzko Nazioarteko Hitzarmenak. Horrek “Garapen
Iraunkorrerako munduko elkartearen” proposamena jasotzen du, eta (“oroz gain
eta bereziki”) maila guztietako gobernuei zuzentzen zaie, baina baita nazioarteko
eta herrialde mailako erakundeei eta gobernuz kanpoko erakundeei ere;
herritarren parte-hartzerik zabalena eskatzen du Garapen Iraunkorra kontzeptua
ekintza-planaren definizioan inplementatzeko. “21 Programak” eskaera berezia
egiten die tokiko agintaritzei, horien “parte-hartzea eta lankidetza” faktore
erabakigarria baita Garapen Iraunkorraren helburuak lortzeko. “21 Programa”
horrek, hirietara eta herrietara zabaltzean, “Tokiko Agenda 21” izena hartu zuen.
Europari dagokionez, 1973ko Europako 1. esparru-programaren ondoren,
Amsterdam arte (1997) ez zen sartu 6. artikulu berria Europako Erkidegoa
Eratzeko Itunean; artikulu horrek honakoa ezartzen zuen: “ingurumena
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babesteko eskakizunak sartu egin beharko dira Erkidegoaren politikak definitzean
eta gauzatzean... bereziki Garapen Iraunkorra sustatzeko”.
Erkidegoko prozesu horren guztiaren puntu gorena Gothenburgeko Europako
Kontseilua (2001eko ekaina) izan zen, hau baieztatu zenean: “Garapen
Iraunkorra itunen funtsezko helburua da, eta politika ekonomikoak, sozialak eta
ingurumen-politikak modu elkarreragilean erabiltzea eskatzen du”. Kontseiluak
“Garapen Iraunkorrerako Europako Batasunaren estrategia” adostu zuen; estatu
kide guztiak gonbidatzen zituen Garapen Iraunkorrerako estrategia propioak
prestatzera, eta Gai Orokorren Ministroen Kontseiluari agindu zion lanak
koordinatzeko.
Iraunkortasunerako Europako estrategiaren ustetan, Garapen Iraunkorrak
arduradun politiko guztien agintaldiaren erdigune izan behar du, eta sektorepolitiken eta epe laburreko politiken inkongruentziak gainditu behar ditu.
Europako, estatuetako, herrialdeetako eta tokiko arduradun politikoen
lehentasunezko zeregina da Garapen Iraunkorra, baina “Garapen Iraunkorrerako
edozein estrategiaren arrakasta milaka pertsonak kontsumoari, ekoizpenari,
lanari eta garraioari buruz hartzen dituzten eguneroko erabakien mende dago”.
Garapen Iraunkorra kontzepturako hurbilpen historiko labur honetan, ezinbestean
aipatu behar da 2002ko abuztuaren 26tik irailaren 4ra Johannesburgen
egindako Garapen Iraunkorrari buruzko Munduko Gailurra; 192 estatuk eta
herrialdeetako eta tokiko gobernuetako eta gobernuz kanpoko erakunde ugarik
hartu zuten parte. Gailurrak “Johannesburgeko adierazpena” eta “ekintza-plan”
bat prestatu zituen, baina balantze orokorrak ez zituen bertan ezarritako
itxaropenak bete; horrenbestez, 2005era luzatu zituzten hiru arloak (ekonomia,
gizartea eta ingurumena) barneratuko zituen Garapen Iraunkorrerako estrategiak
prestatzeko konpromisoa.
Edozein kasutan, adierazpen bana onartu zuten herrialdeek eta tokiko gobernuek
Johannesburgen, eta protagonismo garrantzitsua bereganatu zuten gobernuz
kanpoko erakundeek, Garapen Iraunkorraren printzipioak balio etikoetatik,
solidarioetatik,
parte-hartzaileetatik,
arduratsuetatik
eta
arretatsuetatik
sendotzeko. 3
Eusko Jaurlaritzak eta herrialdeetako beste gobernu batzuek nrg4SD - Garapen
Iraunkorraren aldeko Eskualdeen Sarea ere osatu zuten, Johannesburgeko
konpromisoak eta ekintza-planak aurrera eramateko.
2004ko urrian, Osloko Nobel Sarien batzordeak bere egin zuen Planetaren
iraunkortasunaren konpromisoa, eta Keniako Wangari Maathai ekologistari eman
zion Bakearen Nobel Saria; sariak 92ko Rioko maxima berreskuratzen du:
“bakea, garapena eta ingurumenaren babesa elkarren mendekoak eta
bereiztezinak dira”.

3

Ildo berean, Eusko Jaurlaritzak, munduko beste 22 herrialdetako gobernurekin batera, “Gautengeko adierazpena”
adostu zuen; garapen iraunkorrarekiko hartutako konpromisoak jasotzen zituen zortzi puntuko testua zuten, nazioarteko erakundeen, tokiko gobernuen eta gainerako eragile sozialen taldeen “bazkide solidarioak eta ezinbestekoak ” diren heinean.
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2.2. Hurbilketa Kontsumo Iraunkorra kontzeptura
2.2.1. Egungo kontsumo-joeren bideraezintasuna
Iraunkortasunari buruzko eztabaidaren aldagai garrantzitsuetako bat da
kontsumoa, zuzenean eragiten baitu gizakiaren ongizatearen
zehaztapenean. Kontsumoa, aldagai makroekonomioko nagusienen zati
den heinean, Garapen Iraunkorraren funtsezko zatia da, osotasunean
hartuta. Hala ere, kontsumoan iraunkortasunari buruz hitz egitean, lehen
zailtasun bat sortzen da, terminoaren definizio zehatzarekin lotutakoa 4.
Baterako
abiapuntu
gisa,
hauxe
esan
daiteke:
herrialde
industrializatuetan nagusitzen diren ekoizpen- eta kontsumo-ildoen
epe luzeko bideraezintasunaren onarpenaren ondorioz sortzen dela
kontzeptua. Ildo horretan, dokumentu honetan jasotzen den lehen
definizioa Garapen Iraunkorraren definizioarekin batera sortzen da, eta
honela dio 5:
“...herritarren oinarrizko beharrak bete eta bizi-kalitatea hobetzen duten
zerbitzuak eta produktuak erabiltzea, baliabide naturalen, material
toxikoen, isurpen kutsatzaileen eta hondakinen bizi-zikloaren
erabilera murrizten dutenak, etorkizuneko belaunaldien beharrak
arriskuan jarri gabe”. (Oslon, 1995eko otsailean egindako Ekoizpenari
eta Kontsumo Iraunkorrari buruzko mahai-ingurua).
Definizio horrek, bada, kontsumoaren hazkundearen eta ingurumen- eta
gizarte-eraginaren arteko banaketari egiten dio erreferentzia, baina ez dio
ezinbesteko erreferentziarik egiten kontsumo-maila baxuagoak inplikatzen
dituzten garapen-ereduei 6. Beharrezkoa da produktuen edota zerbitzuen
bizi-zikloaren eraginak ezagutzea, baliabidea ateratzen denetik, jaso eta
hondakin-tratamendua eman arte, balio- eta kontsumo-kateko etapetatik
igaroz.
Azaldutako definizio guztietan hainbat ñabardura agertzen dira:
kontsumoa murriztea, kontsumoa optimizatzea eta garapen bidean
dauden herrialdeen bilakaera. Baina definizio guztietan baterako puntu
garrantzitsuak identifikatzen dira, eta horiek dira dokumentu estrategiko
honetarako erabilitako Garapen Iraunkorraren kontzeptuaren oinarri.
Honela laburbil daitezke:
§

Kontsumoak, iraunkorra izateko, hobekuntza errealak ekarri behar
dizkio gizakiaren bizi-kalitateari. Edozein kontsumo-mota ez da
onargarria iraunkortasunaren ikuspegitik; gure bizitza estandarra
hobetzen duen hura soilik da onargarria.

§

Egungo belaunaldien kontsumoak, iraunkorra izan dadin, ezin ditu
arriskuan jarri etorkizuneko belaunaldien kontsumo-aukerak eta
gaitasuna.

4

Kontsumoan iraunkortasunaren kontzeptua definitzeko garaian, elkarrizketatutako agentzia eta erakunde ugarik nahiago du “kontsumo arduratsua” izendapena erabili, errazagoa baita ikusten eta ulertzen.

5

Garapen iraunkorraren lehen definizioa Brundtland Batzordeak eman zuen, 1987an.

6

Korronte ideologiko batzuen ustez, kontsumoaren iraunkortasuna kontsumo-mailak murriztetik (gure behar materialak
murriztetik) igarotzen da eta, beraz, ezinbesteko elem entua da gure kontsumoa, Lurrean bizitzak jarraitu ahal izan dezan.
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§

Kontsumo Iraunkorra eremuen eta kolektiboen arteko birbanaketairizpideak nagusitzen eta kontuan izaten saiatzen da, banaketa
bidezkoagoa eta zuzenagoa lortzeko.

§

Azken batean, Kontsumo Iraunkorra produktu hobeak, garbiagoak,
bizi-ziklo
iraunkorragoa
dutenak
kontsumitzea,
modu
arduratsuago kontsumitzea da.

2.2.2. Kontsumo-ereduak optimizatzea
Kontsumo iraunkorraz ikuspegi orokorretik hitz egitean, beharrezkoa da
“baliabideak optimizatzeaz” ari garela nabarmentzea, eta ez
“ongizatea murrizteaz”. Hori kontsumoaren murrizketak gure ekonomian
eta, bereziki, garapen bidean dauden herrialdeen ekonomian (ELGAko
herrialdeetako inportazioen ondorioz, garapen bidean dauden
herrialdeekiko) izango lituzkeen eraginen ondorioa da 7.
Argudio horrek, ordea, zuzenean egiten du talka garatutako herrialdeetako
kontsumitzaileek baliabide orokorrengan sortutako presioa erabat
neurrigabea dela diotenen argudioarekin; betiere, per capita terminoetan
hitz eginez. Horren ondorioz, garapen bidean dauden herrialdeek ezingo
dituzte antzeko kontsumo-kuotak lortu. Adierazleen garapena (esaterako,
“arrasto ekologikoa”) gai horiei erantzutera dator, eta herri batek
kontsumitzen dituen baliabideak sortzeko beharrezko eremu
biologikoa eta sortzen dituen hondakinak jasateko eremua zehazten ditu,
eremu hori dagoen lekuan dagoela.
Badago kontsumoa areagotzea ezinbestean bizi-kalitatea hobetzea dela
dioen iritzia gogor eztabaidatzen duen argudio-ildo bat ere 8. Beraz,
murriztu eta areagotu beharko liratekeen kontsumo-motei dagokienez, ez
da gauza bera liburuen, produktu naturalen edota hezkuntzaren
kontsumoa murriztea, edo etxetresna elektrikoen, energiaren, uraren eta
beste ondasun batzuen kontsumoa murriztea. Optimizazioa eta
murrizketa, beraz, aurkako kontzeptuak eta kontraesankorrak izan
daitezke, jarduera-programak diseinatzeko.
Irtenbide unibertsalak bilatzeko asmorik izan gabe, beharrezkoa da
kontsumoa iraunkorra izateko lehen zeregina, eta garrantzitsuena,
kontraesan horiek murriztea eta kontuan izatea, hori izango baita
aurreratzeko eta hobetzeko modu kontziente bat.
2.2.3. Kontsumo Iraunkorraren eta Ekoizpen Iraunkorraren arteko geroz eta harreman
handiagoa
Ondasunez eta ingurumenaren babesaz hitz egitean, kontsumoari
erreferentzia egiten dioten aldagaiak sartzen dira jokoan, baina baita
ekoizpenaren eta azpiegituren alderdiari dagozkionak ere. Hori ere
garrantzitsua da, azken kontsumoaren iraunkortasunaz hitz egitean,
beharrezkoa baita gogoraraztea hori, neurri handi batean, ekoizleek eta
azpiegiturek zehazten dutela, eta kontsumitzaileak produktu edota

7

Heiskanen eta Pantzar (1997).

8

Lintott (1998).
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zerbitzu hori kontsumitu edo ez, eta zer neurritan kontsumitu soilik erabaki
dezakeela.
Kontsumo Iraunkorra ez da, beraz, kontsumo-ohituren arazoa soilik; hori
lotuta dago nahikotasunezko ekoizpen-eskaintza, azpiegitura eraginkorrak
eta arau sozial eta balio arduratsuak izatearekin.
Kasu batzuetan, hain informazio gutxi dugu ondasun eta zerbitzu batzuek
kontsumitzeak dakartzan eragin negatiboez, ekoizpen- eta kontsumokateko agente bakoitzaren ardura erabat zehaztugabe geratzen dela.
Kontsumoaren iraunkortasunaren politikek kontuan izan behar dute
ondasunen ekoizpen-prozesua, aztertu egin behar da produktuaren
edo zerbitzuaren bizi-zikloaren zer fasetan den egokien jardutea (bai
eraginkortasun
fisikoari
dagokionez,
bai
eraginkortasun
ekonomikoari dagokionez), baita zer politika-mota behar duten ere.
Galdera hauek erantzun beharko lirateke, adibidez: zer da egokiagoa,
biztanleak sentsibilizatzea etxean elektrizitatearen kontsumoa
murrizteko, edota elektrizitatearen ekoizpena zergapetuko duen
zerga bat ezartzea?
Azken batean, hauxe da ondorioa: beharrezkoa da alde anitzeko
ikuspegiak erabiltzea, eta politikaren hainbat tresnetan babestea,
ongi nabarmenduz kontsumoaren iraunkortasuna sustatzeko politikek
eskaeran nahiz eskaintzan eragin dezaketela.
Euskal estrategian, Ingurumen Kontsumo Iraunkorrerako politika bat
ezartzeko erabakia hartu dute, azken kontsumitzailearen ikuspegitik;
hala ere, ikuspegi horretatik definitzen diren zenbait jarduerak eta
programak produktuaren bizi-zikloaren edozein fasetan eragingo dute eta,
noski, horrek gainerako ekintza politikoan eragingo du.
2. irudia - Ingurumen Kontsumo Iraunkorraren ikuspegiaren irudia
Hondakin
ak

Hondakin
ak

Hondakin
ak
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Iturria: guk geuk prestatua
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3. Kontsumo Iraunkorra euskal ekintza politikoan barneratzea
3.1. Euskal Ingurumen Politika
Rio de Janeiroko Gailurretik aurrera, Euskal Autonomia Erkidegoan ere hasi zen
Garapen Iraunkorraren kontzeptua agertzen, bai planetan, bai araudietan; baina,
Euskal Herriko ingurugiroa babesteko lege orokorrak (3/1998 Legea) legea
izan zen Garapen Iraunkorra Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-politika
guztien helburutzat ezarri zuena. Legeak dio airearen, uraren, lurzoruaren,
paisaiaren, floraren eta faunaren erabilera modu iraunkorrean gauzatuko dela (1.
artikulua), eta bere egiten du egungo beharrak beteko dituen Garapen Iraunkorra
bermatzeko konpromisoa, etorkizuneko belaunaldien beharrak betetzeko
gaitasuna arriskuan jarri gabe (2. artikulua).
Ildo horretan, “EAEko Iraunkortasunaren aldeko konpromisoa“ sinatu zuen
Lehendakariak, 2001eko urtarrilean. Bertan, instituzioei, herritarrei eta
gizartearen sektoreei “gure bizi-kalitatea Iraunkortasunaren oinarrien gainean
eraikitzeko proposatzen zaie: ongizate ekonomikoaren, gizarte-justiziaren eta
ingurumen garbiaren eta osasungarriaren oinarrien gainean”. Konpromiso
horretan, ingurumena kontuan izango duen Garapen Iraunkorraren eredu
berriaren oinarriak ezartzeko asmoa agertzen da.
Hala ere, 2002ko ekainean “Garapen Iraunkorraren Euskal Ingurumen
Estrategia 2002-2020” onartu zenetik barneratu eta zehaztu zen ingurumenaren
dimentsioa euskal ekintza politikoaren garapenaren kontzeptuaren berezko zati
gisa. Estrategia horrek ingurumen-helburuak eta beharrezko baldintzak ezartzen
ditu, eta Euskal Administrazio Publikoak sustatu beharko ditu nagusiki, Euskal
Autonomia Erkidegoaren ingurumen-garapena koherentea izan dadin “Garapen
Iraunkorrerako Europako Batasunaren Estrategian” jasotako helburuekin eta
xedeekin, bai eta 2001ean “EAEko ingurumenaren egoeran” aztertutako
ingurumen-gai garrantzitsuekin ere.
Data horretatik aurrera, ekimen ugari gauzatu dira Euskal Ingurumen Estrategian
zehaztutako konpromisoak betetzeko. Ekimenak instituzioen ekintzen,
komunikazioaren eta aginduzko izaeradun beste ekintza batzuen bidez gauzatu
dira. Ingurumen Kontsumo Iraunkorraren Euskal Plana 2006-2010 kontsumoaren
arlotik irekitako gai ugariei eta iraunkortasuneranzko prozesuan eragin
nabarmena dutenei modu koherentean eta eraginkortasunez erantzuteko sortu
da, hain zuzen ere. Plana Garapen Iraunkorraren Euskal Ingurumen Estrategian
kokatzeko arrazoia erreferentzia horietan aurkituko dugu.
Euskal Ingurumen Estrategiaren 2. xedeak “Baliabide naturalen eta hondakinen
kudeaketa arduratsua” egiteko beharra nabarmentzen du, eta bereziki zehazten
du “baliabide naturalen (materialak, energia, ura eta lurzorua) erabilera iraunkorra
lortzea duela helburua; hau da, kontsumoak nahiz kontsumo horren
ondorioek ez gainditzea ingurumenaren gaitasuna”. Ahalegin horretan,
“baliabideen kontsumoa eta hondakinen sorrera hazkunde ekonomikotik
bereiztearen” alde agertzen da estrategia, baita “iraunkorrak ez diren
kontsumo-ohiturak aldatzea sustatzearen” alde ere.
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Lehen baldintza “Ingurumenaren aldagaia beste politika batzuetan integratzera”
bideratzen da, eta hau jasotzen du helburuen artean: “Ingurumena barneratzeko
estrategiak garatzea sektoreetako politiketan (industria, energia, nekazaritza,
garraioa, kontsumoa, turismoa, etab.), garbi bideratuz kontsumoan modu
espezifikoan eragiteko beharra.
Azkenik, Gobernu Batzordeak onartzeko aurkeztu zen 2003ko Ingurumen
Iraunkortasunari buruzko Urteko txostenak, bosgarren ondorioan, Garapen
Iraunkorraren Ingurumen Estrategiaren 2004. urterako erronka nagusiak aipatzen
zituen. Helburuen artean, Kontsumo Iraunkorrari buruzko ildoak prestatzea agertzen
zen. Gerora, ildo horiek Ingurumen Kontsumo Iraunkorraren Gobernu Planean
agertuko direla zehaztu zen.

3.2. Zergatik Ingurumen Kontsumo Iraunkorrari buruzko berariazko
politika?
Egungo gizartean, apurtu beharreko gurpil zoro baten zati da kontsumoa:
garapen handiagoak per capita kontsumo handiagoa dakar, eta horrek gero eta
ingurumen-eragin gehiago eta gero eta kaltegarriagoak dakartza. Kontsumoa,
ildo horretan, paradigma handietako bat da –ekoizpenarekin batera— EAEko
hazkunde ekonomikoaren eta ingurumen-eraginen arteko bereizketa
gauzatzeko. Beraz, berariazko politika baten bidez, kontsumoaren ohituretan eta
ildoetan (eskaera) eragin nahi dute, baita merkatuaren irekieran (eskaintza) ere,
garapen-eredu iraunkorragoa lortzeko.
Kontsumo publikoak nahiz pribatuak hazkunde oso garrantzitsua izan du azken
20 urteotan EAEn, eta ez dago joera horrek lehengora egingo duela adierazten
duen ezer. Adibidez: energia-kontsumoak gorakada ikaragarria izan du sektore
guztietan, eta energia berriztagarriak guztizkoaren %4 soilik ziren 2002an. Batez
ere, etxebizitza- eta garraio-sektoreen hazkundeak izan dira nabarmenak:
etxebizitza-sektorean, %7,8 egin du gora kontsumoak 1998 eta 2002. urteen
artean (525,9 eta 566,9 ktep artean); garraio-sektorean berriz, %22,36 (1353,9
eta 1656,6 ktep artean).
Bien bitartean, etxeko ur-kontsumoa guztizko kontsumoaren %25era igo da
(uraren alta-eskaerak); “janari lasterrek edo aurrez prestatuek” eta
“ontziratutako produktuek” gorantz jarraitzen dute; etxetresna elektrikoen
eta etxeko aparatu elektronikoen kopuruak ere gora egin du.
Kontsumoaren hazkundea ez zen oso kezkagarria izango, gero eta
nabarmenagoa ez balitz kontsumoaren hazkundearen eta gure inguruak jasaten
dituen geroz eta ingurumen-eragin negatibo handiagoen arteko harreman estua.
Ingurumen-eragin horiek elementu garrantzitsuak dituzte; esaterako, berotegiefektuko gas-igorpenak, kutsatzaile atmosferikoen igorpenak (troposferako
ozonoaren aitzindariak eta azidotzaileak), hondakinen sorrera, baliabide
hidrikoen kutsadura, lurzorua betetzea, kutsadura akustikoa, berriztagarriak
ez diren baliabideak agortzea, edo berriztagarriak diren baliabideak birsorkuntzatasatik gora kontsumitzea.
Elementu askok eragiten dute pertsonek bakarka nahiz taldeka gauzatzen
dituzten kontsumo-erabakietan. Eta, iraunkortasunaren ikuspegitik, horiek
kontrolatzeko ditugun alternatiba gehienek esku-hartze publiko tradizionalaren
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moduekin haustea eskatzen dute; ahaleginak tresnen konbinaketaren
ekintzarantz bideratu behar dira, baita ikuspegi multidiziplinarrerantz ere;
hau da, merkatuak egokitu behar dira, kontsumitzaileak, elkarteak eta
taldeak (esaterako, GKEak, kontsumitzaile-taldeak) mobilizatu eta
sentsibilizatu behar dira, eta iraunkortasunaren aldagaia barneratu behar da
kontsumoan eragiten duten jarduera publiko guztietan.
Esku-hartze publiko egokirik gabe, merkatuak ez dira gai prezioetan baliabide
naturalen erabileraren eta ekoizpenaren eta ondasunen eta zerbitzuen
kontsumotik eratorritako kutsaduraren balio erreala sartzeko, eta horrek
gehiegizko kontsumoa eta kontsumitzaileak ondasunen balio errealaz –gizarteeta ingurumen-ondorio guztiak kontuan hartuta– ez jabetzea eragiten du.
Gainera, nabarmena da merkatuan ez dagoela ingurumen-eraginik ez duen edo
oso eragin gutxi duen ondasun nahikorik eta anitzik, eta, sentsibilizazio-lanaren
eta prezio egokien politikaren bidez, egungoak ordezkatu ahal izango lirateke.
Familien kontsumo-erabakietan sektoreen politika-multzoek (makroekonomikoak,
fiskalak, teknologikoak, etxebizitzarenak, etab.) eragiten dute, eta, kasu
gehienetan, kontsumoa bultzatzera bideratzen dira politika horiek; beraz,
ekonomia terminoetan soilik ulertutako garapenera bideratzen dira, ingurumeneragin negatiboak kontuan izan gabe.
Beharrezkoa da, horrenbestez, Kontsumo Iraunkorraren berariazko politika:
herrialdearen Garapen Iraunkorraren politika orokorrean barneratuta, mezu
batzuk bere egin eta gure gizarteko azken kontsumo-ereduetan modu positiboan
eragingo duena.
EAEko ingurumen kontsumo iraunkorrean eragingo duen berariazko politikaren
ereduak, bada, printzipio orokor hauek jaso beharko ditu:
1. Kontuan izatea esku-hartze multisektorialaren eta multidiziplinarraren
beharra.
2. Kontsumitzailearen ezagutzetan eragiteko gai izatea, eta ingurumena
babesteko neurriak finkatzeko eta indartzeko sentsibilizatzea, zentzuzko
kontsumorako eta kontsumo iraunkorrerako erabakien bidez.
3. Merkatuak egokitzea, prezioek gabeziaren egiazko arrastoak eta ikuspegi
orokorretik dagoen zailtasuna barnera ditzaten.
4. Ingurua
gehiago
errespetatzen
merkaturatzeko baldintzak ezartzea.

duten

produktu

alternatiboak

Hau da, eskaintzaren gaikuntza eta arrazionalizazioa lantzea, baina baita
eskaintza berri iraunkorragoaren sarbidea ere. Azken batean, merkatua produktu
eta kontsumitzaile arduratsuagoei eta iraunkorragoei irekitzea.
Horrela, bada, Planaren estrategiaren gakoak izango diren lan osagarrien hiru
planteamendu nabarmentzen dira. Batetik, kontsumitzaileak bere kontsumoohituren eta -jardueren ondorioak ezagutzea. Bestetik, horiek aldatzeko zerbait
egin nahi izatea, eta, azkenik, merkatuaren baldintzek aldaketa horiek
eraginkortasunez aurrera eramateko aukera ematea.
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3.3. Zein da abiapuntua? Gobernuaren orain arteko ekintza
Atal honetan, parte-hartzaileen ekintza nagusien sintesia aurkezten da, eta, oso
sakona izan gabe, gai horretan eragin gehien izandako jarduerak islatu nahi
ditu. Jardueren eta jarduera horien arduradunen zerrenda 1. eranskinean ere
jasotzen da.
3.3.1. Informazioa eta prestakuntza
Kontsumitzailearen informazioari eta prestakuntzari dagokionez,
Eusko Jaurlaritza zenbait modutan ari da ekarpenak egiten Ingurumen
Kontsumo Iraunkorrari. Batetik, administrazioan eta ikastetxeetan
zentzuzko kontsumoaren arauak eta irizpideak garatzen ari da. Ildo
berean, oinarriak jarri ditu unibertsitatez kanpoko irakasleak hezkuntzajarduerak egokitzeko prestatzeko, eta berariazko ikastaro ugari eman
ditu kolektiboentzat (esaterako, energiari eta ingurumenari buruzko
ikastaroak).
3. irudia – Ingurumen Kontsumo Iraunkorrari buruz egindako informazio-ekintzak
INFORMAZIOA
Ekodiseinuari buruzko tresnak. Kontsumitzaileari eta
fabrikatzaileari informazioa ematea, produktuaren ingurumeninpaktuan diseinuak dituen inprlikazioei buruz.
Web orria: www.kontsumo.net. Ingurumenarekin Iraunkorra den
Kontsumoaren ekintza-multzoari buruzko informazio digitalizatua
eta puntuala sartzea, atari horretan.

IHOBE - ILAS

IMTS

Etiketatzearen Birtualtasunari eta Elikagaien Etiketatzeari
buruzko informazioa Kontsumitzaileari

DCSI - IMTS

Ingurumenarekin Iraunkorra den Kontsumaren Aste
Monografikoak, Hirugarren Adineko Zentroetan. Heziketa-gelak
eta informatzeko seminarioak.

DCSI - IMTS

Ekokontsumoari buruzko Gazteentzako Ikasmateriala
garatzea. CD-rom esukarrian editatua.

DCSI - IMTS

Arrainaren Kontsumo Arrazionalaren Informazioko eta
Sustapeneko Kanpaina Orokorrak. Arrantza-baliabideetako
stocken berri ematea eta denboraldiko produktuak sustatzea.

NAES

Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Saila
Industria, Merkataritza eta Turismo Saila.
Industria, Merkataritza eta Turismo Sailaren Kontsumo Zuzendaritza eta Industria Segurtasuna
Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Saila

18

Ingurumenarekin Iraunkorra den Kontsumoaren Euskal Plana (2006-2010)

Badira Ingurumen Kontsumo Iraunkorrean modu garrantzitsuan eragiten
ari diren ingurumen-izaerako beste ekimen batzuk ere; esaterako,
Eskolako Agenda 21, Ingurumenarekiko Irakasbideen Hezkuntza eta
Ikerketarako Ikastegiak (IIHII) sortzea, Ingurumen Hezkuntzako
Programa
edo Garapen Iraunkorrerako Hezkuntzako Euskal
Estrategia bera. Ingurumen-moduluak ere sartu dira arrantza- eta
nekazaritza-prestakuntzan,
baita
administrazioko
langileen
prestakuntzan ere, abian jarri ahal izateko.
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4. irudia – Ingurumen Kontsumo Iraunkorrari buruz egindako informazio-ekintzak

TREBAKUNTZA
Ingurumen Hezkuntza Iraunkorraren Programa, Energia
Kontsumoan. Eskola Hezkuntza, Energiaren Kontsumo
Iraunkorrean.

EEE-HUIS

Irakasleei eta Ikastetxeei Babesa emateko IIHII Sarearen
barneko Kontsumo Iraunkorraren Ildoa, ingurumenhezkuntzaren proiektuetan.

ILAS-HUIS

Trebatzaileen trebakuntza. Ingurumen-trebakuntzako ikastaroak
ematea, eta programak eta hezkuntza-praktikak egokitzea,
unibertsitatetik kanpoko mailetan.

HUIS

Ingurumenaren Aldagaia eta Kontsumo Iraunkorra 20022005eko Araututako Nekazaritza Hezkuntzan sartzea.

NAES

EVE. Eusko Jaurlaritzaren Energiaren Erakundea.
Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila.
Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Saila.
Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Saila.

Beste ekimen garrantzitsu batzuk ere egin dira: “Kontsumo Eskola”,
ohiturak
egokitu
nahi
dituzten
kolektiboentzat;
energiaren
eraginkortasunari eta aurrezpenari buruzko erakusketa ibiltaria;
ikastaro ibiltariak –esaterako, erosketarako irizpide ekologikoei
buruzkoa—; berariazko material didaktikoa prestatzea; kontsumo.net
orria; eta aste monografikoak.
3.3.2. Sentsibilizazioa
Sentsibilizazioari dagokionez, ugariak izan dira sailek eta zuzendaritzek
antolatutako ekimenak. Hauek dira horietako batzuk: eskoletan eta
erakin publikoetan eguzki-panelak jartzeko kanpaina; “Zure esku
dago” iragarkiak, ingurumenaren babesa eta hondakinen kudeaketa
sustatzeko; energia-eraginkortasunari eta aurrezteari buruzko
kanpainak irratian; edota prentsan ekodiseinuari buruzko berriak
argitaratzea.
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5. irudia – Ingurumen Kontsumo Iraunkorrari buruz egindako sentsibilizazio-ekintzak
SENTSIBILIZAZIOA

"Zure esku dago" hedatze-kanpaina. Euskal gizarteari
zuzenduta; ingurumen-iraunkortasunaren gaiari buruzkoa.

IHOBE-ILAS

Praktika onak hedatzea, EAEko enpresa-sektorean (focus
gida)

ILAS-IMTS

Herritarrak Kontzientziatzeko Urteroko Kanpaina, Energia
Aurrezteko eta Energia Berriztagarriak Erabiltzeko

EEE-IMTS

Ingurumenarekin Iraunkorra den Kontsumoa, Eskolako
Agenda 21en. Hezkuntza Konmunitateko arduradunen partehartzea, iraunkortasunaren prozesuan.

HUIS

Hezkuntza Komunitaterako Lan Estrategikoaren Ildoak
identifikatzea, Ingurumenarekin Iraunkorra den Kontsumoaren
gaian. Garapen Iraunkorrerako Hezkuntzako Euskal Estrategiaren
barneko bilketak.

HUIS

Tailer Ibiltariak programa. Kontsumo iraunkorrarekin lotutako
tailer espezifikoak ingurumen-ikuspuntutik, lehen hezkuntzako eta
bigarren zikloko bigarren hezkuntzako ikasleentzat.

DCSI-IMTS

"Kontsumo Eskola" sentsibilizazio-programa eta Euskal
Gizartean Kontsumo Arduratsua Sustatzea. Kontsumo
iraunkorrarekin lotutako tailer espezifikoak, ingurumenaren
ikuspuntutik.

DCSI-IMTS

Administrazio Orokorreko sailen eta zuzendaritzen arteko
hedapena eta barne-komunikazioa, Kontsumo Iraunkorraren
jarraibideei buruz.

ILAS-HUIS

Ekodiseinua Enpresen Erosketa Estrategietan sartzea

IMTS-ILAS

Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Saila.
Industria, Merkataritza eta Turismo Saila.
EEE. Energiaren Euskal Erakundea.
Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila.
Industria, Merkataritza eta Turismo Sailaren Kontsumo Zuzendaritza eta Industria Segurtasuna.
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Beste ekimen batzuk ere egin dituzte: gizarte -kontsultak (KAP lan-ildoa
eta Ekobarometro soziala); hainbat gairi buruzko informazio-liburuxkak
argitaratzea (esaterako, elikagaien etiketak edo ehungintzaren
produktuak); eta industriaren praktika onen berri ematea. Elementu
berezi gisa, nabarmentzekoa da “European Roundtable on Sustainable
Consumption and Production 2004” nazioarteko jardunaldiak antolatu
izana; Gobernuak parte-hartze aktiboa izan zuen jardunaldi horietan.
Bilbon egin ziren, eta gai horri buruzko kezkak nazioarteko eragile
nagusiekin eztabaidatzeko eta partekatzeko aukera izan zen.

3.3.3. Merkatua irekitzera bideratutako ekonomia- eta lege -tresnak
Azken urteotan, izaera ekonomikoko eta erregulatzaileko laguntza-tresna
batzuk jarri dira abian. Atal honetan, finantza-jarduera batzuk aurkeztuko
ditugu; esaterako, kreditu bigunak ematea eguzki-panelak jartzeko.
Ildo berean, kontsumitzailearen eta beste eragile batzuen zenbait
ekintzaren ingurumen-gastua barneratuko duten merkatu-tresnak
garatuko dira epe ertainean; adibidez, uraren kanona ezarriko da, edo
berariazko kanon bat diseinatuko da hondakinen isurketarako,
kontsumo
zentzuzkoagoa
eta
ingurumenarekiko
iraunkorragoa
sustatzeko.
Bigarren ekintza-talde batek hornitzaileen trakzioarekin du zerikusia,
ekodiseinuari dagokionez; esaterako, galdarak berritzeko programa, gas
naturalaren sustapena edo bioerregaiak eta eguzki-energia termikoa
sostengatzea.
Azkenik,
bada
araudi-aldaketekin
eta
zenbait
jardueraren
erregulazioarekin lotutako ekintza-talde bat. Hauek nabarmentzen dira,
besteak beste: energia berriztagarriei buruzko legedia garatzea,
produktuen edo hondakinak kudeatzeko planen eta antolaketa
zinegetikoaren eta arrain-hazkuntzaren antolaketaren kudeaketaplanen berariazko legedia eta segurtasun-kontrola prestatzea. Ez dira
ahaztu behar, halaber, genetikoki aldatutako organismoen kontrolmekanismoak, euskal baserri-inguruneetako Etxebizitza Plana eta
Garraio Iraunkorraren Gida Plana.
Plan honen esparruan, abian jarritako tresna horiez gain, beste tresna
fiskal batzuk ere garatu beharko direla ikusten da, eta tresna horiek
merkatuko produktu iraunkorren onura fiskalera bideratu beharko dira,
edo, gutxienez, produktu horiek iraunkorrak ez direnekin berdintzera.
Tresna horiek, bada, kontsumitzaileei ekonomikoki abantailak dituzten
produktuetako sarrera errazteaz gain, begira-puntuan jarri dituzte bizizikloaren eragile garrantzitsuak; horretarako, adibidez, bizi-zikloan
gehiegizko mugikortasuna izan duten produktuak zergapetuko dira
(garraioaren zergaren bidez), edo teknologia garbiagoen bidez egindako
produktuen bidea erraztuko da (ekoizleei dagokienez, teknologia horiei
zergak arinduz, esaterako) (Ikus32-C ekintza: Ingurumen Kontsumo
Iraunkorra sustatzeko tresna ekonomikoak, erregulatzaileak eta
arauemaileak garatzeko eta abian jartzeko programa 1. eranskina: sailen
jarduerak).

22

Ingurumenarekin Iraunkorra den Kontsumoaren Euskal Plana (2006-2010)

6. irudia – Ingurumen Kontsumo Iraunkorrerako tresna ekonomikoekin eta erregulatzaileekin
lotutako jarduerak
TRESNA EKONOMIKOAK ETA ARAUTZAILEAK
Uraren gaineko zerga Kontsumitzaile arduratsua ekonomikoki
saritzen duen zerga-sistema, eta baliabidea gehiegi erabiltzen
duten kontsumitzaileak zigortzen dituena

2003

IHOBE -ILAS-OS

Isuriaren gaineko zerga Hondakinak isurtzeagatik ezarritako
sistema

2004

IHOBE -ILAS-OS

Zerga-bonifikazioa teknologia garbiak sartzeagatik . Zergabenefizioak ekohomologatutako teknologiak erabiltzen dituzten
enpresentzat

2004

IHOBE -ILAS-OS

Energia berriztagarriak modu eraginkorrean promozionatzea
eraikuntza berrietan. Diru-laguntzak eta kreditu bigunak

2006

EEE

Etxeko galdarak berritzeko programa.

EEE

Sektore erresidentzialean gas naturala kontsumitzea
sustatzeko programa.

2004

EEE

Bioerregaiak Kontsumitzeko Sustapen Programa de Euskal
Autonomia Erkidegoan

2004

EEE

Energia Fotoboltaikoa Sustatzeko Tresna Ekonomikoak
kontsumo partikularrerako. Laguntza teknikoa eta ekonomikoa
eguzki energia fotoboltaikoa instalatzeko

2004

EEE

Eguzki energia termikoaren garapena sustatzeko tresna
ekonomikoak. Laguntza teknikoa eta ekonomikoa eguzki energia
termikoa instalatzeko

2004

EEE

Legegintzako garapenak eguzki panelak instalatzeko jarduerako
hainbat sektoretan.

2006

EEE - IMTS

Ingurumenarekin Iraunkorra den Kontsumoa sartzea Genetikoki
Aldatuta dauden Organismoak Kontrolatzeko Departamentu
Arteko Batzordean.

DCSI - IMTS

Azpiproduktuen eta haragi zein arrain hondakinen
tratamendua eta kudeaketa arautzea.

NAES

EAEko Erregulazio eta Antolamendu Zinegenetikoa eta
Piszikola.

NAES

Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Saila.
EEE. Energiaren Euskal Erakundea.
Industria, Merkataritza eta Turismo Saila.
Industria, Merkataritza eta Turismo Sailaren Kontsumo Zuzendaritza eta Industria Segurtasuna.
Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Saila.
Ogasun Saila.
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3.3.4. Kontsumitzailearen defentsa
Beste jarduera-talde garrantzitsu batean, kontsumitzaileari berme
orokorrak ematearekin lotutako jarduera guztiak sartzen dira: produktuen
ikuskapena eta kontrola, edo kontsumoko arbitraje-sistema ezartzea.
7. irudia– Ingurumen Kontsumo Iraunkorrari buruz egindako kontsumitzailearen defentsajarduerak
KONTSUMITZAILEAREN DEFENTSA
Produktuen Segurtasunerako Kontrol eta Ikuskaritza
Sistemak. Ikuskaritzako jardunak (progamatuak edo aleatorioak),
araudia betetzen den ala ez ikusiko dutenak

DCSI - IMTS

Kontsumoaren Arbitraje Sistema. Ondasunen eta zerbitzuen
kontsumoari buruzko gatazkei lotutako auzi eta arbitrajeetan
Euskadiko Kontsumoko Arbitraje Batzordea sartzea

DCSI - IMTS

Kontsumitzaileen Eskubideak Defendatzeko Erakunde Lokalei
Laguntza Ekonomikoa emateko Programa. Eragin handiagoko
jarduera, baina ingurumenaren aldetik iraunkorrak ez diren
ondasunen eta zerbitzuen aurrean kontsumitzaileen eskubideen
kontrolean eta defentsan ondorio zuzenekin.

DCSI - IMTS

Erakundeen arteko Harremanak Kontsumitzaileen
Defentsarako Herrialdeko eta Nazioarteko Organizazioekin
Horien artean, Estatuko gainerako Komunitate Autonomoetako
izen bereko departamentuekin sortutakoak nabarmentzen dira,
esaterako, Kontsumoko Institutu Nazionalarekin , Kontsumitzaileen
Hezkuntzarako Sarearekin, Consumers International
erakundearekin edota Kontsumitzaileen Europako Zentroekin .

DCSI - IMTS

Industria, Merkataritza eta Turismo Saila
Industria, Merkataritza eta Turismo Sailaren Kontsumo Zuzendaritza eta Industria Segurtasuna.

3.3.5. Eusko Jaurlaritzaren jarduera eredugarriak
Ogasun Saileko Baliabide Orokorren Zuzendaritzak 2004an ekin zion bere
ibilbideari, isilean eta esplizituki, Ingurumen Kontsumo Iraunkorrean; hala
ere, lehenago ere egin zituen jarduera batzuk arlo horretan, baina izaera
puntualagoa zuten ordura arte. 2004an, EKOSCAN ingurumen-diagnosia
egin zuten Eusko Jaurlaritzaren 7 eraikinek, eta eraikinetan egindako
jardueren ondoriozko ingurumen-alderdi nagusiak hauteman ziren bertan.
Hauek izan ziren parte hartu zuten 7 eraikinak: Lakuako eraikina,
Samaniegoko eraikina, Andiako eraikina, Easoko eraikina, Haberen
Gasteizko eraikina, Kale Nagusiko 85. zenbakiko eraikina eta Concha
Generalaren kaleko eraikina.
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2004. eta 2005. urteetarako, Ekoizpen Garbiko ekintza ugari planifikatu
eta ezarri ziren garbiketa mekanikoko tailerretan, inprimategietan,
bulegoetan eta instalazioetan. Erosketa Publiko Berdeetan lanean
hasteko oinarriak ere ezarri ziren, eta Baliabide Orokorren
Zuzendaritzaren lehiaketa publikoetan ingurumenaren lehen irizpideak eta
lehen balorazioak ezarri ziren.
9. irudia Jarduera eredugarriak
JARDUERA EREDUGARRIAK

A dministrazioko Ibilgailuen ataleko tailerrean, Produkzio
Garbirakojarduerak: HCren bereizketa auto-garbiketako tunelean

OS

E usko Jaurlaritzako Inprimategian Produkzioa Garbirako
jarduerak: suntsitu ordez, garbiketa tresnen garbiketa;
inprimategiko dokumentuetarako erabilpen eskuliburuaren
ezarpena, elektronikoki erabil daitezken formularioak zehaztea...

OS

Eusko Jaurlaritzako bulegoetan eta instalazioetan, Produkzio
Garbirako jarduerak: lorezaintzarako erabiliko den euri-uraren
aurreikuspena; bulego hondakinen bereizketa; sukaldeko
hondakinen bereizketa; hondakin arriskutsuak sortzen dituzten
produktuen erosketa saihestea; bero ponpen ordez, gas natural
galdarak jartzea; langileei Eusko Jaurlaritzako 7 eraikuntzetan
egindako EKOSCAN ingurumen-diagnostikoaren berri ematea

OS

Ingurumena kontuan hartzen duten erosketa eta kontratazio
prozeduren ezarpena, baita kontrataziorako ingurumen
balioespena ere

OS

Ogasun Sailaren Baliabide Orokorren Zuzendaritza

3.3.6. Produktu iraunkorragoei merkatua irekitzera bideratutako jarduerak
Hauek dira beste lan-ildo batzuk: baso-ziurtagiri iraunkorra garatzea eta
babestea, ekoetiketak dituzten produktuak babestea eta sustatzea, edota
etxebizitzen eta eraikin publikoen energia-ziurtagiria lortzea.
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10. irudia – Jarduera osagarriak
JARDUERA OSAGARRIAK

Eraikin Publikoetan eta Hezkuntza Zentroetan eguzki panelak
ezartzea.

EEE - IMTS

Landa ingurua informazioaren gizartera sartzeko teknologia
eta azpiegitura berriak garatzea. KZ Landa proiektuko jarduera
osagarriak

NAES

Basoetako Egiaztapen Iraunkorra Garatu eta Babestu.

NAES

EEE. Energiaren Euskal Erakundea.
Industria, Merkataritza eta Turismo Saila
Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Saila.

3.4. Ikuspegi barneratzailearen beharra
Gure gizartean gero eta garrantzi handiagoa du Kontsumo Iraunkorraren aldeko
politika proaktiboa garatzeak, eta horrek eragile ugariri eta instituzio-, ekonomiaeta gizarte-eremuei eragiten die. Beraz, hasieratik, planteamendu egokia eta
ikuspegi eraginkorra formulatzeko beharra dakar. Erronka osoko ikuspegia
hartzea da, Administrazioaren eskumen-esparruetatik garatu beharreko
jarduera-multzoa bilduko duena, eta, gero eta gehiago, inplikatutako gizarte- eta
ekonomia-eragileen esparruetatik garatu beharrekoa.
Helburua, azken batean, Kontsumo Iraunkorrari buruzko politika-ekintza
eraginkorra osatzea izango da, eta oinarri hauek izan beharko ditu:
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•

Herrialdearen ikuspegia, arlo guztietako ahalmen endogenoa, baliabideak
eta barne-gaitasunak aprobetxatzeko.

•

Ikuspegi sinergikoa; ekimen publikoak (instituzio-maila guztietakoak) eta
sektore pribatuko ahaleginak bateratu beharko dira.

•

Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio-arloetatik aurrera eramandako
kontsumoaren eragin errealaren inguruko jarduera guztiak koordinatzea,
baita Estatuko Administrazio Orokorrak eta Europar Batasunak arlo horretan
dituzten politikekiko lankidetza eta koordinazioa ere.

•

Ikuspegi hori modu didaktikoan transmititzeko aukera ematea, definitzen
diren ekintzetan, eta abian jartzen diren jardueretan potentzialki inplikatutako
eragile guztiei; azken helburua garapena eta ingurumenaren narriadura
bereizteko garrantziari buruz sentsibilizatzea izango da.
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4. Ingurumenaren aldetik Iraunkorra den Kontsumoaren Planaren
helmena
Ingurumenaren aldetik Iraunkorra den Euskal Kontsumo Plana 2006-2010 Garapen
Iraunkorraren Euskal Ingurumen Estrategiatik (2002-2020) eta, estrategia horretako
Garapen Iraunkorraren atalean jarduera koordinatuak eta eraginkorrak garatzeko
konpromisotik azaleratzen da. Koordinazio-lana Ingurumen Sailburuordetzak eta
Merkataritza eta Kontsumo Sailburuordetzak (lehenarena da) bereganatu dute, eta
Ingurumena iraunkortasunaren bideko lehen urrats gisa soilik hartzen du Planak.
Ondoren, plan horrek nahiz ondoren etorriko direnek egingo dute aurrera ekonomiaeta gizarte-arloetan.
11. irudia - Ingurumen Kontsumo Iraunkorraren ikuspegiaren irudia

Ingurumen Kontsumo Iraunkorraren azterketak, beraz, ez ditu ahaztu nahi “Garapen
Iraunkorra” kontzeptuaren oinarrian dauden hiru zutabeak (ekonomia, gizartea eta
ingurumena), baina birdefinitu egiten da, eta azterketa eta ekintza-proposamena
ingurumenaren alderditik (Ingurumen Kontsumo Iraunkorra) bideratzen duen adierara
egokitzen da.
Kontsumoaren eta ingurumenaren arteko harremana “ikuspegi kuantitatibotik”
(kontsumo jardueraren maila areagotzean, ingurumenaren gaineko presioa areagotzen
dela onartzen du) aztertzen da, baina baita “ikuspegi kualitatibotik” ere (kontsumoereduak aldatzeak kontsumoak ingurumenaren gainean duen eragin negatiboa arindu
dezakeela ulertzen du).
Azken ikuspegi horretatik egindako azterketa konplexua da, faktore askok eragiten
baitute kontsumoan. Kontsumitzaileak erabakiak hartzeko prozesua erabat konplexua
da, eta faktore erabat indibidualistei (gustuak, prezioa edo bizi-estiloak) nahiz
gizarte -izaerako faktoreei (kultura edota gizarte- eta ingurumen-kezkak) erantzuten
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die. Hori dela-eta, kontsumitzaileen jarreraren teoriak ezartzen saiatzen diren hurbilpen
osagarri ugari dauden diziplina ugaritatik; esaterako, ekonomiatik, filosofiatik,
antropologiatik, soziologiatik edo etikatik9.
Testuinguru horretan, Ingurumen Kontsumo Iraunkorra azken kontsumoari dagokio,
ezinbestean; hau da, gizabanakoen beharrak zuzenean betetzen dituen kontsumoari,
bitarteko kontsumoak bazterrean utziz10. Ondoren, Ingurumen Kontsumo Iraunkorra
definitzen duten (eta eraginkorrago bihurtzen duten) bi baldintza aurkezten dira;
horretaz gain, Ingurumenaren aldetik Iraunkorra den Kontsumoaren ekintzak zein diren
eta zein ez erraz identifikatzen laguntzen dute.

Ingurumen-inpaktua murriztuko duten ekintzak (baliabide
naturalak mantentzen saiatzea, energia aurreztea,
atmosferara egindako isurketak gutxitzea eta hondakinen
kudeaketa hobetzea)

BAI

“ETA”
Azken kontsumitzailea bere jarreren erantzule egitera
zuzendutako ekintzak (informazioa ematea,
sentsibilizatzea eta kontsumo iraunkorrerako prestazea,
zer, zenbat eta nola kontsumitu adieraziz)

BAI

INGURUMENAREKIN
IRAUNKORRA DEN
KONTSUMOA

BIZI-KALITATEA HOBETZEA
ETORKIZUNEKO BELAUNALDIAK

Definizio horretatik kanpo geratzen da, beraz, sektore publikoaren kontsumoa, termino
orokorretan, baina sartu egin behar dira erosketa publikoak tresna eredugarritzat
(“etsenpluaren bidez predikatu”) erabiltzen dituzten politikak, eta Erosketa Publiko
Berdeekin identifikatzen den oro (produktu “berdeen” edo iraunkorren merkatuak
aktibatzeko erosketa-erabakietan, instituzio publikoek ingurumen-osagaia kontuan
izatea sustatzen duten ekimenak).
Aztertzeko eta plana prestatzeko, etxebizitzako azken kontsumoa oinarrizko bost
jarduera-eremu handitan banatu dute: Energia, Ura, Etxeko Produktuak eta Elikadura,
Garraioa eta Mugikortasuna eta Hondakinen Sorrera.
Bestalde, Ingurumen Kontsumo Iraunkorraren Euskal Planean sartu beharreko
jarduera-motak mugatzeko, honela definitzen da Ingurumen Kontsumo Iraunkorraren
politika: “kontsumo-ohituren ingurumen-eragina murriztera bideratutako politika,
kontsumo-ereduak hobetzera bideratutako jarduerak abian jarriz, eta azken
kontsumitzailea bere jarreren eta jarrera horietatik eratorritako eraginen
arduradun bihurtuz”.
9

Kontsumo Iraunkorrari buruzko literaturak ez ditu aldagai sozioekonomikoen eta kontsumoaren arteko harremanak
ezartzen dituzten azterketa enpiriko asko; Ferrer-i-Carbonell eta van den Bergh (2003) autoreek egindako azterketa da
ildo horretako lanik garrantzitsuenetako bat. Egun arteko ahalegin nagusia kontsumo iraunkorraren kontzeptualizaziora
bideratu da (ikus literatura horren berrikusketa: Heap eta Kent 2000).

10

Bitarteko kontsumoak enpresek egiten dituzte. Ekoizpen inputak dira, eta ekoizpen-ereduen iraunkortasunari buruzko
eztabaidan sartuko lirateke.
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Hori guztia helburua herritarren bizi-kalitatea hobetzea eta etorkizuneko
belaunaldien beharrak ez hipotekatzea dela ahaztu gabe. Xumea bezain konplexua
den definizio horren bidez, Planaren garapen kontzeptuala eta proposatzen diren
programen eta jardueren garapen praktikoa gauzatu ahal izan dira.
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5. Ingurumenaren aldetik Iraunkorra den Kontsumoa: Euskal
Autonomia Erkidegoaren kokapen estrategikoa.
5.1. Energia-eraginkortasuna eta energia berriztagarriak, energiairaunkortasunaren bi zutabeak
Euskadiko kontsumitzailea ez da gehiegi kezkatzen energia-kontsumoa
arrazionalizatzeaz, eta badirudi ez dela behar adina ahalegintzen energiaren
eskaera arrazionalizatzen laguntzen; ondorioz, antzuak dira Euskadiko
energia-kontsumoa murrizteko ahaleginak. Arrazoi hauek azaltzen dute
herritarren inplikazio falta: ohitura horiek ingurumenean dituzten ondorioak ez
ezagutzea, kontzientziazio falta, etxean erosotasun-maila altuagoak
eskatzea, bizi-estiloaren aldaketa eta teknologia bera eta marketinga, etxeko
tresna askoren salmentari dagokienez.
Arlo horretan ahaleginak egin diren arren, ez da nahikoa
energia
berriztagarriek kontsumitutako energiaren guztirakoan duten ehunekoa.
Hauek dira Euskal Autonomia Erkidegoko egoera azaltzen duten aldagaiak:
beharrezko ekipoen gastua eta horiek mantentzeko zailtasunak,
kontsumitzaileak kontsumitzen duen energia-motaren ezagutza eza eta,
beste iturri batzuen aurrean, energia berriztagarriak aukeratzeko ezintasuna. Eta
horri ingurumen-eraginaren prezioak (altuagoak energia tradizionaletan,
berriztagarrietan baino) kontsumitzaileak jasotzen duen prezioan behar bezala
barneratzen ez direla eransten badiogu, nabarmen geratzen da beharrezkoa
dela gai horri buruzko jarduerak gauzatzea.
Etxebizitzen sektorearen etengabeko energia-kontsumoaren hazkunde eziraunkorra ingurumenaren beste erronka nagusietako bat da, baita Ingurumen
Kontsumo Iraunkorraren Foroan parte hartu duten eragileek azaldutako kezka
nagusietako bat ere. Erronka hori ulertzeko, nahikoa da honako hau kontuan
izatea: azken bost urtetan, %7,8 baino gehiago igo da etxeetako energiakontsumoa.
Azkenik, kontuan izan behar da Euskal Autonomia Erkidegoa oraindik ere oso
urrun dagoela Kiotoko Protokoloaren (Lurra berotzen duten gasen igorpenari
buruzkoa) helburuak betetzetik.
Kiotoko Protokoloa Klima Aldaketari buruzko NBEren Hitzarmen Esparruaren
barruan dago, eta eskaera hau egiten du: berresten duten Nazio Batuetako herri
industrializatuek, 2012rako, lurra berotzen duten gasen igorpena %8 murriztea;
datuak, 1990eko mailekin alderatu behar dira. Helburu hori betetzeko, EBk
herrialde bakoitzak igorri dezakeen gas-kopurua zehaztu du. Hala, Espainiak
2012. urtean 1990ean igorritakoa baino %15 gehiago igorri dezake, gehienez.
2003an, Kiotoko Protokoloak urte horretarako ezarritako gehienezko mugatik 13
puntuz gora zegoen Euskal Autonomia Erkidegoa. Igorpen hori gehien areagotu
duten sektoreak garraioa eta etxebizitza izan dira.
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5.2. Ura, optimizatu beharreko baliabidea
Euskadiko kontsumitzailea ez da uraren kontsumoa arrazionalizatzeaz kezkatuta
agertzen, eta hori funtsezkoa da giza jarduerak eta ekosistemen biziraupena
bermatzeko. Etxeko kontsumoa neurriz gainekoa da, eta hazten jarraitu du azken
urteotan. 2001ean, kontsumitzaile bakoitzak 130 litro kontsumitu zituen eguneko,
eta horrek garbi erakusten du herritarren ongizatea aldatu gabe egungo
kontsumo-mailak murrizteko zer tarte zabal dugun.
Ingurumen-jarrera kaltegarri horren arrazoiak uste oker hauetan aurkitu behar
dira: ura baliabide ugaria da, gastua erlatiboki baxua da, tarifa-eskema
erregresiboa da, eta herritarrek ez dakite eta ez dute hautematen uraren
kontsumoak ingurumen-presio garrantzitsua eragiten duela. Hori azaltzen duen
eta kontuan izan behar den beste faktore bat Euskal Autonomia Erkidegoak
azken urteotan izandako zergaren gorakada azkarra da; horrekin batera, etxeen
batez besteko neurriak murriztu dira, eta dentsitate txikiko etxebizitzak eraikitzen
hasi dira.
Biztanle bakoitzaren ur-kontsumoan eragiten duen faktore nabarmen bat
hornidura-sarean galtzen den ur-bolumen altua da; hori pixkanaka kontrolatu
behar da, eta estandar egokietan mantendu, herritar guztiei uraren kontsumoan
aurrezteko beharrari buruzko mezu argia igortzeko.
Izan ere, uraren kontrolatu gabeko erabilerak (sareko ihesak, kontagailuen
azpikontaketa, eta neurtu gabeko legezko hartuneak) 114,4 Hm3 izan ziren 2001.
urtean; hau da, urteko ur-eskaeraren %28,45.

5.3. Garraio pribatuaren eskaera etengabe ari da hazten
Mugikortasun-eskaera gorantz doa, eta bidaiarien garraio pribatua ere garraio
publikoaren gainetik ari da hazten; ondorioz, larritu egiten dira mugikortasunaren
ingurumen-arazoak, eta horrek ingurumen-jarrera desegokia nabarmentzen du.
Kontsumitzailea ez da ahalegintzen ibilgailu pribatuaren erabilera
arrazionalizatzen; hala ere, kontuan izan behar da bere jarrera hazten ari den
mugikortasun-beharraren erantzuna dela, ekoizpen-jardueraren hazkundeak eta
dentsitate baxuko eraikuntzak bultzatzen dituen lurralde-ereduak ezarritako gero
eta muga ugariagoen ondorio.
Bestalde, garraio-politika, tradizioz, gehiago arduratu izan da kudeaketaz,
eskaintzaz baino; horrela, bada, errepideak eraiki dira garraio-mota horretako
ibilgailuen goranzko zirkulazioari aurre egiteko. Aurrerantzean, eta ingurumenikuspegitik, logikoa eta beharrezkoa dirudi eskaintza-politika eta eskaeraren
kudeaketa bateratzea (informazioa, bidesariak, aparkalekuen kontrola, etab.),
horrek baitirudi eraginkorrena, ingurumenaren ikuspegitik.
Beharrezkoa da gogoraraztea, halaber, garraio-sektorearen berotegi-efektuko
gasen igorpena %84,7 baino gehiago igo dela 1990etik (CO2ren baliokideak
diren 2,7tik 5 milioi tonera, 1990etik 2003ra) eta horiek izan direla, 2003an,
berotegi-efektuko gasen %26aren arduradun; beraz, nabarmen urrundu gaitu
Kiotoko Protokoloaren konpromisoetatik.
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Azkenik, Euskal Autonomia Erkidegoan ez dago kalitatezko garraio iraunkorreko
alternatibarik, eta hori arazo handia da. Garraio publikoa herritarren %16,3
baino gutxiagorentzat da lanera joateko aukera, eta ia %34,7 ibilgailu pribatuan
joaten da lanera. Beste ibilgailu alternatibo batzuen erabilera, gainera, oso
arraroa da; esaterako, bizikletarena.

5.4. Elikagaien eta etxeko beste produktu batzuen kontsumoaren booma
Etxeko produktuen eta elikagaien eskaera ezin eutsizko moduan ari da hazten.
Ez da berria mundu mailan hainbeste hazi izana janari-prestakinaren eta
“eramateko janariaren” eskaera, eta produktu horiek sortzen dituzten
hondakinen ondoriozko arazoaren aurreko alarma izugarri igo da.
Bestalde, egungo gizartearen etxeko tresnen kontsumoak beharraren eta
erabilgarritasunaren arrazoiei erantzuten die nagusiki, baina ez da ahaztu behar
arrazoi estetikoak, erosotasuna eta, askotan, itxura ondasun-mota horren
kontsumoa bikoizten duten faktoreak direla.
Faktore soziodemografikoak eta kulturalak dira produktu-mota horren
kontsumoaren hazkundea azaltzen dutenak: familia-egitura gero eta
txikiagoak, emakumearen lan-merkatutako parte-hartzearen beharrezko
hazkundea, lan- eta eskola-ordutegien aldaketa, eta “fast food” kultura dira,
besteak beste, aldagai nagusiak.
Bestalde, teknologia-aurrerapenak azaltzen du mota guztietako etxetresna
elektrikoak eta ekipo elektronikoak zabaltzea. Aurrerapen horren eraginez,
etengabe agertzen dira produktu eta ekipo berriak, eta eskaintza zabalera erantsi
eta gero eta azkarrago ordezkatzen dituzte gero eta debora-tarte laburragoan
zahar geratzen direnak.
Azkenik, kontuan izan behar da marketingaren eragina, jendea mota guztietako
produktuak kontsumitzera gonbidatzen baitu; horiek, askotan, ez dira
beharrezkoak, eta ez dute ongizate objektiboaren funtsezko mailarik
ekartzen.
Horren guztiaren ondorioz, kontsumitzaileak ez du arrazionalizatzen elikagaien
eta etxeko produktuen kontsumoa, eta, horren ondorioz, ez dago produktu
ekologikoen eskaintza egituratua eta anitza kontsumitzailearen esku, edo,
dagoenean, ez da oso sendoa izaten.

5.5. Hiri-hondakinak, ingurumen-arazo larria
50eko hamarkadatik aurrera, mendebaldeko gizarteek une hartara arte
ezezagunak ziren ekoizpen- eta kontsumo-gaitasunak lortu zituzten; fenomeno
horrek, ordea, egun hiri- edo herri-hondakin solido izendatzen dugunaren antzeko
hazkundea ekarri zuen belaunaldi horretan. Hazkunde horren ondoren, kalkulu
modernoenek (hondakinen kontaketa-sistema homogeneoa eta erkagarria
jasotzen dute) adierazten dutenez, pixkanaka joan da hazten hondakin-kopurua,
baina tasa askoz moderatuagoetan. Badirudi 90eko hamarkadan eta 2000. urte
hasieran 548 kilogramo ingurutan egonkortu dela, biztanleko eta urteko, Euskal
Autonomia Erkidegoan. Fenomeno hori Europako herrialde nagusietan ere
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gertatu da, baina ez du ezkutatu behar urteko eta pertsonako sortzen den hirihondakinen kopurua berehala zuzendu beharreko arazoa dela.
Azken urteotan, birziklapen-ahaleginak egin eta zenbait produktutan (kristalean,
esaterako) neurri egokia lortu bada ere, hobetze-gaitasun nabarmena dago hirihondakinen sorrerari eta birziklapenari dagokienez. Anbizioz eta imajinazioz eutsi
behar zaio gai horri, birziklatzen duena motibatu eta saritzeko, eta gai horretan
egindako ahaleginen ondorio positiboak garbi ikusten ez dituzten herritarren
nekea saihestu eta birziklapenaren bidezko kanpo-eraginak nabarmentzeko:
begi-inpaktua eta estetikoa, espazioaren okupazioa eta edukiontziak betetzean
eta hustean ateratzen den soinua.
Bilketa-zerbitzuak ez du ingurumen-kostua barneratzen, eta ez du sorrera hobea
sustatzen. Egungo kobratzeko sistemak ez ditu hondakinak murrizten, eta ez ditu
berrerabilera edota birziklapena ere bultzatzen. Fakturak ez dira behar bezain
gardenak, eta ez dute ikusarazten hiri-hondakinak sortzeak ingurumena kaltetzen
duenik. Ordainketa-sistemak ez du aurrerpenik jasotzen, eta berdin ordaintzen
da, etxebizitzek sortutako hondakin-kopurua desberdina bada ere. Azkenik, ez da
kontuan izaten sortutako hondakinen osaera eta mota, ingurumen-eraginak oso
desberdinak diren arren.
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6. Planaren ikuspegia, helburuak, espero diren emaitzak eta oinarriak
6.1. Kontsumoaren gutxieneko ingurumen-eragina bermatzen duen herria
Plan honen azken helburua –edo IKUSPEGIA— kontsumoaren gutxieneko
ingurumen-eragina bermatzen duen herria lortzea da. Horrek hiritarrekin,
eragile ekonomikoekin eta instituzioekin gizarte-eredu bat diseinatzea eskatzen
du. Hauek dira eredu horren ezaugarriak:
o

Kontsumo arduratsuaren eta ingurumenarekiko errespetuzkoak diren
jarduerak bultzatzen eta babesten dituzten balio eta arau sozialen
inguruan antolatzen eta egituratzen da.

o

Mekanismo sendoak eta indartsuak ditu kontsumo-ohitura arduratsuak,
osasungarriak eta, ingurumenari dagokionez, zuzenak sustatzeko.

o

Administrazio Publiko aktiboa du, kezkatua, eta eguneroko jardunean eta,
batez ere, herritarrekiko harremanetan, herritarrak ingurua zaintzera eta
errespetatzera motibatzen dituen jarduera eredugarriak igortzen ditu.

o

Produktuen eta zerbitzuen eskaintza egokia du; produktu ekoeraginkorren
gama zabala, askotarikoa eta anitza du, eta prezio eta baldintza egokiak eta
abantailatsuak kontsumitzailearentzat.

o

Garraiorako eta hondakinen tratamendurako eta birziklapenerako
azpiegitura-sare onak ditu, eta ingurumen-eragin negatiboak murrizteko
diseinatu dira.

Funtsezko jarduera-arloak eta -eremuak kontuan izanik, ikuspegi hori HELBURU
hauetan zehazten da:
1. helburua: Herritarrei kontsumo-ildoen eraginen berri ematea.
Kontsumitzaileak bere jardueren ingurumen-eraginak ezagutzeko baldintzak
ezartzea da jarduera horien arduradun bihurtzeko modurik eraginkorrena, baita
abiapuntua ere. Herritarrek horren berri badute, beste alde batera begiratu eta
kontsumoaren ingurumen-eraginak saihestu ahal izango dituzte, baina ezingo
dute ezagutza falta aitzaki gisa erabili.

2. helburua: Herritarrak sentsibilizatzea eta heztea, modu iraunkorragoan
kontsumi dezaten.
Baina ezagutzea ez da nahikoa; herritarrek ingurumena propioa dela sentitu
behar dute , duten aktiborik onena bezala hauteman behar dute , baita
ondorengoei herentzia pribilegiatu gisa utzi behar dietela sentitu ere. Hori
lortuz gero, egina dago ia bide osoa, ahalegin osagarriak egiteko prest egongo
baikara gure ekintzek sortzen duten ingurumen-eragina murrizteko.
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3. helburua: Produktu gero eta iraunkorragoen merkatua izatea, modu
irisgarrian eta lehiakorrean.
Azkenik, ezin da guztia ezagutzaren eta norbanakoen borondatearen esku utzi;
beharrezkoa da kontsumitzaileei beren ekintzetan ingurumen-eragina murrizteko
aukera emango dieten mekanismoak, azpiegiturak eta produktuak izatea.
Hiru helburu horietatik abiatuz, kontsumitzaileak bere kontsumo-jardueren eta
ingurumenaren
arteko
harremana
hobeto
ezagutzeko,
aldatzeko
sentsibilizatuago eta motibatuago izateko eta bere borondatea praktikan
jartzeko (bitartekoak dituelako) programak, jarduerak eta proiektuak ezartzeko
gai bagara, gure kontsumoaren ingurumen-eragin txikiena bermatzea lortuko
dugu.
Horrela, bada, Plan honen eta ezarpenaren gai-arloetara bideratutako beste plan
batzuen eta Administrazioaren tresnen bidez, EMAITZA positiboak lortu beharko
lirateke, ingurumen-eragina murrizteari dagokionez. Emaitza horiek ondoren
aurkezten dira, eta jarraipena urtero egingo litzateke, Euskal Autonomia
Erkidegoaren ingurumen-adierazleen bidez (10. kapituluan agertzen den moduan).
Hauek dira Planaren bidez lortu nahi diren EMAITZAK :
°

Etxeko energia-kontsumoaren arrazionalizazioa nabarmentzea, energiaren
aurrezpena eta eraginkortasuna sustatuz.

Nabarmena dirudi gure egungo bizi-estiloak eta, oro har, Europako herrialdeenak
energia-kontsumo geroz eta handiagora eramango gaituela. Egungo horniduraiturriei eutsiz gero, mehatxu larriak izango ditu gizakiaren osasunean eta gizakion
bizi-kalitatean; ildo berean, modu negatiboan eragiten dio horrek epe luzeko
oreka ekologikoari eta aniztasun biologikoari11. Funtsezkoa eta beharrezkoa da
joera hori etetea; horretarako, herritarrak kontzientziatu behar dira, batetik,
arazoaren larritasunari eta energia-kontsumoa arrazionalizatzeko beharrari buruz,
eta, bestetik, etxeetan energia berriztagarriak sartzeko.
Planaren helburuak praktikan jarrita, pixkanaka egingo da aurrera etxeko
energiaren aurrezpenean. Kontsumitzaileak jakin egingo du eta motibatuta
egongo da etxeetan energia gutxiago kontsumitzeko, eta bere jarrera aldatzeko
eta aurrezteko prest egongo da. Horretaz gain, kontsumitzen duen energia
(ingurumenari dagokionez) egokiagoa izateko mekanismoak jartzen badira bere
eskuetan, Ingurumenaren aldetik Iraunkorra den Kontsumoaren zirkulua itxi
egingo da, energiaren arloari dagokionez.
°

11

Etxeko ur-kontsumoa optimizatzea, baliabide hidrikoen kudeaketa
eraginkorrari laguntzeko.

Azken mendean, aldaketa garrantzitsua izan da energia-kontsumotik eta ekoizpenetik eratorritako ingurumen-eraginen
eskalan. Eragin horiek tokikoak izatetik (baso-soiltzea, esaterako) mundu-mailako dimentsioa izatera (berotegiefektua eta euri azidoa) igaro dira.
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Euskadiko publiometria-mailak, Estatuko komunitate autonomo gehienekin
alderatuta, altuak dira, baina horrek ez dio garrantzirik kentzen kudeaketakate osoan uraren kudeaketa egokiaren beharrari: bilketarena,
arazketarena, biltegiratzearena, banaketarena eta saneamenduarena.
Planaren helburuak praktikan jarrita, ur-kontsumoa optimizatuko da.
Kontsumitzaileak ura baliabide baliotsua dela sentituko du, eta ez da iturria irekita
uzteko eta ura xahutzeko prest egongo. Eta, gainera, banaketako galerak
optimizatzea eta tarifa-sistema egokiagoa martxan jartzea lortzen badira,
herritarren jarrera askoz eraginkorragoa izango da.
°

Herritarren mugikortasun-ohiturak joera iraunkorragoetara egokitzea.

Pertsonen garraioa eta mugikortasuna Euskal Autonomia Erkidegoan ingurumeneragin handienetakoa duen sektoreetako bat da. Pertsonen mugikortasunaren
gutxieneko ingurumen-eragina bermatzeak aldaketa garrantzitsua eskatzen du.
Horretan eragin behar da, eskaeraren kudeaketaren (zirkulazioaren kudeaketa,
hiriko ordainsariak, etab.), prestakuntzaren eta sentsibilizazioaren eta garraiosare arrazionalaren bidez; ildo berean, jendearen motibazioan ere eragin behar
da. Horren bidez, garraio kolektiboaren aldeko aldaketa modala lortuko da.
Planaren helburuak praktikan jarrita, hiritarrak ingurumenarekiko hain
negatiboak
ez
diren
mugikortasun-joeretarantz
egingo
dute.
Kontsumitzaileak serioski hausnartuko du mugitzeko ibilgailu propioa
erabiltzearen egokitasunaz, hori bezain alternatiba baliagarriak baditu eskura.
Jarrera horri bide emango dioten mekanismoak diseinatzen badira, mugikortasun
iraunkorra errealitate onargarri bihurtuko da.
°

Elikagaien eta etxeko ondasunen kontsumoaren ingurumen-eragina
gutxieneko mailara jaistea.

Azken hamarkadetan, herrialde garatuenetan kontsumoak izandako hedapenak
“kontsumo handia” eragin du; ondorioz, orokortu egin da “kontsumoaren
kultura” delakoa; hau da, gehiago kontsumitzea ongizate-maila handiagoarekin
identifikatzen duen kultura. Kontsumo ugari horren eragin handiena elikagaietan
eta etxeko produktuetan eta tresnetan dago.
Planaren helburuak praktikan jarrita, elikagaien kontsumoaren jarrera
aldatuko da, eta ingurumenarentzat egokiagoak direnak gailenduko dira,
hain egokiak ez direnen kaltetan. Kontsumitzaileak jakin egingo du zer elikagai
kontsumitzen dituen, eta zer eragin duten; ondorioz, jarrera aldatzeko joera
handiagoa izango du. Merkatuan alternatiba iraunkorren eskaintza zabala eta
askotarikoa izatea inguruarekiko errespetu handiagoa duten produktuen eskaera
handiagoa lortzeko bidea izango da.
°

Hiri-hondakinen kopurua murriztea eta horien balorizazioa areagotzea.
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Hiri-hondakinen sorrera giza jardueraren ondorio da, eta baliabideen galera
ikaragarria da hori, bai materialei dagokienez, bai energiari dagokionez. Hirihondakinak sortzeak (izaera, neurria edo egoera edozein direla ere) presio asko
eragiten dizkio ingurumenari.
Planaren helburuak praktikan jarrita, biztanleko sortzen den hiri-hondakin
kopurua murriztuz joango da. Horren guztiaren ondorioz, eta hondakinen
sorrera murrizteko sistema egokiak martxan jarrita, bereizi egin ahal izango dira
hondakinen sorrera eta bizi-kalitatearen hobekuntza.

6.2. Politika berriaren oinarriak edo balioak
6.2.1. Iraunkortasuna politika-jardueraren filosofia
Gizarte baten kontsumoaren diru-balioa ongizate-mailaren adierazle
inperfektua da. Kontsumoa osoko iraunkortasunaren ikuspegitik neurtu eta
aztertu behar da, pertsonen bizi-kalitatearen egiazko mailak neurtzen
lagun dezan.
Erantsitako eskaera, eta, bereziki, kontsumoa garapen ekonomikoaren
eragile nagusia da. Kontsumoak ekoizpena elikatzen du eta, horrekin
batera, lana eta errenta. Baina Planean behin eta berriz azaldu den
moduan, garapena ez da helburua, hori gizartearen eta ingurumenaren
garapen bihurtzen dela bermatuko duten elementu eta gainerako
garrantzitsuak ez baditu; kontuan izan behar da etorkizuneko belaunaldiek
eskubidea dutela pertsona gisa aurrera egiteko bitartekoak, baliabide
naturalak eta azpiegiturak izateko, eta bizitza-maila duina eta egokia
izateko.
Orokorrean, ohituta gaude kontsumoa kontsumitutako ondasunen eta
zerbitzuen merkatuko diru-balioaz soilik neurtzen. Ingurumenaren aldetik
Iraunkorra den Kontsumoaren ikuspegitik, ordea, beharrezkoa da honako
hau eranstea: kontsumo guztiak ez dira berdinak, edo ez dituzte ondorio
berak
pertsonengan,
horien
antolatzeko
moduarengan,
ingurumenarengan eta baliabide naturalengan.
Ez da gauza bera herriaren garapen endogenoa sustatzen duten tokiko
industria eta hazkundea eragiten duten produktu autoktonoak edo tokian
ekoiztutakoak kontsumitzea, ez eta kontsumoaren ehuneko handi bat
inportatutako ondasunetatik etortzea ere, azken horiek garraio eta
energia-kontsumo karga garrantzitsua behar baitituzte.
Ildo berean, ez da gauza bera gizakiaren osasunaren osoko
ikuspegiarekin errespetuzkoak diren produktuak kontsumitzea (kontsumo
zuzena duten produktuak eta kontsumo iraunkorreko ondasunak), eta epe
laburreko ikuspegia soilik kontuan izaten duten ondasunak kontsumitzea.
Antzeko beharrei erantzuten dien kontsumo-ondasunek ez dituzte ondorio
berak ingurumenean, ekoizpenak lurralde handiagoa hartzen edota
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xahutzen duelako, isuri gehiago edo toxikoagoak sortzen dituelako,
energia gehiago kontsumitzen duelako, edo ingurumen-eragin kaltegarriak
dituzten hondakin gehiago sortzen dituelako.
Azkenik, ezin da ahaztu erantzukizun etikoak eskatzen dituzten
produktuek balio sozial handiagoa dutela, baldintza horietatik kanpo
geratzen direnek baino, eta ahaztu egiten da gizakia funtsezko zati eta
zati garrantzitsu den jardueraren emaitza direla produktuak. Adibide gisa,
honako hau eman dezakegu: ez da gauza bera aldi baterako lankontratuen edo bidezko baldintzak bermatzen ez dituzten kontratuen bidez
ekoiztea, eta langileen egungo eta etorkizuneko duintasuna kontuan
izaten duten kontratuen eta soldatzen bidez ekoiztea. Larriago da, baita
nabarmenagoa ere, gizonak eta emakumeak eta haurrak ere esplotatuz
edo desberdintasunak aprobetxatuz ekoizten diren ondasunen kontsumoa
hazten ari izatea, mundu garatuan.

6.2.2. Adostasuna eta borondatea etengabe batzea
Guztion ardura da Ingurumenaren aldetik Iraunkorra den Kontsumoa:
sektore
publikoarena
eta
pribatuarena,
ingurumenarekiko
errespetuzkoak izango diren ondasunen eta zerbitzuen egiazko
kontsumoaren aukerak hedatzeko sinergia helburu izango duten
eragile guztien ekintza adostuarena.
Erraza da jarduera-erantzukizunaren zati handiena sektore publikoaren
esku uzteko tentazioan erortzea. Badirudi ekimen publikoa dela gure
gizarte-bizitzatik eratorritako arazoak doitzeko eta konpontzeko jarduerei
ekin behar diena. Garbi esanda, hori ez da horrela. Administrazioak arlo
guztietan du erantzukizuna, baita jarduera-gaitasun mugatua ere. Garbi
dago Administrazioak kontsumo iraunkorragoa arautu eta erraztu
dezakeela, baina aldaketaren egiazko palanka pertsonengan dago,
norbanako eta gizarte gisa jardutean; horiek baitira, azkenean,
erabakitzen dutenak, jarrerak moldatzen dituztenak eta beren beharrak
betetzeko erabiltzen dituzten ondasunak eta zerbitzuak aukeratzen
dituztenak.
Hori dela-eta, Plan hau kontsumitzaileei bideratzen zaie, kontsumoaren
eragile nagusiak diren heinean.
o

Ongi jakin dezaten zer kontsumitzen duten, eta kontsumo horrek
ingurumenean eta bizi diren eta gozatzen duten gizartean zer ondorio
dituen.

o

Beren kontsumo-ekintzek ingurumenean duten eraginaren garrantziari
buruz jakin nahi izan dezaten, eta sentsibilizatuta egon daitezen;
beraz, beren erosketa-ohiturak aldatzeko prest egon daitezen,
ondasun eta zerbitzu iraunkorragoak aukeratuz eta, epe ertainean eta
luzean, komunitatearen bizitzan eragin hain negatiboa ez dutenak
aukeratuz.

o

Bitartekoak izan ahal ditzaten eta horiekin konta dezaten, baita
iraunkortasunaren ikuspegitik egokienak diren produktuak eta
zerbitzuak ere. Nekeza da kontsumoaren gainean eragin errealak eta
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iraunkorrak dituzten politikak egitea, merkatuan inguruarekin eta
gizarte-bizitzarekin gero eta errespetu gehiago izango duten eta hain
iraunkorrak ez diren produktuen eta zerbitzuen aurrean lehiakorrak
izango diren produktuen eta zerbitzuen eskaintza zabala jartzeko gai
ez bagara.
Baina kontua ez da ekimen pribatura eranstea soilik, borondateak batu eta
ekimen pribatuaren eta publikoaren arteko ahalegina eta borondateak
elkartu ere egin behar dira, iraunkortasunera bideratutako baterako
ahaleginean. Eta ekintza horiek zentzu handiagoa izango dute
administrazioaren ekintza arautzailea eta eredugarria herritarren
kontzientziarekin eta jarrera iraunkorrak lehenesten dituzten gizarte balio
batzuekin batuz gero.
Ildo horretan, Plana prestatzeko prozesuaren gakoetako bat izan da
parte-hartzea, eta norbanako eta talde ugarik egin ditu ekarpenak eta
eman ditu ideiak, bai ekoizpenari buruzkoak, bai kontsumoari
buruzkoak. Plana prestatzeko prozesua baino garrantzitsuagoa izango
da, zalantzarik gabe, plana ezartzeko prozesua; helburua gizarte
sentsibilitate guztiak barneratzea izango da, hobeto eta modu
arduratsuagoan kontsumituko duen herrialde bat eraikitzeko ahaleginera
eransteko.
6.2.3. Instituzioen arteko koordinazioa eta gaitasunak batzea
Ingurumen Kontsumo Iraunkorra Euskadin eskumenak dituzten
erakunde publiko guztien eskumen partekatua eta zeharkakoa da:
Gobernuarena, Foru Aldundiena eta udalena. Guztien arteko ekintza
koordinatua da kontsumo-joerak hobetzeko ekintza indartsuak, sendoak
eta sinesgarriak ezartzeko modu bakarra.
Iraunkortasuna, bere baitan, kontzeptu multidiziplinarra eta zeharkakoa
da, eta gobernuaren instituzioen eskumenen arabera antolatzeko modu
tradizionala hausten du. Euskadin, Garapen Iraunkorraren eskumena (hau
da, kontsumitzaileek iraunkortasunaren ikuspegitik komenigarria eta
zentzuzkoa den hori kontsumitu nahi, jakin eta ahal izateko gaitasuna)
Gobernuaren sail guztien eta beste erakunde batzuen (Foru Aldundiak eta
Udalak, esaterako) ekintza koordinatuaren mende dago, eta epe ertaineko
nahiz luzeko horizontean bikain eta garbi zehaztutako ildoen arabera
jarduten dute.
Kontsumoan, besteak beste, ezaugarri soziodemografikoek, maila
ekonomikoak, errentaren banaketak eta teknologiak eragiten dute. Hori
dela-eta, Kontsumo Iraunkorreko jarreren sustapenak jendeari mezu
koherenteak igorriko dizkion sektore anitzeko politikak eta politika
barneratuak behar ditu. Botere publikoek aurrera egin behar dute osoko
politiken artikulazioan, ingurumen-eraginak kontuan izan ditzaten helburu
ekonomikoak eta sozialak lortzeko abian jarritako neurriek.
Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak, adibidez, pertsona
ikasiak eta sortzaileak prestatzeko erantzukizuna du; hau da, balio
etikoak eta sozialak izango dituzten pertsonak. Hori, zalantzarik gabe,
Ingurumenaren aldetik Iraunkorra den Kontsumoaren gakoa da, jendearen
ezagutzeko gaitasunean ez ezik, garapenean eragiten duten aldagaien
mundu konplexuaren arteko elkarreragin sistematikoak eta errealitate
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globala ulertzen ere laguntzen duelako. Industria, Merkataritza eta
Turismo Sailak, besteak beste, ekoizpen-egitura moderno, berritzaile eta
lehiakor baten artikulazioa arautzen eta sustatzen du. Kontsumoaren eta
ondasunen eta zerbitzuen ekoizpenaren arteko harreman zuzenaren
ondorioz, kontsumoa ezinezkoa da ekoizpena ingurumenaren ikuspegitik
egokiak diren ondasunak eta zerbitzuak barneratzeko eta merkaturatzeko
gai ez bada. Bestalde, kalitatezko produktuak emateko ez ezik, lehen
mailako baldintza da inguruaren eta ingurunearen kontserbazioa
bermatzeko gai den nekazaritza-sistema izatea, kontsumoaren
iraunkortasunerantz irekitako bidean.
Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Saila, koordinatzaile eta
ingurumenaren zainketaren eta baliabide naturalen bermatzaile den
heinean, beste pieza bat gehiago da Ingurumen Kontsumo Iraunkorraren
kudeaketaren puzzlean.
Baina koordinazio-beharra ez da aipatutako funtzioekin amaitzen.
Osasun-eremura ere hedatzen da, kontsumitzeko moduan, agian,
jendearen osasun-egoera kontrolatzeko praktika prebentibo eraginkorrena
den heinean. Ildo horretan, ezin dira bazterrean utzi Etxebizitza eta
Gizarte Gaietako Sailaren eskumenak, sail horrek arautzen baitu, batetik,
jende askok bizitzan egiten duen erosketa nagusia eta, bestetik, lurraldea
osatzen dute, eta, horrekin batera, jendearen mugikortasun-beharren zati
handiena. Erositako etxebizitzen ezaugarriek energia-kontsumoan eta
beste zenbait arlotan eragiten dute, etxebizitza horren balio-bizitzan.
Elementu horiek guztiak kontuan izanik, Plana zeharkakotasun bokazio
argiz sortzen da; Gobernuko zenbait sailen ekintza koordinatuaren eta
Ingurumenaren aldetik Iraunkorra den Kontsumoaren konplexutasuna
ordezkatzen duten pertsonen eta beste erakunde batzuen parte-hartze
aktiboaren emaitza da. Dena den, koordinazio-bokazio hori ez da
Planaren aurkezpenarekin batera amaitzen; ezarpen-prozesuak
aurreikusten du ahalegin handiena, Ingurumenaren aldetik Iraunkorra den
Kontsumoan, ezagutzak eta zeharkako nahiz zuzeneko eskumenak
dituzten erakundeak programetan eta ekintzetan sar ditzaten. Guztion
koordinazio-ahalegina beharrezko baldintza eta bermea da Planak
arrakasta izan dezan.
6.2.4. Etengabeko ebaluazioak eta jarraipenak egitea
Ingurumenaren aldetik Iraunkorra den Kontsumoan aurrera egiteak
etengabeko plangintza- eta ebaluazio-ahalegina eskatzen du, abian
jarritako ekintzak zuzentzeko, jarduera-ildo berriak identifikatzeko eta
kontsumoaren iraunkortasunerako bidean eraginkortasun gutxi dutela
erakusten duten praktika alboratzeko.
Instituzio guztien ekintza hitzartua, gizarte-eragileek modu aktiboan parte
hartuko duten ekintzen ezarpen koordinatua eta emaitzen ebaluazio
aktiboa eta jarraitua dira Ingurumenaren aldetik Iraunkorra den
Kontsumoaren Euskal Planaren (2006-2010) gakoak.
Zaila izango da Euskal Autonomia Erkidegoan Ingurumenaren aldetik
Iraunkorra den Kontsumoko jarrerak hobetzeko lehen plangintzaren eta
ekintzen ahaleginarekin bete-betean asmatzea, bai eta beharrezkoa den
jauzi kualitatibo garrantzitsua emateko tresna eta ekintza egokienak
aukeratzea eta diseinatzea ere. Baina horrek ez du etsipena eragiten;
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ikuspegi oso pragmatikoa hartzea eskatzen du, lortutako emaitzen
jarraipen zehatzean oinarritua. Planean kontsumoak iraunkortasunaren
ikuspegitik nola eboluzionatzen duen jakiteko gakoak identifikatzen dira,
eta jarraipen zehatza egiteko beharrezko parametroak eta adierazleak
ezartzen dira, abian jarritako ekintzen intentsitatea modulatu ahal izateko,
beharrezkoa denean jarduera berriak aukeratzeko eta, emaitzarik ematen
ez dutenean, egokiak ez direla frogatzen dutenak baztertzeko.
Ingurumenaren aldetik Iraunkorra den Kontsumoaren diziplina aniztasuna
eta Plana ezartzeko instituzioen eta eragile publikoen nahiz pribatuen
parte-hartzea direla-eta, jarraipena pieza konplexu bihurtzen da, eta
baterako ekintzak eta eragile guztien emaitza orokorrak monitorizatu
beharko ditu. Aukeratutako jarraipen-mekanismoak eta kontroladierazleak horretarako diseinatutako ondorengo kapitulu batean azaltzen
dira.
Baloreak
Iraunkortasuna, jarduera politikorako filosofia moduan

Adostasuna eta borondatea etengabe batzea

Instituzioen arteko koordinazioa eta gaitasunak batzea

Etengabeko ebaluazioa eta segimendua

6.3. LEHENTASUN ESTRATEGIKOAK

Arestian aipatu den moduan, Plan horrek hiru helburu ditu:
− 1. helburua: Herritarrei kontsumo-ildoen eraginen berri ematea.
− 2. helburua: Herritarrak sentsibilizatzea eta heztea, modu iraunkorragoan
kontsumi dezaten.
− 3. helburua: Produktu gero eta iraunkorragoen merkatua izatea, modu irisgarrian
eta lehiakorrean.

42

Ingurumenarekin Iraunkorra den Kontsumoaren Euskal Plana (2006-2010)

Baina helburu horiek lortu ahal izateko, beharrezkoa da eragileak izango diren
zutabe edota lehentasun estrategiko batzuk definitzea; ondoren, horietarantz
joko dute Planaren esparruan abian jarritako jarduera-programa guztiek.
Lehentasun estrategikoak, beraz, helburuak modu errazean laburtzen dituzten
eta jarduera-programa batzuk biltzen dituzten giltzarriak dira.

Hauek izango dira Planaren lehentasun estrategikoak:
JAKIN: lehen helburu estrategikoari erantzuten dio, eta informazio- eta
prestakuntza-programak bilduko ditu; hau da, kontsumitzaileak modu
iraunkorrean kontsumitzen JAKITERA bideratutako guztia.
NAHI: bigarren helburu estrategikoari erantzuten dio, eta sentsibilizazioprogramak bilduko ditu; hau da, kontsumitzaileak modu iraunkorrean kontsumitu
NAHI izatera bideratutako guztia.
AHAL: hirugarren helburu estrategikoari erantzuten dio, eta merkatuan produktu
ekohomologatuak barneratzeko eta produktu horiek kontsumitzaileen artean
lehiakor egiteko nahikotasunezko merkatua sortzeko programak bilduko ditu; hau
da, kontsumitzaileak modu iraunkorrean kontsumitu AHAL izatera bideratutako
guztia.

6.3.1. JAKIN: Kontsumitzaileak bere erosketa-erabakien ingurumen- eta gizarte-eraginak
ezagut ditzala
Ingurumen- eta gizarte -eraginen berri ematea (modu egiatian eta
egokian).
Kontsumitzaileak kontsumo-ohituren eraginen berri izateko, ezinbestekoa
da herritarren esku eragin horiei buruzko informazio egiatia eta
ulergarria uztea. Kontsumitzaileak jakiteko, administrazioak behar bezala
informatu behar du; hau da, hedapen eraginkorra eta herritarrentzako
mezu ulergarriak izango dituen formatuen bidez. Informazioak, gainera,
egiatia izan behar du, administrazioa informazio-iturri sinesgarritzat
hartzeko.
Administrazioak informazioa kontsumitzaileengana iristeko mekanismo
egokiak daudela bermatu behar du, eta kontsumitzaileari —baita baliabide
publikoen kontsumitzaileari ere— ingurumen iraunkortasunarekin
bateragarriak diren jarduerak gauzatzeko beharrezko informazioa
emateko konpromisoa hartu behar du.
Kontsumitzaileak eta inplikatutako gainerako eragileak heztea.
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Heziketa herritarren jarrera ororen oinarria da eta, beraz, funtsezkoa da
horretan eragitea, kontsumo-ohiturak aldatuz, Garapen Iraunkorrari
laguntzeko prest dauden pertsonak lortzeko. Bere jarreren ingurumeneraginak ezagutzen ez dituen kontsumitzaile batek ez du ahaleginik
egingo jarrera horiek aldatzeko. Funtsezkoa da, beraz, hezkuntzasistemako eragileei eraikitzen ari garen gizartea (gizarte iraunkorragoa)
lortzeko beharrezko motibazioa eta baliabideak ematea, gizartea
modernoagoa, aurreratuagoa eta egokiagoa izateko.
Zientzia eta Teknologia Politikan eragitea, ezagutza sortzeko eta
barneratzeko.
Informazioa herritarrengana iristeko, ez da nahikoa modu eraginkorrean
eta ulergarrian banatzea; beharrezkoa da eskuragarri egotea; hau da,
informazioa behar bezala egiaztatuta egotea, eta ikerketa eta azterketa
zorrotzetan oinarritua izatea. Horrek, beraz, ezagutza modu fidagarrian
sortzeko gai izango den eskaintza zientifiko-teknologikoa (unibertsitateak,
ikerketa-zentroak, institutuak, teknologia zentroak, etab.) izatea eskatzen
du, bai zenbait kontsumo-joeren arazoari dagokienez, bai balizko
irtenbideei dagokienez.
Berriz diogu, informazioa sortzeko ez da nahikoa eskaintza zientifikoteknologikoa gai izatea, babes irmoa –nagusiki, publikoa, baina ez hori
bakarrik— ere beharko du ezagutza espezifikoa sortzeko; hau da,
Ingurumenaren aldetik Iraunkorra den Kontsumoari buruzko ezagutza
sortzeko. Eta areago emaitzen enpresa-ustiapenaren ahalmena, epe
motzean, bereziki erakargarria izan ez daitekeen gaiari dagokionez.
Beste behin diogu: kontsumitzaileen nahietan eta motibazioetan eragiteko,
beharrezkoa da ezagutza-sortzaile batzuk izate a, hezten eta
ilustratzen laguntzeko eta gizartea Ingurumenaren aldetik Iraunkorra
den Kontsumorako bidean gidatzeko.
Guri dagozkigun arloetan –energia, ura, garraioa, elikagaiak eta etxeko
produktua, eta hondakinak—, jardueretan islatu beharko dira helburuak;
esaterako, komunikabideen informazio-zeregina Euskal Autonomia
Erkidegoan aurrera eramaten diren ingurumen-hobekuntzen ezarpenari
eta bilakaerari dagokienez. Izan ere, egun, komunikabideetara iristen
diren ingurumenari buruzko berriak izaera negatiboagatik nabarmendu ohi
dira –istripuak edo hondamendiak—, eta gutxitan egoten dira mezu
positiboei edo alaiei lotuta.
Beste jarduera interesgarri bat informazioa kontsumitzaileen esku
jartzea da; garraiobideek, etxean sortzen den hondakin-kopuruak
(nagusiki, elikagaien eta etxeko produktuen kontsumo-maila altuaren
ondorioz) ingurumenean edo osasun publikoan dituzten eraginei edo
energia elektrikoaren ekoizpenak sortzen dituen eragin negatiboei
buruzko informazioa. Ekimen interesgarriak dira, halaber, kolektibo
espezifikoentzako (profesional-taldeak, elkarteak, guraso-taldeak, etab.)
prestakuntza-programak.
Gai
horiek
hezkuntza-sisteman
barneratzeko neurriak eta gaitutako langileak prestatzeko erabaki
irmoa oso kontuan izan behar dira. Teknologia berriak oso tresna
egokiak dira zeregin horretarako.
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Oinarrizko ikerketaren eta ikerketa aplikatuaren kanal tradizionaletan
kontsumoaren eraginei buruzko gaia babestea eta barneratzea kontuan
izan beharreko jarduera-ildo nagusietako bat da.
Erosketako erabakiek eragindako
ingurumeneko eta gizarteko ondorioen
berri izatea kontsumitzaileak

JAKIN

Ingurumeneko eta gizarteko inpaktuei
buruz informatzea
Kontsumitzaileak heztea, bai eta gainerako
eragileak ere
Zientzia eta Teknologia Politikan eragitea,
jakinduria sortzeko eta sartzeko

Kontsumo-ohiturak egokitzeko prest egotea
kontsumitzailea, horien inpaktua murritz
dadin

NAHI

LEHENTASUN
ESTRATEGIKOAK
Kontsumitzaileak eman nahi dituen aldaketak posible
egitea
AHAL
Merkatuan edoeraginkorrak diren ondasunak eta
zerbitzuak bultzatzea (ziurtagiria, ekoetiketak,
arauak, etab.
Tresna fiskalak eta legalak sortzea, prozesu
guztietan ingurumen-kostua sar dezaten eta
prezioen politikak zuzen ditzaten
Ondasunen ingurumen-ezaugarriak
lehiakortasunerako abantaila direla transmititzea,
ekoizpen-kate guztiari
Administrazioaren rola sustatzea, ondasun
ekoeraginkorren eskaeraren sortzile gisa.
Kontsumitzailearen eskubideak bermatzea
Azpiegitura espezifikoaren sorkuntza babestea
Azpiegitura publikoen ziurtagiria eta eraikuntza berria
babestea

Balioetan oinarritutako hezkuntza eta
sensibilizazioa
Errekonozimendu sozialaren prozesua
babestea, ongi egiten dutenenak saritzeko
Marketing berdea
Administrazioaren kontsumo publikoari
buruzko informazioa ematea, lan
eredugarria egiteko

6.3.2. NAHI: Kontsumitzaileak bere kontsumo-ohiturak egokitzeko jarrera izatea, horien
eraginak murrizteko
Balioetan heztea eta sentsibilizatzea.
Kontsumitzaileak, bere ohiturak aldatzea lortzeko, bere kontsumo-jarreren
eraginak ezagutzeaz gain, zenbait balio izan beharko ditu; esaterako;
belaunaldi arteko eta belaunaldi barruko justiziaren garrantzia,
ingurumen osasuntsuaren eta babestutako habitaten aberastasuna,
edo herritar guztiok ingurumen-aktiboak babesteko prozesuan dugun
erantzukizuna.
Ongi egiten duenarentzako gizarte -onarpenaren prozesua babestea.
Gizarteak kontsumo-joerak eta bizitza eredu iraunkorragoetara egokitzen
saiatzen diren eragileen —kontsumitzaileak, administrazioa, enpresak,
etab.— ahalegina onartu behar du. Hau da, Ingurume naren aldetik
Iraunkorra den Kontsumoan aurreratuta dagoenak bere ahalegina
onartuko eta babestuko duen eta gauzatzen ez dituena zigortuko duen
gizarte -egitura izan beharko du inguruan. Horrek administrazioak
animatzea, indartzea eta babestea eskatzen du, eta eragileek arlo
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horretan ematen dituzten urratsen ingurumen-jarduera errealen
katalizatzaile erreala izatea, baita faktore batzuk azpimarratzea ere;
esaterako, jarduera jakinen ikuspena eta gizarte-bazterketa
nabarmentzea.

Marketing berdea.
Produktuen eta zerbitzuen iragarpenean eta sustapenean ingurumenalderdia ezaugarri bereizgarri moduan nabarmentzeak indar handia izan
dezake; batetik, enpresek produktu ekoeraginkorragoak garatzeko.
Bestetik, marketingak zuzenean eta modu eraginkorrean eragiten du
kontsumitzaileen pertzepzioan eta nahietan. Beraz, sektore pribatuak
ez ezik, administrazioa ere kontsumo-gaiei buruzko helburuak lortzeko
erabil dezaketen tresna da eta, edozein kasutan, sektore pribatuaren
urrats ahalketsuak direla-eta, sustapen publiko indartsua behar lezake.
Administrazioaren (Eusko Jaurlaritza) kontsumo publikoaren berri
ematea, zeregin eredugarria betetzeko.
Administrazio Publikoaren zeregin eredugarriak funtzio garrantzitsua
betetzen du, kontsumitzaileen nahietan eta motibazioetan eragiteko. Bere
ohiturak aldatu nahi dituen kontsumitzaile kontziente batek norabide bera
hartu duen administrazioa behatzeko aukera izan behar du.
Administrazio arduratsuak kontsumo-ohiturak aldatzeko jardueren buru
izan behar du, ongi egitearen adibide gisa agertuz eta akatsak onartuz.
Euskadiko kontsumitzaileak arlo estrategikoetan Ingurumenaren aldetik
Iraunkorra den Kontsumoaren alde jarduteko nahi izateko, zeregin
horietan positiboki nabarmentzen diren eragileentzako sariak eta
publikoki onartzeko eskemak garatu behar dira; jarduerak hauek izan
daitezke, adibidez: “itxaron-modua” edo “stand by” sistemek
kontsumitzen duten energia-kopurua nabarmentzea, askotan behar ez
bezala erabiltzen baitira.
Garraio-arloari dagokionez, lehentasun estrategikoa garraio pribatuak
gizarte -maila bat adierazten duen gizarte -ustea eraistea eta garraio
publikoaren eta bizikletaren erabilera bultzatzea da; hondakinen
sorrerari dagokionez, berriz, hondakinen sorrera murrizteko eta gaikako
bilketa areagotzeko sentsibilizazio- eta kontzientziazio-neurriak plantea
daitezke.
Hondakinen bilketaren eta ur-horniduraren zerbitzuen fakturaren
gardentasuna ere oso interesgarria izan daiteke kontsumitzaileak
ulertzeko, eta inguruaren alde egiteko. Elikagaiei eta etxeko produktuei
dagokionez, kolektibo espezifikoetan –profesional-taldeak, gurasotaldeak, elkarteak— eragitea izan daitezke eragin beharreko lan-ildo
nagusia, beste faktore batzuk ere nabarmenduz; esaterako, osasuna.
Administrazioak ere kontsumo-ohiturak egokitzeko lan egiten duela
erakusteak ahaztu ezinezko lehentasuna izan behar du, baita
komunikabideetako iragarkien babesa izateak ere.
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6.3.3. AHAL: Kontsumitzaileak, jarreran, nahi dituen aldaketak egiteko aukera izatea
Merkatuan ondasun eta zerbitzu ekoeraginkorren
babestea (ziurtagiriak, ekoetiketak, arauak, etab.).

agerpena

Gizartearen
kontsumo-ohiturak
alda
daitezkeela
bermatzeko,
ezinbestekoa da produktu eta zerbitzu berriak onartuko eta hartuko
dituen merkatu bizia izatea; produktu ekoeraginkorragoen agerpenari
bide eman beharko dio eta produktu batzuk, ingurumenari dagokionez,
iraunkorrago diren zerbitzuez ordezkatu. Horretarako, merkatuaren
funtzionamendu-baldintzetan eragin beharko dute, araudiak, antolaketa
eta merkatuaren tresnak garatuz.
Prozesu guztiek ingurumen-gastua izateko eta prezio-politika
zuzentzeko tresna fiskalak eta legeak garatzea (zergak, dirulaguntzak, gastu erreala islatuko duten tarifak, etab.).
Hauxe da egungo paradoxa —hondakinen ekoizpen- edo tratamenduprozesuengatik, edo produktu ekoeraginkorren merkatuaren heldutasun
ezagatik—: ondasun ekoeraginkorrenak garestiagoak izan ohi dira
merkatuan. Ingurumen-gastuak barneratzeak produktu ekoeraginkorren
eta kutsatzaileenen prezioak pareka ditzake . Prezioak parekatzea
merkatuan ondasun ekoeraginkorren agerpena bermatzeko funtsezko
mekanismoetako bat da. Testuinguru horretan, nahitaezkoa da hori
bermatzeko merkatu-tresnak eta beste arauzko tresna batzuk garatzea.
Ekoizpen-kate osoari ondasunen ingurumen-ezaugarriak abantaila
lehiakorra direla transmititzea.
Aurreko helburuen ildo beretik, ekoizpen-sistema bera egokitu behar da
aldaketa berrietara, ondasun ekoeraginkorren diseinuari eta
ekoizpenari bide emanez, ondasun eta zerbitzuen ingurumen-kalitateari
buruzko informazioaren hedapenaren alde eginez eta ekoizpeneskaintza behar berrietara egokitzea erraztuz. Ildo horretan, ekoizpensistema bere jardueratik eratorritako ingurumen-eraginez —zuzenekoak
(ekoizpen-prozesuarekin lotutakoak) eta zeharkakoak (produktuaren biziziklo osoarekin lotutakoak, baita kontsumoa ere)— jabetzeko lan egin
beharko da. Behin ingurumen-ezaugarriak dituen merkatuaren ahalmena
onartuta, sektore pribatuak eta merkatuak egingo dute gainerakoa.
Administrazioaren funtzioa sustatzea, ondasun ekoeraginkorren
eskaeraren sortzaile gisa.
Administrazioaren
zeregin
eredugarria
nabarmentzeaz
gain,
administrazioak funtzio garrantzitsua du ingurumen produktu eta
zerbitzu iraunkorren eskaeraren bultzatzaile eta sortzaile gisa.
Horregatik, honako hau gogorarazi behar da: kontsumo publikoa guztizko
kontsumoaren %10-15 ingurukoa da, eta praktika hori modu arduratsuan
gauzatu behar da, ingurumenari dagokionez; era berean, ingurumeneko
produktu eta zerbitzu iraunkorrentzako merkatua sortu behar du.

Ingurumenarekin Iraunkorra den Kontsumoaren Euskal Plana (2006-2010)

47

Kontsumitzaileen
merkatua).

eskubideak

bermatzea

(behar

bezalako

Kontsumitzaileen eskubideak bermatzeak ahalegin garrantzitsua egitea
eskatzen dio administrazioari, gai hauetan: kontrolean, ikuskapenean,
kexen eta salaketen kudeaketan eta arbitratze-sistemetan. Horretaz
gain, babesa eman behar die erakunde espezializatuei, eta informazio
egiatia eskuragarri egotea babestu behar du. Zeregin hori
ezinbestekoa da Ingurumenaren aldetik Iraunkorra den Kontsumoa modu
eraginkorrean sustatzeko.
Berariazko azpiegiturak sortzeko babesa (hondakinen tratamendua,
garraioa, hornidura-sarea konpontzea, etab.).
Azpiegiturek funtzio garrantzitsua dute norbanakoen kontsumo-joerak
egokitzeko aukerei dagokienez, eta, batez ere, aldaketen ingurumeneraginkortasunaren mailari dagokionez. Hori bereziki garrantzitsua da
garraioaren eta hondakinen sorreraren eta tratamenduaren kasuetan.
Azpiegitura
babestea.

publikoen

ziurtagiriak

eta

eraikuntza

berrienak

Beharrezko azpiegiturak sortzeaz gain, garrantzitsua da azpiegitura
berriek nahiz eraikuntza berriek lan egitea, herritarrek modu iraunkorrean
erabiltzeko mekanismoak eta erraztasunak izan ditzaten. Beste
eraikuntza eta azpiegitura batzuekiko desberdintasun horiek
nabarmentzea landu beharreko lan-ildoa da, eta ziurtagiriek dirudite
hori egiteko modurik onena.
Modu iraunkorragoan jardun ahal izateko, ziurtagiri-eskemak babestu
behar dira, energia eta ur gutxiago kontsumitzen dituzten etxetresna
elektrikoak eta beste ondasun eta zerbitzu batzuk identifikatzeko; gainera,
merkatuan agertzea babestu behar da. Horretaz gain, energia
berriztagarriak sustatu behar dira etxebizitzen sektorean (horiek prezio
eskuragarria izateko diru-laguntzen bidez), uraren hornidura-sareko
galerak murriztu behar dira, edo kanpoko gastuak barneratu energia
tradizionalen prezioetan, uraren eta zabor-bilketaren tarifetan, merkatuko
ondasunetan eta garraiobideen prezioetan.
Gastuak barneratuta, Ingurumenaren aldetik Iraunkorragoak izango diren
kontsumitzaileen beharrak sarituko dira, eta, beraz, modu erabakigarrian
lagunduko dio horrek ondasun, zerbitzu edo azpiegitura ekoeraginkor
berrien agerpenari; horregatik, badauden, baina prezio, erosotasun eta
kontzientzia faltagatik erabili ez direnen erabilera ere sustatuko du.
Adibidez, ingurumen-gastua barneratuko duen ibilgailu pribatuaren
kostuak erakargarriago egingo luke, ekonomikoki, garraio publiko, eta,
beraz, eskaera handiagoa izango litzateke.
Energiaren arloan, gastua barneratzeak iturri berriztagarrien energiaeskaera areagotuko luke, eta beste ondasun ekoeragingarri batzuen
kontsumoa areagotuko luke. Ordainketa sortutako hondakinen arabera
egiteko eskema edo egiaz progresiboa izango den tarifa-eskema, eta
eskaeraren kudeaketaz gehiago arduratuko den mugikortasun-
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eskaintzaren politika dira Euskadik hartu beharko lituzkeen zenbait
norabide.

Balioak

Ikuspuntua eta azken helburuak
Kontsumoaren
gutxieneko
ingurumeninpaktua
ziurtatzen duen
herrialdea

AZKEN HELBURUAK

Iraunkortasuna
Nahiak adostea eta etengabe
gehitzea
Erakundeen koordinazioa
Etengabeko ebaluazioa eta
jarraipena

Erosketa egiterakoan, kontsumitzaileek euren
erabakien ingurune-eragina eta eragin soziala
ezagutzea

JAKIN
Kontsumo ohituren eragina
murrizteko, kontsumitzaileek
horiek egokitzeko prest
egotea

Kontsumitzaileek nahi dituzten aldaketak egiteko
aukera izan dezatela

LEHENTASUN
ESTRATEGIKOAK

AHAL
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7. Jarduera-programak
Ingurumenaren aldetik Iraunkorra den Kontsumoaren Euskal Plana helmen handiko 6
programa enblematikotan islatzen da, eta diseinatutako estrategiaren hiru ardatzak
mobilizatzea dute helburu: kontsumitzaileak modu arduratsuan kontsumitzen jakitea,
kontsumitu nahi izatea eta kontsumitu ahal izatea.
Hauek dira programa garrantzitsuenak:
o

1. PROGRAMA KONTSUMITZAILE
informatzeko programa.

INFORMATUAK .

o

2. PROGRAMA KONTSUMITZAILE PRESTATUAK . Azken kontsumitzailea
gaitzeko eta prestatzeko programa.

o

3. PROGRAMA KONTSUMITZAILE SENTSIBILIZATUAK. Ingurumen
Kontsumo Iraunkorrari buruz sentsibilizatzeko, hezteko eta gizarte-balorizazioa
emateko programa.

o

4. PROGRAMA ADMINISTRAZIO EREDUGARRIA. Ingurumenaren aldetik
Iraunkorra den Kontsumoaren aldagaia sektore-politika guztietan barneratzeko
programa.

o

5. PROGRAMA PRODUKTU EKOHOMOLOGATUA. “Eko-Label” programa,
ekoetiketei, ekodiseinuari eta produktuaren eta zerbitzuaren bizi-zikloaren
homologazioari eta egiaztapenari buruzkoa.

o

6. PROGRAMA BEHAR BESTEKO MERKATUA. “Market Building” programa,
merkatu iraunkorra eraikitzeari buruzkoa.
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2. PROGRAMA
PRESTATUTAKO
KONTSUMITZAILEA
1. PROGRAMA
INFORMATUTAKO
KONTSUMITZAILEA

Erosketako erabakiek eragindako
ingurumeneko eta gizarteko ondorioen
berri izatea kontsumitzaileak

JAKIN
3. PROGRAMA
SENTSIBILIZATUTAKO
KONTSUMITZAILEA

Ingurumeneko eta gizarteko inpaktuei
buruz informatzea
Kontsumitzaileak heztea, bai eta gainerako
eragileak ere
Zientzia eta Teknologia Politikan eragitea,
jakinduria sortzeko eta sartzeko

Kontsumo-ohiturak egokitzeko prestegotea
kontsumitzailea, horien inpaktua murritz
dadin

NAHI

LEHENTASUN
ESTRATEGIKOAK

6. PROGRAMA ASKI DEN
MERKATUA

Kontsumitzaileak eman nahi dituen aldaketak posible
egitea
AHAL
Merkatuan edoeraginkorrak diren ondasunak eta
zerbitzuak bultzatzea (ziurtagiria , ekoetiketak,
arauak , etab.
Tresna fiskalak eta legalak sortzea, prozesu
guztietan ingurumen -kostua sar dezaten eta
prezioen politikak zuzen ditzaten
Ondasunen ingurumen- ezaugarriak
lehiakortasunerako abantaila direla transmititzea ,
ekoizpen-kate guztiari
Administrazioaren rola sustatzea, ondasun
ekoeraginkorren eskaeraren sortzile gisa.
Kontsumitzailearen eskubideak bermatzea
Azpiegitura espezifikoaren sorkuntza babestea
Azpiegitura publikoen ziurtagiria eta eraikuntza berria
babestea

Balioetan oinarritutako hezkuntza eta
sensibilizazioa
Errekonozimendu sozialaren prozesua
babestea, ongi egiten dutenenak saritzeko
Marketing berdea
Administrazioaren kontsumo publikoari
buruzko informazioa ematea, lan
eredugarria egiteko

4. PROGRAMA
EREDUZKO
ADMINISTRAZIOA

5. PROGRAMA
EKOHOMOLOGATUTAKO
PRODUKTUA

Programa garrantzitsu horiek 2010. urtera arteko edukiak hartuz planteatzen dira, eta
dagoeneko planteatzen diren ekintzen (ikus lehen eranskina) eta denbora-esparru
horretan planteatuko direnen ardatz nagusiak dira. Guztietan, giltzarriak eta helburuak
zehazten dira, baina Plana onartu eta ezartzen den etapan erabakiko dute Planaren
zuzendaritza-organoek, modu zehatzean, zein den programak martxan jartzeko
ibilbide-koadernoa eta zein izango diren ildoak, ezarritako oinarriekin (balioak) eta
ezarritako konpromisoekin, eta Garapen Iraunkorraren Euskal Ingurumen
Estrategiarekin bat etorriz. Programa bakoitzean, jarduera hauek identifikatzen dira:
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•

Kolektiboak: Planaren parte-hartzaile guztiei eragiten die, eta, eskuarki,
estrategia- edo koordinazio-definizioa dute.

•

Indibidualak: Sail edo eragile bakar batek burutuko ditu, baina, betiere,
orokortasuna kontuan izanik.

•

Zeharkakoak: Sail edota eragile bati baino gehiagori eragiten diete.
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7.1.

Jakin: kontsumitzaileak jakitea

7.1.1. 1. PROGRAMA. KONTSUMITZAILE INFORMATUAK . Kontsumitzailea informatzeko
programa
Deskribapena
Helburua kontsumoari eta ingurumenean duen eraginari buruzko
informazio-programa garrantzitsua eta anbizio handikoa abian jartzea da,
azken kontsumitzaileak bere ekintzen ingurumen-eraginen berri izan
dezan. Informazio-programak modu koordinatuan barneratuko ditu
Planean aztertu diren alderdi guztiak: energia, ura, garraioa, elikagaiak
eta etxeko tresnak, eta hondakinak. Ekintzak antzeko ezaugarriak eta
interesak dituzten taldeen arabera ere bereiziko dira, eragin handiagoa
sustatzeko eta sortzeko.
Gakoak eta oinarrizko helburuak
•

Gobernuaren sailek eta Administrazio Publikoek aurrera eramaten
dituzten informazio-ekimen ugarien integrazioa, Ingurumenaren
aldetik Iraunkorra den Kontsumoaren ikuspegitik. Helburua
norbanakoek aurrera eramaten dituzten jarduerak sustatuko dituen
mezu indartsua eta koherentea igortzeko ekimenak batzea da.

•

Komunikabideen inplikazioa, ez soilik mezuak igortzeko, baita
mezua ulertu eta eguneroko informazio-zereginean barneratzen
duten funtsezko eragile gisa ere.

•

Gizarte zibilaren parte -hartze aktiboa. Kontsumitzaileei
bideratzen zaie programa, baina haien, elkarte orokorren edota
ordezkatzen dituzten sektore-elkarteen partaidetza izan nahi da,
programa abian jartzeko eta eraginak ahalik gehien indartzeko.

•

Ezagutzak garatzea eta hedatzea. Informazio-ekintzekin batera,
epe luzeko jarduerak egingo dira, garatzen diren ekintzei
sinesgarritasuna eta seriotasuna emango dien ezagutza sortzeko.

Ingurumenaren aldetik Iraunkorra den Kontsumoaren programa eta
etorkizuna.
“Kontsumitzaile informatuak” programa diseinatutako estrategiaren zati
nagusia da. Helburua kontsumitzaileak jakitea da, eta hori bideratzeko
pieza nagusia da. Horretaz gain, kontsumitzaileak jarrerak aldatu nahi
izateko lehen urratsa da.
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Ekintza bereziak
OE1

JAKIN: KONTSUMITZAILEEK JAKIN DEZATELA

HASITA

BERRIA

KONTSUMITZAILE INFORMATUAK
Ekintza bereziak

J1

“Zure Zaborrarekin Zer Egin Badakizu ” kanpaina. Sektore
erresidentzialeko hondakinen deuseztatzeari buruzko informazioa

J2

“Ingurumenarekin Arduratsua den Kontsumitzailea” gida.
Kontsumo erede arduratsuen identifikatzea

Ekintza osagarriak
OE1

JAKIN: KONTSUMITZAILEEK JAKIN DEZATELA

HASITA

BERRIA

KONTSUMITZAILE INFORMATUAK
Ekintza osagarriak
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J3

Ekodiseinu tresna teknikoak. Kontsumitzailea eta fabrikatzailea
informatzea produktuaren diseinuak ingurumenaren gaineko bere
eraginean duen ondorioei buruz.

J4

Web orria: www.kontsumo.net. Kontsumo Iraunkorraren arloko
ekimenen inguruko informazio digitala eta puntuala atari horretan
jartzea

J5

Kontsumitzailea informatzea ehun-gai eta elikagaien
etiketatzearen inguruan

J6

Ingurumenarekin Iraunkorra den Kontsumoari buruzko Aste
Monografikoak Hirugarren Adineko Zentroetan.. Heziketa
ikasgelak eta seminario informatiboak.

J7

Eko-Kontsumoari buruzko gazteentzako material
didaktikoaren garapena. CD-rom euskarrian argitaratua

J8

Produktuen derrigorrezko etiketatzeari buruzko informazioa
liburuxka eta web orrialdeetan, bertan etiketatze ekologikoari
buruzko informazioa ere ematen da.

J9

Informazio kanpaina orokorrak eta arrainaren zentzuzko
kontsumoa bultzatzea. Arrantza baliabideeen stockari buruzko
informazioa eta garaiko produktuen promozioa.
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7.1.2. 2. PROGRAMA. KONTSUMITZAILE PRESTATUAK . Azken kontsumitzailea gaitzeko
eta prestatzeko programa.
Deskribapena
Helburua kontsumitzaileak praktika arduratsuetan prestatzeko ekimen
anitzen buru izatea da, ingurumenarekiko eskubideak, eta, modu oso
berezian, betebeharrak ezarriz. Arlo guztietan eragin nahi da, eta
kolektibo ugariri zuzenduko zaie: Administrazio Publikoei (ingurumenprestakuntzako planaz koordinatuz), hezkuntza-kolektiboei, herritarrei,
profesionalei, nekazariei, eta abarri.
Gakoak eta oinarrizko helburuak
Izaera integratzailea. Programak kontsumitzailearen ingurumenprestakuntzarako ekimen ugariren erreferentzia-esparrua izan behar du,
irizpideak indartzeko, batzeko eta koordinatzeko, eta epe luzeko
ikuspegian eragiteko.
Lehen Hezkuntzak kontsumitzaile arduratsuak prestatzeko duen
funtzioan sakontzea. Lehen Hezkuntza prestakuntzaren oinarrizko
eragile gisa finkatzeko aurrerapausoak ematea, eta gure gizartearen
etorkizuneko garapenaren oinarrizko alderdiak sartzea eta indartzea; kasu
honetan, Ingurumenaren aldetik Iraunkorra den Kontsumoarenak. Lehen
Hezkuntza sendotzea ez da ikastaroetan, gaietan eta programetan
aurrera egitea bakarrik, baita irakaskuntzako prestatzaile arduradunak
prestatzea eta heztea ere, haiek baitira hezkuntza-sistema gidatu eta
irakasgaiak Plan hau bideratzen duten iraunkortasunaren kontzeptuez eta
printzipioez bete behar dituztenak.
Sektore-programetan eragitea. Ezagutza eta prestakuntza orokorra
emateaz gain, programaren helburua ezarritako sektore-eremuetan
sakontzea da, ez baitute egoera bera, eta ezagutu behar dituzten
kontzeptuek ñabardura oso garrantzitsuak baitituzte.
Ingurumenaren aldetik Iraunkorra den Kontsumoaren programa eta
etorkizuna.
Kontsumitzaileak “jakin” dezan alderdiari dagokionez, Planak ezin du
komunikazioan soilik geratu; ezagutzak prestatu eta transmititu behar ditu,
gizarte-oinarri sendoak eta finkoak ezartzeko. Gutxieneko ingurumeneragina bermatuko duen gizartea pertsona prestatuek, irizpidedunek eta
ezagutzadunek osatu behar dute. Ezagutza, zalantzarik gabe, aldaketaren
oinarria eta bermea da; batez ere, oinarrizko materiak sartzen badira,
herritarren oinarrizko prestakuntzan.
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Ekintza bereziak
OE1

JAKIN: KONTSUMITZAILEEK JAKIN DEZATELA

HASITA

BERRIA

KONTSUMITZAILE TREBATUAK
Ekintza bereziak

J10

Energiaren kontsumoan heziketa iraunkorrerako
programa. Ingurugiroarekin iraunkorra den energia
kontsumoari buruzko eskolako heziketa.

J11

Ingurumen heziketa proiektuetan irakasleei eta ikastetxeei
laguntzeko IIHII sarearen barruan ingurugiroarekin
iraunkorra den kontsumoaren linea.

J12

Hezkuntzako jardueretan eta programetan
Ingurumenarekin Iraunkorra den Kontsumoko irizpideak
sartzea Egokitzapen kurrikularra eta material didaktiko berria
sartzea

J13

Hezitzaileen heziketa. Ingurumen heziketarako ikastaroak
eta unibertsitatekoak ez diren mailatan programak eta
heziketa praktikak egokitzea.

J14

Ingurumenaren aldagarria eta Ingurumenarekin
iraunkorra den kontsumoa nekazaritza heziketa
arautuaren programa 2002-2005 sartzea.

Ekintza osagarriak

OE1

JAKIN: KONTSUMITZAILEEK JAKIN DEZATELA

HASITA

BERRIA

E
t
o

KONTSUMITZAILE TREBATUAK
Ekintza osagarriak
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J15

Sentsibilizazio programa eta nekazaritza
praktika egokiak Landa-ingurunean hondakinak
murrizteko hezkuntza nekazarientzat

J16

Landa-ingurunean Uraren Zentzuzko
Kontsumorako eta Aurrezkirako Informazio
Gida. Uraren kontsumo arduratsurako praktika
errazak
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7.2. NAHI: kontsumitzaileak jakitea
“JAKIN” arloa landu ondoren, “NAHI” arloa landuko dugu orain, eta literaturan
“Software” izenez ezagutzen den bigarren hankatzat har daiteke,
kontsumitzaileak “pentsatzen” eta “sentitzen” duenari egiten diolako
erreferentzia12.
7.2.1. 3. PROGRAMA. KONTSUMITZAILE SENTSIBILIZATUAK . Ingurumenaren aldetik
Iraunkorra den Kontsumoari buruz sentsibilizatzeko, hezteko eta gizarte -balorizazioa
emateko programa.
Deskribapena
Helburua informazioaz harago doan sentsibilizazio-kanpaina aktibo bat
abian jartzea da, eta kontsumitzaileak eta haien ardurak barneratzea eta
sartzea. Kontsumitzaileengandik hurbil dauden lanak dira, kontsumo
arduratsuak sari pertsonal handiak ez ezik, gizarte- eta ingurumen-sariak
dituela konbentzi daitezen.
Gakoak eta oinarrizko helburuak
Aldaketara bideratutako informazioa. Programa horren bidez, aurrera
egiten da informazio-kanpainan, eta ekintzan eragin nahi da, praktika
onak erakutsiz eta azalduz. Adibide bakunak eta indartsuak agertuz
hautematen dute egiaz, kontsumitzaileek, gauzak aldatzeko zer indar
duten. “Sinesteko ikusi" esaldia ona izango da programarentzat.
Herritarren konpromisoa. Helburua herritarren borondatea aldatzea da
eta, horretarako, oso garrantzitsua izango da eurek aktiboki parte-hartzea.
Horren adibide on bat kontsumitzaileekin borondatezko akordioak bilatzea
izango da, urrats sendoz eta irmoz, ingurumenaren hobekuntzan aurrera
egiteko konpromisoa adierazten duen akordio publikoa sina dezaten.
Gizarte -balioak sendotzea. Programak belaunaldien arteko zuzentasuna
nagusi izango duten, natura-baliabideen eta ingurumenaren gehienezko
errespetua txalotuko duten eta gizakiaren eta inguruaren osoko
ikusmoldea eta ikuspegia goraipatuko duten gizarte-balioen aldaketa
nabarmenduko du. Ongi egiten duten pertsonei, kolektiboei eta instituzioei
gizarte-onarpena ematea izango da motibatzeko eta sentsibilitate berriak
sartzeko modurik onena. Ildo berean, beharrezkoa izango da jarrera
desegokiak publikoki aurpegiratzea, garbi adierazteko Euskadik, garapenereduaren gida gisa, iraunkortasunaren bidea aukeratu duela.
Lehen Hezkuntzaren eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren
funtsezko funtzioa. Aurreko programaren osagarri, Lehen Hezkuntzak,
ezagutza igortzeaz gain, babes berezia eman behar die balioetan
sentsibilizatzeko eta hezteko ekimenei, gazteak lortu nahi den
pentsamolde-aldaketaren iturri izan daitezen.

12

Ikus OCDE (2001), “Policies to Promote Sustainable Consumption: An Overview”, Policy Case Studies Series.
ENV/EPOC/WPNEP (20001)18/FINAL.

Ingurumenarekin Iraunkorra den Kontsumoaren Euskal Plana (2006-2010)

57

Ingurumenaren aldetik Iraunkorra den Kontsumoaren programa eta
etorkizuna
Kontsumoaren gutxieneko ingurumen-eragina bermatzeko, beharrezkoa
da jendearen borondatea aldatzea, eta programa horrek funtsezko
funtzioa du zeregin horretan. “Nahi” izatea, “jakin” eta “ahal” izatearen
erdigunetzat har daiteke. Nahi izatea ezagutza bereganatzea, oinarritzea
eta balioa ematea da; ingurumen-kontsumo arrazionalagoa gauzatzeko
beharrezko lehen urratsa da. “Nahi” izateko, balioztatu egin behar da, eta
balioztatze hori da programaren muina.
Ekintza bereziak

OE2

NAHI: kontsumitzaileek nahi izatea

HASITA

BERRIA

KONTSUMITZAILE SENTSIBILIZATUAK
Ekintza bereziak
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N1

Korrespontsabilizazio Kolektiborako Ekintzak. Erabakihartzetan, agente sozialek eta ekonomikoek aktiboki parte
hartzeko gaitasunen garapena

N2

“Herritar Iraunkorra” sariak. Iraunkortasunaren alde egindako
Ahaleginaren Onarpen Soziala.

N3

Sentsibilizazio-kanpaina Orokorra “Ingurumena kontsumitzen
duzu?. Garapen Iraunkorraren Euskal Ingurumen Estrategiaren
arloan, Ingurumenarekin Iraunkorra den Kontsumoa zabaltzeko,
komunikabideen erabilera

N4

Hiritarren Kolektiboen eta Administrazio Publikoen arteko
Hitzarmen Boluntarioak. Ingurumenarekin Iraunkorra den
Kontsumoaren arloan, elkarrekiko konpromisoen erdiespena

N5

EAEko Enpresa-sektorean Praktika Egokien Zabalkuntza

N6

Energiaren Aurrezkirako eta Energia Berriztagarrien
Erabilerarako Urteko Kontzientziazio Kanpaina

N7

Ingurumenarekin Iraunkorra den Kontsumoa Eskolako Agenda
21en. Iraunkortasunaren prozesuan, hezkuntza-komunitatearen
parte-hartze arduratsua

N8

Euskal Gizartean Kontsumo Arduratsuaren Sentsibilizaziorako
eta Sustapenerako “Kontsumo Eskola” programa.
Ingurumenaren ikuspuntutik, Kontsumo Iraunkorrarekin lotutako
tailer espezifikoak

N9

Euskal Hezkuntza-komunitatearen Sentsibilizazio Programa
Integrala. IIHII - HUIS Lankidetza
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Ekintza osagarriak

OE2

NAHI: kontsumitzaileek nahi izatea

HASITA

BERRIA

KONTSUMITZAILE SENTSIBILIZATUAK
Ekintza osagarriak
N10

“Zure esku” Difusio eta Komunikazio Kanpaina. Euskal
gizarteari zuzendua, Ingurumen Iraunkortasunaren arlokoa

N11

Ingurumenarekin Iraunkorra de Kontsumoaren arloan, Ardurak
Modu Partekatuan beren gainean hartzeko zuzendariei eta
teknikariei gonbita. Hezkuntza-komunitatea, Arduradun
Publikoak, Agente Instituzional Nagusiak

N12

Ingurumenarekin Iraunkorra de Kontsumoaren arloan,
Hezkuntza-komunitatearentzako Lan Ildo Estrategikoen
identifikazioa. Garapen Iraunkorrerako Euskal Hezkuntza
Estrategiaren barruan jasoak

N13

Paper Birziklatuaren Erabilera Mailakatua Argitalpenetan eta
Dibulgaziozko Materialetan

N14

Kontsumo Tailer Ibiltarien Programa. Bigarren zikloko lehen eta
bigarren hezkuntzako ikasleentzat ingurumenarekin iraunkorra den
kontsumoaren gaineko tailerrak

N15

Eko-Kontsumo Tailerren Ondorioen Dibulgazio Multimedia.
"Kontsumitzailearen Hezkuntzarako 133 Tailerren" dibulgazioekintza zabalago baten barnean

N16

Sentsibilizazio eta Arrantza eta Baso Praktika Egokien
Programa. Baliabide naturalen babeserako ekintzak

7.2.2. 4. PROGRAMA. ADMINISTRAZIO EREDUGARRIA. Ingurumenaren aldetik
Iraunkorra den Kontsumoaren aldagaia sektore-politika guztietan barneratzeko
programa.
Deskribapena
Programak administrazioan eragiten du, ondasunen eta zerbitzuen
kontsumitzaile den heinean, eta adibide eredugarria ematea du helburu:
ingurumen-eragina murrizten duten zerbitzuak eta ondasunak aukeratuz,
herritarrei zerbitzu ona eman dakiekeela erakustea.
Gakoak eta oinarrizko helburuak
Sailen arteko koordinazioa, kontsumo publikoa ildoen arabera, eta
baterako irizpideak baterako plan baten arabera lerrokatzeko, Garapen
Iraunkorraren Euskal Ingurumen Estrategiaren eta Ingurumenarekiko
Iraunkorra den Kontsumoaren Euskal Planaren ildoekin bat etorriz.
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Administrazioko langileak konbentzitzea, eta parte-hartze aktiboa
izatea. Gainerako kontsumitzaileekin egin nahi den bezala, helburua
borondatea aldatzea da; kasu honetan, administrazioarena. Horretarako,
administrazioa osatzen duten pertsonengan eragin behar da. Kontua ez
da arautzea soilik; jarrera-aldaketaren onuraz konbentzitu behar dira
pixkanaka.
Praktika onak hedatzea. Administrazio Publikoak mezuak igortzeaz gain,
gizarteari jardun egiten duela jakinaraztea da helburua, eta, askotan,
araudiak eskatzen duenaz gaindiko ahalegin pertsonala eskatzen duten
jarrerak praktikan jartzen dituela.
Ingurumenaren aldetik Iraunkorra den Kontsumoa Gobernuaren
sektore-politiketan txertatzea. Administrazio Publikoak bere erosketak
arau ditzake, eta ingurumenarekiko errespetuari buruzko irizpide
aurreratuen arabera moldatu. Baina ekintza publikoa harago doa, beste
eragile guztien jarreran eragin baitezake, ekonomia, teknologia, gizartea,
etxebizitza eta abar sustatzeko politiken bidez. Ildo horretan, politika
publikoen zeregin eredugarriak bilatuko ditu Planak, Ingurumenaren
aldetik Iraunkorra den Kontsumoaren ikuspegiari dagokionez.
Ingurumenaren aldetik Iraunkorra den Kontsumoaren programa eta
etorkizuna
Programa hori Planaren erdigunean dago, ezarritako hirukiaren
katalizatzaile garrantzitsua baita. Oso garrantzitsua da kontsumitzaileari
zer eskatzen zaion, zer egiten ari den eta abian zer dagoen adieraztea.
Sektore publikoa aurretik joatea adibide ona da herritarrek ikasteko, baita
beren jarrera-ildoak aldatzeko jarrera ona izan dezaten ere. Azkenik,
erosketen bolumena eta gaitasuna direla-eta, Gobernuaren ekintzak
behar adinako masa kritikoa izan dezake merkatu ahulak edo hasiberriak
mobilizatzeko, eta produktu ekoeraginkorren edo ingurumenarekiko
errespetu gehiago duten produktu berrien merkatuak sortzeko.
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Ekintza bereziak

OE2

NAHI: kontsumitzaileek nahi izatea

HASITA

BERRIA

Ereduzko administrazioa
Ekintza bereziak

N17

Administrazioaren Sailen eta Helbideen Aktibitateen Martxan
Jartzerako eta Garapenerako, Ingurumenarekin Iraunkorra den
Kontsumo irizpideen Sustapen eta Komunikazioa

N18

Erosketa Publiko Berdeen Sistemaren Garapena. Administrazio
Publikoen ondasun eta zerbitzuen eskuratze prozesuan,
ingurumen faktorea (produktuaren ingurumen iraunkortasunaren
eragina) elementu erabakigarri izatea

N19

Eraginkortasun eta Aurrezki Energetiko Sailen arteko Ekintzen
Koordinazioa eta Dinamizazioa

N20

Ingurumenarekin Iraunkorra den Kontsumorako Jarraibideen
Dibulgazioa eta Barne-komunikazioa. Administrazio Orokorraren
Sailak eta Helbideak

N21

Ingurumenarekin Iraunkorra den Kontsumo Barne Ekintza
Plana. Baliabideak (energia, papera, material didaktikoa);
Hezkuntza-azpiegiturak (eko-homologatutako eraikinak);
Zerbitzu osagarriak (garraioa, jangelak)

N22

Ingurumenarekin Iraunkorra den Kontsumoari buruzko
Sentsibilizazio eta Barne-informazio Programa. Hezkuntza,
Unibertsitate eta Ikerketa Saila

N23

Ingurumenarekin Iraunkorra den Kontsumoarekin lotutako
Ikerketa Ildoen eta Programen Koordinazioa.

N24

Industria-ILAS Sailen arteko Koordinazioa
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OE2

NAHI: kontsumitzaileek nahi izatea

HASITA

BERRIA

E
t

Ereduzko administrazioa
Ekintza bereziak

62

N25

Administrazioko Ibilgailuen ataleko tailerrean, Produkzio
Garbirakojarduerak: HCren bereizketa auto-garbiketako tunelean

N26

Eusko Jaurlaritzako Inprimategian Produkzioa Garbirako
jarduerak: suntsitu ordez, garbiketa tresnen garbiketa;
inprimategiko dokumentuetarako erabilpen eskuliburuaren
ezarpena, elektronikoki erabil daitezken formularioak zehaztea...

N27

Eusko Jaurlaritzako bulegoetan eta instalazioetan, Produkzio
Garbirako jarduerak: lorezaintzarako erabiliko den euri-uraren
aurreikuspena; bulego hondakinen bereizketa; sukaldeko
hondakinen bereizketa; hondakin arriskutsuak sortzen dituzten
produktuen erosketa saihestea; bero ponpen ordez, gas natural
galdarak jartzea; langileei Eusko Jaurlaritzako 7 eraikuntzetan
egindako EKOSCAN ingurumen-diagnostikoaren berri ematea

N28

Ingurumena kontuan hartzen duten erosketa eta kontratazio
prozeduren ezarpena, baita kontrataziorako ingurumen
balioespena ere

N29

Paperaren erosketa publiko berdeetarako irizpideak garatzea,
irizpide horiek jarraituz erostea, eta interesa duten beste agente
batzuei dibulgatzea

N30

Altzarien erosketa publiko berdeetarako irizpideak garatzea,
irizpide horiek jarraituz erostea, eta interesa duten beste agente
batzuei dibulgatzea

N31

Ibilgailuen erosketa publiko berdeetarako irizpideak garatzea,
irizpide horiek jarraituz erostea, eta interesa duten beste agenteei
dibulgatzea

N32

Energiaren erosketa publiko berdeetarako irizpideak garatzea,
irizpide horiek jarraituz erostea, eta interesa duten beste agenteei
dibulgatzea. Jaurlaritzako energia kontsumoa minimizatzea

N33

Eraikuntza Iraunkorrerako irizpideak garatzea, irizpide horiek
jarraituz eraikuntza kontratatzea, eta interesa duten beste agente
batzuei dibulgatzea

N34

Bulego materialen erosketa berderako irizpideak garatzea,
irizpide horiek jarraituz erosketak egitea, eta intersa duten beste
agente batzuei dibulgatzea

N35

Lehentasun berriak ezartzea, Erosketa Publiko Berdeen
irizpideak finkatzeko, eta baldintza orriak ezartzea, Ogasuneko
Baliabide Nagusiak erositako produktuetan edota zerbitzuetan

2
0
0
4
-2
0
0
4
2
0
2
0
0
4
2
0
0
5
2
0
0
4
2
0
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7.3. AHAL: kontsumitzaileak ahal izatea
Programak ekintzak gauzatzen ditu, kontsumitzaileak Ingurumenaren aldetik
Iraunkorra den Kontsumorako jarrera arduratsuak egiaz praktikan jartzeko
konpromisoa har dezan. Kontsumitzaile arruntak nahikotasunezko motibazioa
aurkitu behar du merkatuan, ingurumen-eragina murrizten duten ondasunak eta
zerbitzuak aukeratzeko. Ezin dugu Ingurumenaren aldetik Iraunkorra den
Kontsumoa erabat kontzientziatuta daudenen eta iraunkortasuna gogor
defendatzen dutenen eskuetan soilik utzi; prezio-sistemari, erosketa-baldintzei
eta beste batzuei eskainitako ondasun eta zerbitzu bakoitzaren ingurumen- eta
gizarte-kargak ezartzeko tresnak garatu behar dira; hau da, ingurumen- eta
gizarte -gastuak barneratuko dituen merkatua garatu behar da.

7.3.1. 5. PROGRAMA. PRODUKTU EKO-HOMOLOGATUA. “Eko-Label” programa,
ekoetiketei, ekodiseinuari eta produktuaren e ta zerbitzuaren bizi-zikloaren ziurtagiriari
eta homologazioari buruzkoa
Deskribapena
Programaren helburua ekoetiketen sistema bat aztertzea, ikertzea eta
abian jartzea da; sistema horrek modu independentean eta egiatian eman
beharko dio kontsumitzaileari merkatuan dauden produktuen eta
zerbitzuen bizi-zikloaren baldintzen berri. Erraz identifika daitekeen logo
baten bidezko ziurtagiria edo kontsumitzailea nahastuko ez duen
informazio-eskema eraginkorra landu behar dira, eta helburua ziurtagirisistemak eskema bakar baten pean biltzea edo koordinatzea izango da;
Ingurumenaren aldetik Iraunkorra den Kontsumoaren sisteman, hain
zuzen ere.
Gakoak eta oinarrizko helburuak
Euskadin ekoetiketek izango duten aukeren ikerketa zehatza eta
azterketa. Euskal Autonomia Erkidegoan egiten eta saltzen diren
ondasunen ezaugarriak aztertu behar dira, kontsumo arduratsuaren eta
iraunkorraren sisteman aurrera egiteko aukera errealak ulertzeko.
Erabakitasunez aurrera egitea ingurumen-ziurtagiriak abian jarri diren
arloetan. Eraikinen energia- eta ingurumen-ziurtagirietan ahalegin berezia
egitea proposatzen da; bereziki, Administrazio Publikoaren eraikin
berrietan. Horretarako, kalitatezko produktu ekologikoen ziurtagirietan ere
ahalegin berezia egin beharko da.
Ingurumenaren aldetik Iraunkorra den Kontsumoaren programa eta
etorkizuna
Kontsumoaren gutxieneko ingurumen-eragina bermatzen duen gizarteak
kontsumitzaileek erosketen eraginak ezagututa aukeratu ahal izatea
bermatu behar du. Merkatuan produktuak aukeratu behar dira, eta egungo
etiketen informazioa eta prezioak ezin dute eskuragarri dauden informazio
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bakarrak izan. Ekoetiketa, edo edozein ziurtagiri, informazioa emateko
modua dira, baita sentsibilizatzeko modua ere, eta, batez ere,
kontsumitzaileek merkatuan bilatzen dutena aurkitzeko elementua.
Ekintza bereziak

OE3

AHAL: kontsumitzaileek ahal izatea

HASITA

BERRIA

EKOHOMOLOGATUA
Ekintza bereziak
A1

Produktuak egiaztatzeko programa (hausnarketa globala)

A2

Etxebizitza eta Eraikin Publilkoen Energia Ziurtagiriaren
Eskema Sostengua eta laguntza teknikoa

A3

Eraikuntza Iraunkorraren Irizpideak sortzea, Administrazioaren
Instalazio Berrietan.

A4

Nekazaritza produktu ekologikoen eta kalitatezkoen
ziurtagiriaren garapena promozionatzea.

A5

Basogintzako Ziurtagiri Iraunkorra martxan jartzea eta
garatzea.

A6

Ekodiseinurako tresna teknikoak

7.3.2. 6. PROGRAMA. BEHAR BESTEKO MERKATUA. “Market Building” programa,
merkatu iraunkorra eraikitzeari buruzkoa.
Deskribapena
Euskadin merkatu iraunkorra artikulatzeko, osatzeko, eta eraikuntza
horretan aurrera egiteko programa osatua eta anbizio handikoa garatzea.
Horretarako, hiru arlo bereizitan egituratutako ekintzak egin nahi dira.
Batetik, kontsumitzailearekin zuzenean lotutako enpresak motibatzea eta
sentsibilizatzea; bereziki, merkatalgoa. Bestetik, salmenta-baldintzetan,
produktuen eta zerbitzuen ingurumen-eraginak barneratzeko arauzko
tresnak diseinatu eta martxan jartzea. Azkenik, beharrezko ingurubaldintzak eta azpiegiturak sustatzen eta garatzen laguntzea.
Gakoak eta oinarrizko helburuak
Enpresa-sentsibilizazioa.
Kontsumitzailearen
sentsibilizazioaren
osagarri, enpresen konpromisoak helburu izango dituzten ekimenak jarri
nahi dira abian. Ezin da ahaztu kontsumitzaileak direla kontsumitzen
dutenak, baina enpresek (ekoizpen eta marketing erabakien eta
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estrategien bidez) eta merkatariek eragin handia dute kontsumitzaileek
azkenean aukeratzen duten horretan. Hori dela-eta, lan zehatza eta
zuzena egin nahi da herrialdeko enpresa buru nagusiekin (kontsumoan
eragin gehien dutenekin), jokabideak aldatzeko eta merkataritza
iraunkorragoan eragiteko akordioetara iristeko.
Tresna-erregulatzaileak garatzea. Planaren helburua zerga berdearen
erreforman sakontzea da, ingurumena garapenetik bereizteko osoko
trenak eta tresna sistem atikoak bilatzeko. Sistemaren osoko erreformaren
barruan, zuzenean kontsumitzaileen jarrera aldatzera bideratzen diren
berariazko esku-hartzeen moduetan aurrera egiteko.
Kontsumitzailearen defentsa sustatzea. Kontsumitzailea defendatzeko
jarduerak indartzea, jardueretan kontsumitzaileak modu arduratsuan eta
iraunkorrean kontsumitzeko duen eskubidea barneratuz.
Ingurumen-azpiegiturak garatzea. Ingurua eta azpiegiturak beharrezko
baldintza dira Ingurumenaren aldetik Iraunkorra den Kontsumorako.
Batetik, ondasunak (energia eta ura, esaterako) kontsumitzailearengana
modu iraunkorrean iristea bermatzeko; bestetik, ondasunek eta
zerbitzuek, erabili eta kontsumitu ondoren, ingurumenean gutxieneko
eragina izan dezaten, berrerabilera eta birziklapena indartuz.
Ingurumenaren aldetik Iraunkorra den Kontsumoaren programa eta
etorkizuna
Hori da Planaren funtsezko programa, Ingurumenaren aldetik Iraunkorra
den Kontsumoa kontsumitzaileek beren beharrak ingurumenarekin gero
eta errespetu gehiago duten ondasun-otarraz betetzea baita. Planak
kontsumo arduratsuagoa lortu behar du, eta hori egiteko modu bakarra
kontsumitzaileek horretarako alternatibak izatea da.

Ekintza osagarriak
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OE3

AHAL: kontsumitzaileek ahal izatea

HASITA

BERRIA

MARKET BUILDING
TRESNA EKONOMIKOAK ETA ARAUTZAILEAK

66

A7

Merkataritzako banaketa kate handiekin lankidetza konbenioak
sinatzea, Ingurumenarekin Iraunkorra den Kontsumoa
sustatzeko Banaketa kateak ekohomologatutako produktuak
saltzeko konpromisoa hartzera bultzatzea

A8

Enpresen eta Administrazioaren artean Ingurumenarekin
Iraunkorra den Kontsumoaren gaineko Borondatezko
Hitzarmenak promozionatzea. Euskal enpresek ekoizpen
garbiarekin eta ekohomologatuarekin konpromisoa hartzea

A9

Ingurumenarekin Iraunkorra den Kontsumoaren gaineko
Borondatezko Akordioak promozionatzea kolektibo
profesionalen eta gremio jakinen artean

A10

Ingurumenarekin Iraunkorra den Kontsumoa sustatzeko tresna
ekonomikoak, erregulatzaileak eta arautzaileak garatzeko eta
martxan jartzeko programa. Ekonomia tresnak: zergak, dirulaguntzak, hobariak, salbuespenak. Arauak emateko tresnak:
debekuak, arauak.

A11

Uraren gaineko zerga Kontsumitzaile arduratsua ekonomikoki
saritzen duen zerga-sistema, eta baliabidea gehiegi erabiltzen
duten kontsumitzaileak zigortzen dituena

A12

Isuriaren gaineko zerga Hondakinak isurtzeagatik ezarritako
sistema

A13

Zerga-bonifikazioa teknologia garbiak sartzeagatik . Zergabenefizioak ekohomologatutako teknologiak erabiltzen dituzten
enpresentzat

A14

Energia berriztagarriak modu eraginkorrean promozionatzea
eraikuntza berrietan. Diru-laguntzak eta kreditu samurrak
promozionatzea, eta tresna arautzaile eta ekonomiko berriak abian
ipintzea, eraikin berrietan energia berriztagarriak instalatzeari
mesede egiteko

A15

Etxeko galdarak berritzeko programa. Instalazioak berritzeko
tresna ekonomikoak eta aholkularitza teknikoa euskarri moduan

A16

Sektore erresidentzialean gas naturala kontsumitzea
sustatzeko programa. Ingurumen-inpaktu handiagoa duten
erregai fosilak ordezkatzeko laguntza

A17

Bioerregaiak Kontsumitzeko Sustapen Programa de Euskal
Autonomia Erkidegoan. Laguntza ekonomikoa eta teknikoa
bioerregai eta biokonbustible gehiago eskuragarri egon daitezen
merkatuan

A18

Energia Fotoboltaikoa Sustatzeko Tresna Ekonomikoak
kontsumo partikularrerako . Laguntza teknikoa eta ekonomikoa
eguzki energia fotoboltaikoa instalatzeko

A19

Eguzki energia termikoaren garapena sustatzeko tresna
ekonomikoak. Laguntza teknikoa eta ekonomikoa eguzki energia
termikoa instalatzeko

A20

Legegintzako garapenak eguzki panelak instalatzeko jarduerako
hainbat sektoretan.

A20

Hondakinak tratatzeko azpiegitura berrietan inbertitzea. Etxeko
birziklapena egiteko instalazio berrietako laguntza diferentziala
(almazenamendua, garraioa, hondakinak)

A21

Lankidetza publikorako eta pribaturako laneko bideak
Ingurumenarekin Iraunkorra den Kontsumoaren esparruan.
Ingurumen alorreko azpiegitura berrien finantzaketa hartzen du
aintzat, bai eta alor horretako taldeetako eta ikerketa zentroetako
zein garapen teknologikorako inbertsioak egitea ere.

Ingurumenarekin Iraunkorra den Kontsumoaren Euskal Plana (2006-2010)

OE3

AHAL: kontsumitzaileek ahal izatea

HASITA

BERRIA

MARKET BUILDING
KONTSUMITZAILEAREN DEFENTSA

A22

Ingurumenarekin Iraunkorrak diren enpresen ranking a.
Enpresek Ingurumenarekin Iraunkorragoa den Kontsumo irizpideak
lortzeko ahalegin soziala errekonozitzea

A23

Ekodiseinua sartzea Enpresen Erosketarako Estrategian.

A22

Ingurumeneko Azalera Estrategikoa kluster estrategikoetan sartzea

A23

Ingurumen Aldagaia sartzea Enpresako Bikaintasun eta
Kalitate ereduetan. Berehelako helburua ingurumen
iraunkortasuna sartzea da EFQM ereduaren barruan

A24

Ingurumenarekin Iraunkorra den Kontsumoa sartzea
Genetikoki Aldatuta dauden Organismoak Kontrolatzeko
Departamentu Arteko Batzordean.

A25

Azpiproduktuen eta haragi zein arrain hondakinen
tratamendua eta kudeaketa arautzea.

A26

EAEko Erregulazio eta Antolamendu Zinegenetikoa eta
Piszikola. Arrantzarako eta ehizarako legeak eta arauak
eguneratzea, Kontsumo Iraunkorrari dagozkion irizpideak sartze
aldera

A27

Produktuen Segurtasunerako Kontrol eta Ikuskaritza
Sistemak. Ikuskaritzako jardunak (progamatuak edo gabeak),
araudia betetzen den ala ez ikusiko dutenak

A28

Kontsumoaren Arbitraje Sistema. Ondasunen eta zerbitzuen
kontsumoari buruzko inguruko ingurumen iraunkortasunaren
gatazkei lotutako auzi eta arbitrajeetan Euskadiko Kontsumoko
Arbitraje Batzordea sartzea

A29

Kontsumitzaileen Eskubideak Defendatzeko Erakunde Lokalei
Laguntza Ekonomikoa emateko Programa. Eragin handiagoko
jarduera, baina ingurumenaren aldetik iraunkorrak ez diren
ondasunen eta zerbitzuen aurrean kontsumitzaileen eskubideen
kontrolean eta defentsan ondorio zuzenekin.

A30

Erakundeen arteko Harremanak Kontsumitzaileen
Defentsarako Herrialdeko eta Nazioarteko Organizazioekin
Horien artean, Estatuko gainerako Komunitate Autonomoetako
izen bereko departamentuekin sortutakoak nabarmentzen dira,
esaterako, Kontsumoko Institutu Nazionalarekin , Kontsumitzaileen
Hezkuntzarako Sarearekin , Consumers International
erakundearekin edota Kontsumitzaileen Europako Zentroekin .

A31

Eraikin Publikoetan eta Hezkuntza Zentroetan eguzki panelak
ezartzea.

A32

Landa ingurua informazioaren gizartera sartzeko teknologia
eta azpiegitura berriak garatzea. KZ Landa proiektuko jarduera
osagarriak

A33

Nekazaritzako eta Abeltzaintzako Hondakinak Murrizteko eta
Kudeatzeko Plana Landa inguruetako ekoizpenak ingurumenean
duen eragina txikitzeko jarduera intergratuak sortzea eta abian
jartzea
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Balioak

Ikuspuntua eta azken helburuak

Kontsumoaren
gutxieneko
ingurumen-inpaktua
ziurtatzen duen
herrialdea

Iraunkortasuna
Naiak adostea eta
etengabe gehitzea
Erakundeen koordinazioa
Etengabeko ebaluazioa eta
jarraipena

AZKEN HELBURUAK

1. PROGRAMA
INFORMATUTAKO
KONTSUMITZAILEA

2. PROGRAMA
PRESTATUTAKO
KONTSUMITZAILEA
Erosketako erabakiek eragindako
ingurumeneko eta gizarteko ondorioen
berri izatea kontsumitzaileak

JAKIN

3. PROGRAMA
SENTSIBILIZATUTAKO
KONTSUMITZAILEA
Kontsumo-ohiturak
egokitzeko prest egoteaNAHI

, horien
LEHENTASUN kontsumitzailea
inpaktua murritz dadin
ESTRATEGIKOAK

6. PROGRAMA ASKI
DEN MERKATUA

Kontsumitzaileak eman nahi dituen
aldaketak posible egitea
AHAL
4. PROGRAMA
EREDUZKO
ADMINISTRAZIOA

5. PROGRAMA
EKOHOMOLOGATUTA
KO PRODUKTUA
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8. Baliabideen mobilizazioa eta Planaren finantzaketa
Plana dokumentu honetan definitutako terminoetan abian jarri ahal izateko, baliabide
ekonomiko ugari mobilizatu behar dira. Horretarako, beharrezkoa da bertan parte
hartuko duten eragile guztiek konpromiso ausarta hartzea, helburuak lortu ahal
izateko.
Gobernuak, Planaren buru eta sustatzaile den heinean, funts batzuk konprometitzen
ditu (ondorengo idazpuruetan zehazten den moduan), bere ahaleginak, nagusiki,
iraunkortasunean ardazteko. Kasu honetan, kontsumoaren ingurumen-eraginaren
ikuspegia izango dute.
Gobernuak mobilizatutako funtsek eragile izan beharko dute datozen urteetan, Planean
zehaztutako helburuekin bat etorriko diren konpromiso garrantzitsuak bereganatu
beharko dituzten beste administrazio batzuetako eta sektore pribatuko funtsak biltzeko.
Beraz, Planaren kudeaketaren arduradunen zeregina izango da beharrezko
sentsibilizazio- eta hedapen-mekanismoak abian jartzea, parte-hartze hori modu
eraginkorrean eta sinergikoan gauza dadin.
2006. urtearen ekitaldirako, 4,32 MM euroko baliabideak aurreikusi dira, eta pixkanaka
areagotuko dira, logikoa denez, hurrengo urteetan. Planaren guztirakoa 19,82 MM
eurokoa da.
Sailen artean, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak jasoko du diru-kopuru
handiena (aurrekontuaren %39); ondoren, Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Sailak
(%28) eta Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Sailak (%16). Planaren kudeaketak eta
idazkaritza-lanek 0,39 milioi euro beharko dituzte Plana indarrean dagoen bitartean;
hau da, aurreikusitako guztizko aurrekontuaren %2.
Saila
Lurralde
Antolamendu eta
Ingurumen Saila
NAES
HUIS
IMTS
EEE
DCSI
OS
Bateratuak edo
Kolektiboak
Jarduerak
GUZTIZKO
PARTZIALA
Koordinazioa eta
Idazkaritza Teknikoa
(ILAS: IHOBE)

% PARTAIDEEN
AURREKONTUARI
KONPARATUTA

2006

2007

2008

2009

2010

GUZTIRA (€)

776.000

717.000

577.000

607.000

577.000

3.254.000

16%

1.125.000
1.637.500
0
505.000
76.500
0

1.125.000
1.500.000
0
265.000
76.500
37.000

1.125.000
1.500.000
0
265.000
76.500
62.000

1.125.000
1.500.000
0
265.000
76.500
65.000

1.125.000
1.500.000
0
265.000
76.500
65.000

5.625.000
7.637.500
0
1.565.000
382.500
229.000

28%
39%
0%
8%
2%
1%

135.000

145.000

145.000

155.000

155.000

735.000

4%

4.255.000

3.865.500

3.750.500

3.793.500

3.763.500

19.428.000

98%

70.000

80.000

80.000

80.000

80.000

390.000

2%

Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Saila.
Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Saila.
Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila.
Industria, Merkataritza eta Turismo Saila.
Industria, Merkataritza eta Turismo Saileko Kontsumo Zuzendaritza eta Industria Segurtasuna.
Ogasun Saila.
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9. Planaren kudeaketa
9.1. Sistemaren oinarriak eta kudeaketa-organoak
Proposatutako Ingurumenaren aldetik Iraunkorra den Kontsumoaren Euskal
Planak planteatutako anbizio handiko helburuen lorpena bermatzeko antolaketaeta ezarpen-sistema bat prestatzea eta abian jartzea eskatzen du, proposatutako
jarduera-multzoaren exekuzioa eta abian jartzea babestuz.
Plana urteko programa operatiboen bidez kudeatuko da, aurrekontuari kalte egin
gabe. Mugitu egin ahal izango da aurrekontua, 2006-2010 eperako guztirakoa
mantenduz, baina funtsak urtero erabakiko dira, ezartzen diren beharren arabera.
Edozein kasutan, hauek dira Planaren kudeaketa-eredu berriaren oinarriak:
•

Ingurumenaren aldetik Iraunkorra den Kontsumoaren jardueren diseinuan
eta ezarpenean ardura duten Gobernuaren sail eta instituzio guztien
parte-hartze aktiboa.

•

Malgutasuna kudeaketan, eragileen eta kontsumitzaileen eskaeretara
eta eskualdeko nahiz munduko sistema ekonomikoak eta sozialak
ezartzen dituen aldaketetara azkar egokitzeko.

•

Merkatuaren ikuspegia. Kontsumitzaileen eta enpresen beharretara
egokitua. Lehenengoek kontsumo-ohiturak aldatu beharko dituzte, modu
iraunkorragoan kontsumitzeko. Bigarrenek ingurumenarekiko errespetu
handiagoa izango duten produktuak eta zerbitzuak merkaturatu beharko
dituzte.

•

Lankidetza publikoa eta pribatua bermatu beharko du, proposatutako
neurrien ezarpenaren elementu katalizatzaile eta bideratzaile gisa.

•

Profesionala eta bikaintasunezkoa. Esperientzia, ezagutza eta
motibazio egokiak dituzten taldeak izango dituzte Estatuan eta
nazioartean, buruan kokatzeko sistema osoaren buru izateko.

•

Helburuen lorpenera bideratua. Plana planteatutako helburuak lortzera
bideratuko da, eta horiek izango dira Planaren iraupen-epe osoan
jardueren norabide-aldaketak ezartzeko oinarria.

•

Egingarria. Hau da, beharretara egokitzea, eta planteatutako terminoetan
abian jarri ahal izatea. Hala, ekintza-plana abian jarria izateak (Eusko
Jaurlaritzako sailen bidez garatzen ari den jarduera asko garatuz)
ikaragarri errazten du Planaren egingarritasuna.

Horrenbestez, antolaketa-sistema laburtzen duten hiru oinarri daude, eta hauek
dira: parte-hartzea, helburuetara bideratzea eta profesionaltasuna. Hiru oinarri
horiek, ekonomia- eta finantza-hornidura egokiarekin batera, kontsumoaren
ingurumen-eraginak murriztuko dituen sistema bermatzeko oinarria eta funtsa
dira.
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Sistemak elkarreragin perfektua duten lau maila ditu, eta bakoitzak garbi ditu bere
funtzioa. Hauek dira lau maila horiek: Zuzendaritza Batzordea, Batzorde
Teknikoa, Ingurumenaren aldetik Iraunkorra den Kontsumoaren Foroa eta
Idazkaritza teknikoa.

9.2. Kudeaketa-organoak
9.2.1.

Zuzendaritza Batzordea
Zuzendaritza Batzordea da Ingurumenaren aldetik Iraunkorra den
Kontsumoaren kudeaketarako organo gorena, eta Plana euskal gizartean
ezartzearen arduraduna da. Batzordea Ingurumen Sailburuordetzak eta
Merkataritza eta Kontsumo Sailburuordetzak koordinatuko dute, eta,
hasiera batean, Plana prestatzen parte hartu duten Eusko Jaurlaritzaren
zuzendaritza nagusien arduradunek osatuko dute. Horiei kide berriak
gehituko zaizkie, Planaren garapen-prozesuan Gobernuaren zuzendaritza
berriak atxikitzen diren heinean, nola foru aldundietakoak, hala
udaletakoak:
-

Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritza (Nekazaritza, Arrantza eta
Elikadura Saila).

-

Elikagai Industrien Zuzendaritza (Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura
Saila).

-

Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritza (Hezkuntza, Unibertsitate eta
Ikerketa Saila).

-

IIHIIak (Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila).

-

Kontsumo Zuzendaritza eta Industria Segurtasuna
Merkataritza eta Turismo Saila).

-

Plangintza eta Estrategia Zuzendaritza (Industria, Merkataritza eta
Turismo Saila).

-

EEE Energiaren Euskal Erakundea (Industria, Merkataritza eta
Turismo Saila).

-

Ingurumen Plangintza, Ebaluazio eta Kontrolerako Zuzendaritza
(Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Saila).

-

Baliabide Orokorren Zuzendaritza (Ogasun eta Herri Administrazio
Saila)

(Industria,

Batzordearen bokazioa Gobernuaren sail eta zuzendaritza gehiago
barneratzea da, bai eta udaletakoak eta foru aldundietakoak ere, horien
eskumenak Ingurumen Kontsumo Iraunkorraren kudeaketaren giltzarri
diren heinean.
Hauek dira Zuzendaritza Batzordearen funtzio nagusiak:
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•

Planarekin bat etorriko den Urteko plan operatiboa onartzea.
Planak helburuak, lehentasunak eta jarduerak burutzeko egutegia
zehaztuko ditu.

•

Ingurumenaren aldetik Iraunkorra den Kontsumoaren Euskal
Planaren eguneratzea onartzea, berritzeko behar diren zeregin
guztiak abian jarriz.
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9.2.2.

•

Beste zuzendaritza edo sail batzuk sustatzea, Planean parte hartzeko.

•

Sailak aurreikusitako neurriak sustatzea eta ebaluatzea; urteko
txostenean jasoko dira.

Batzorde teknikoa
Zuzendaritza Batzordetik etorritako funtzioak praktikan jartzeaz arduratuko
da. Maila hori Zuzendaritza Batzordea osatzen duten zuzendaritzek eta
erakundeek izendatuko dute.
Kudeaketa-organoa den heinean, Euskadiko Ingurumenaren aldetik
Iraunkorra den Kontsumoaren jardueren buru izango da Euskadin, eta
Planean aurkeztutako kokapena edo ikuspegia izango du helburu
garrantzitsuena.
Hauek dira batzordearen funtzioak:
• Ingurumenaren aldetik Iraunkorra den Kontsumoaren Euskal Plana
gauzatzea, proposatutako programak eta jarduerak aurrera eramanez
eta koordinatuz.
• Bere sailari edo zuzendaritzari dagozkion Planaren jarduerak betetzen
direla bermatzea, sistema ekonomikoaren eta sozialaren osotasunean
abian jarritako jardueren eragina maximizatuz.
• Bere sailean edo zuzendaritzan, Planaren bilakaeraren etengabeko
jarraipena eta jarraipen formala gauzatzea.
• Ingurumenaren aldetik Iraunkorra den Kontsumoari buruzko informazio
estrategikoa zabaltzea eta ematea haiekin elkarreraginean dauden
eragileei.
• Ingurumenaren aldetik Iraunkorra den Kontsumoaren Euskal Planaren
ondoz ondoko zirriborroak prestatzea, eztabaidatzeko eta, hala
dagokionean, Zuzendaritza Batzordeak onartzeko.
• Ingurumenaren aldetik Iraunkorra den Kontsumoaren Foroan parte
hartzea, eta foroa dinamizatzen laguntzea.

9.2.3.

Ingurumenaren aldetik Iraunkorra den Kontsumoaren Foroa
Ingurumenaren aldetik Iraunkorra den Kontsumoaren Foroaren helburua
Planaren eragile publikoei eta pribatuei, eta euren jarduerek edo
eskumenek kontsumoarekin eta ingurumenarekin zuzeneko harreman
duten pertsonei parte hartzeko bidea ematea da. Foroa, nolabait, Plana
prestatzeko prozesuan izandako Foroaren jarraipen naturala da; Foro
horrek sentsibilitateak eta iritziak barneratzeko balio izan du.
Foroa ez da talde itxia, eta parte-hartzeko irekita egongo da. Foroa urtean
behin bilduko da, gutxienez, eta, ahal bada, Aste Berdearekin eta Urteko
Plan Operatiboaren azterketaren eta jarraipenaren Urteko Txostenaren
aurkezpenarekin batera.
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Foroaren funtzioak Ingurumenaren aldetik Iraunkorra den Kontsumoaren
Euskadiko egoerari eta aurrera eramandako jarduerei buruzko iritziak
ematea izango da. Horri dagokionez, ekimen estrategiko berriei buruzko
ideiak biltzeko bidea izango da, ondoren, Planean sartu ahal izateko.
9.2.4.

Idazkaritza Teknikoa
IHOBE arduratuko da Planaren Idazkaritza Teknikoaz. Idazkaritza
Teknikoaren oinarrizko funtzioek babesa emango die Kudeaketa
Unitateari, Zuzendaritza Batzordeari eta Foroari, eta horien deialdiez
arduratuko da.
Hauek izango dira IHOBEren zereginak:

9.2.5.

•

Bileren deialdiak egitea eta beharrezko dokumentuak ematea
Kudeaketa Unitateari nahiz Zuzendaritza Batzordeari.

•

Planaren egoerari, bilakaerari eta jarraipenari eta jarduerei
buruzko beharrezko material teknikoa prestatzea. Arreta berezia
emango zaio Planean proposatzen diren adierazleak betetzeari.

•

Ingurumenaren aldetik Iraunkorra den Kontsumoaren Foroaren
deialdia egitea, antolatzea eta dinamizatzea.

•

Gaitasun eta ezagutza teknikoetan oinarrituta, sailek abian
jarritako jarduerak babestuko ditu IHOBEk, beharrezkoa den
heinean.

•

Plan Operatiboak eta Urteko txostenak eztabaidatzeko zirriborroak
prestatzea.

•

Sailek behar duten informazioa biltzea, jarraipen-dokumentuak
egin ahal izateko, eta Plan berria proposatu ahal izateko.

•

Ingurumenaren aldetik Iraunkorra den Kontsumoaren Euskal
Planaren zirriborro kontsekutiboak koordinatzea.

Jarraipenaren metodologia
Ekitaldi bakoitzaren amaiera aldera, bilera deialdia egingo dio Batzorde
teknikoari Idazkaritza Teknikoak, Urteko Plan Operatiboaren jarraipena
egiteko, eta plan operatibo berri proposatzeko hurrengo urterako.
Ingurumenaren aldetik Iraunkorra den Kontsumoaren Euskal Planaren
beraren beharrezko aldaketak ere landuko dira.
Bilera horietatik ateratzen diren txostenak Zuzendaritza Batzordeari
aurkeztuko dizkiote Idazkaritza Teknikoak eta Batzorde Teknikoak,
batzordeak onar ditzan.
2006-2010eko Ingurumenaren aldetik Iraunkorra den Euskal Kontsumo
Planaren ebaluazioa eta segimendua IHOBE SAk egingo du, Planaren
Idazkari Tekniko den aldetik. IHOBEK Zuzendaritza Batzordeari haren
berri emango dio zehaztutako helburuak kuantitatiboki zein kualitatiboki
bete ote diren balorazio bat egin ostean, bai eta kontsumoaren
iraunkortasunean hobekuntzaren bat nabaritu den zehaztuta ere. Era
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berean, IHOBE SAk aipatutako Zuzendaritza Batzordea urteko Plan
Operatiboaren gainean informatuko du, eta, hala balegokio, baita
Ingurumenaren aldetik Iraunkorra den Kontsumoaren Euskal Planaren
bertsio berriaren gainean ere.
Industria, Merkataritza eta Turismo Sailak eta Ingurumen eta Lurralde
Antolamendu Sailak aipatutako txostenak Planifikazioko eta Gai
Ekonomikoetarako Batzorde Ordezkariari bidaliko dizkiote.
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10.

Jarraipena eta ebaluazioa
Planaren ezarpen eraginkorra lortu ahal izateko, beharrezkoa da garapenaren
jarraipena egitearen aldeko apustua egitea hasieratik, jardueren eraginkortasun-maila
ebaluatzeko eta beharrezko zuzenketak egiteko, baita ondorioak ateratzeko ere,
etorkizuneko jarduerei dagokienez.
Hala, arreta berezia emango zaio jardueren banakako jarraipenari. Horretarako, horien
martxari buruzko datu-bilketarako eta prozesatzeko sistema egokia bermatuko da.
Batzorde teknikoa izango da Planaren ebaluazioaz, jarraipenaz, babesaz eta
berrikuspenaz arduratuko den kudeaketa-organoa; zeregin horretarako, garatutako
jardueren kalitatea eta objektibotasuna bermatuko duten kanpoko baliabideen babesa
eta barruko baliabideak izango ditu.
Aurreikusitako jarduerak asko direnez, eta osoko moduan gauzatu behar direnez,
jarduera horien guztien jarraipen-, ebaluazio- eta babes-zereginak gauzatu beharko
dira; betiere, ikuspegi oso koordinatuaren bidez. Horretarako, ondorengo ildoei
jarraituko zaie:
•

Ekintzak aukeratzeko irizpideak Planaren helburu estrategikoetara eta horren
emaitza objektibora (adierazleetan islatzen dira) egokitzea.

•

Erabakiak hartzera bideratutako jarraipena abian jartzea, bai Planaren jarduera
bakoitzaren maila operatiboan, bai maila estrategikoan.

•

Planaren jardueren banakako jarraipen sustatzea, berariazko babesa emanez
jarduera horren birbideratzean edo garapenean ager daitezkeen arazo jakinen
ebazpena eskatzen den kasuetan. Kasu horretan, berariazko baliabide gaituak
erabili ahal izango dira aholkularitza-zereginetarako.

•

Planaren osotasunaren bitarteko berrikusketa orokorrak egitea, bereziki, bi
urteetara, eta Planaren ezarpenaren, eraginaren eta eraginkortasunaren
eraginari erreparatzea (ezarritako helburuen lorpenari begira), baita emaitzen
egokitzapenari ere, Berrikuntza Sistemaren inguru orokorraren bilakaerari
dagokionez.

•

Planaren martxaren berri ematea, kudeaketa-organoei ez ezik, eragile guztiei
ere bai.

Balio oso garrantzitsua eman zaio informazioari, zentzu guztietan, eta parte
hartuko duten eragile guztien artean, Planaren arrakastaren faktore kritiko gisa.
Planaren martxari buruzko kalitatezko informazioa izatea, eta modu egokian erabiltzea
eta komunikatzea Planak berak aurreikusten duen erronketako bat da.
Ebaluazio- eta jarraipen-zereginak Planaren martxari buruzko Adierazleen
monitorizazioan babestuko dira, hein batean. Adierazle horiek, ordea, ez dute
informazio-funtzioa soilik, erabakiak hartzera ere bideratzen dira-eta; beraz,
bakoitzarentzat lortu beharreko helburu kuantitatibo zehatzak ezarri dira. Horrela,
izandako desbideratzeak zehatz ditzakete jarraipen- eta ebaluazio-jarduerek, horren
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arabera jarduteko, eta, beharrezkoa denean, Plana berriz bideratzeko irtenbide
zehatzak proposatzeko.

10.1. Adierazle estrategikoak edo estrategiaren aginte-mahaia
Planaren aurrerapen orokorra ebaluatzeko eta plangintzaren arabera nola
gauzatzen den ebaluatzeko aukera ematen du. Zuzeneko funtzioa definitutako
helburuen lorpen-mailari edo aurrerapenari buruz bideratzea izango da.

ADIERAZLE ESTRATEGIKOAK

2010
URTERAKO
HELBURUA

2004KO
DATUAK

--

--

JAKIN
Lotura duten gaietan ikertzeko erabiltzen den aurrekontu publikoaren kantitatea
Ingurumenaren inguruan nahikoa informatua dagoela uste duen populazioko
portzentajea
Eusko Jaurlaritzaren sinesgarritasuna informazio iturri moduan nabarmen igotzea

80%

60%

20%

9%

%60
%70

%44
%48

%90
%80
%45

%78
%70
%25

%40
%35
%40

%24
%19
%25

NAHI

Normalean ondokoak gutxitzeko asmoz lan egiten duen populazioaren portzentajea:
etxeko ur kontsumoa:
etxeko energia kontsumoa:
15 urte baino gehiagoko kontsumitzaileen portzentajea, hondakinak beti banatzen
dituztenak
*Beira, papera eta kartoia
*Pilak eta bateriak
*Erabilitako sukaldeko olioak
Ondokoak normalean kontsumitzen dituen biztanleria portzentajea:
*modu ekologikoan ekoitzitako elikagaiak
*produktu ekologikoak
*gutxi kontsumitzen duten etxetresnak
AHAL
Modu iraunkorrean ekoitzitako elikagaien merkatuko kuota. (Portzentajea).
Hondakinen bilketa bereiztua egiteko zerbitzua baden udalerrian
Ekoefizienteak diren produktuen merkatuko kuota. (Portzentajea).
Garraio publikoa ez dutela erabiltzen esaten duten pertsonen portzentajea, ez dagoelako
edota desegokia delako.
Inbertsio publikoan haztea (garraioa, hondakinak...)

78

3%
100%
10%
20%

34%

10%
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10.2. Programen betetze-adierazleak
Adierazle horiek hiru zutabe estrategikoak orekatuta dauden, betetzen ari diren
edo horietakoren bat modu berezian sustatu behar den adieraziko digute.
Adierazle horiek jarduera bakoitzaren adierazleetatik ateratzen dira, eta
eransketaren bidez kalkulatzen dira.

ADIERAZLE ESTRATEGIKOAK

HELBURUA
2010

JAKIN: KONTSUMITZAILEAK JAKITEA
INFORMATUTAKO KONTSUMITZAILEA
Ingurumerarekin Iraunkorra den Kontsumoari buruzko informazioa jaso duten
biztanleriaren eta pertsonen kopurua (ekobarometroa) (% eta zk.)
Martxan jarritako informazio-jardueren kopurua guztira (eta jomuga-kolektiboaren
arabera): web orriak, argitalpenak, libiruxkak eta beste batzuk

%40
25 (gutxienez 4)

PRESTATUTAKO KONTSUMITZAILEA
Martxan jarritako hezkuntza-jardueren kopurua (eta jomuga-kolektibo bakoitzeko) (zk.)

15 (gutxienez 4)

CAS materiala barne hartzen duten praktiken eta hezkuntza-programen kopurua (zk.)

15

Programa ematen duten zentroen kopurua

50

NAHI: KONTSUMITZAILEAK NAHI IZATEA
SENTSIBILIZATUTAKO KONTSUMITZAILEA
Kontzientziatzeko eta parte hartzeko kanpainen kopurua
Ingurumenarekin Iraunkorra den Kontsumoarekin sentsibilizatutako biztanleriaren
ehunekoa (ekobarometroa, kanpainak sustatzen dituzten eragileen estatistikak, etab.) (%)

15
%60

EREDUZKO ADMINISTRAZIOA
Eraikin publikoetan ingurumenarekin iraunkorrak diren kontsumoa sustatzeko jardueren
kopurua (zk.)
Administrazioaren jarduera eredugarrien kopurua
Erosketa publiko guztien gaineko erosketa berdeen ehunekoa (%)

20
25
%40

AHAL: KONTSUMITZAILEAK AHAL IZATEA
PRODUKTU EKOHOMOLOGATUA
Ekohomologatutako produktuen eta gaikako zerbitzuen kopurua (energia, ura, elikagaiak,
garraioa, etxetresna elektrikoak)
Ziurtagiri-eskemei emandako babesaren eta gaikako kopurua (energia, ura, elikagaiak,
garraioa, etxetresna elektrikoak) (zk.)

15
6

ASKI DEN MERKATUA EDOTA MARKET BUILGING DELAKOA
Ingurumenarekin Iraunkorra den Kontsumoa babesteko ezarritako tresna ekonomikoen
eta arautzaileen kopurua (zk.)
Interesa duten eragileekin sinatutako hitzarmenen kopurua
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10.3. Ingurumen-adierazleak
Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-adierazleak 22 indize dira, eta, horien
bidez, EAEn ingurumenak zer bilakaera duen ezagut daiteke urtero. Horretaz
gain, Ingurumen Iraunkorraren arloan jarduten duten eragileek abian jarritako
ekintzen eraginkortasuna ezagutzeko behatokia ere bada.
Plan honen ezarpen-esparruan, adi jarraitu beharko diegu ingurumen-adierazleen
bilakaerari, eta kontuan izan behar dugu kontsumoaren ildoek ere eragiten dutela
horietan. Badakigu faktore ugari direla adierazle horietan eragiten dutenak, eta
horietako bat Planaren ekintzen ezarpena izango da. Behaketa horren bidez,
iraganeko ekintzei buruzko ondorioak atera ahal izango ditugu, Planetik
eratorritako plan operatiboak zuzentzeko, hobetzeko edo mantentzeko, eta
ingurumenaren zein arlotan sakondu behar dugun proposatzeko; betiere,
ingurumen-emaitzen optimizazioari begira.
Ingurumen-adierazle horiek ez dute balio Plana eta bere ezarpena kudeatzeko,
baina jarraibideak eman diezazkigukete berrikusketan, kontsumotik eratorritako
arazoei buruz eta denboran duen bilakaerari buruz aldizka ohartaraziz.
Jarraian, adierazle-multzo hori aurkezten da:
INGURUMEN ADIERAZLEAK (LOTUTAKO EAE-KO INGURUMEN
ADIERAZLEAK)

2010
2004KO DATUEN
URTERAKO
DATUAK JATORRIA ARDURADUNA
HELBURUA

7. adierazlea: BEROTEGI EFEKTUKO GASEN ISURKETA
Berotegi efektuko gasen isurketa sektore erresidentzialean (Miloio t ekib. Se CO2)
Berotegi efektuko gasen isurketa garraio sektorean (Miloio t ekib. Se CO2)
8. adierazlea: HONDAKINAK SORTZEA
Sortzen diren hiri hondakinak biztanleko
9. adierazlea: HONDAKINEN KUDEAKETA
Hiri Hondakinen Balorizazioa vs Hiri Hondakinak isurtzea
13. adierazlea: UR KONTSUMOA.
Etxeetako ur kontsumoa (Hm3)
Ur kontsumoa biztanleko eta eguneko (l/biz/egun)
14. adierazlea: ENERGIA KONTSUMOA
Energia erresidentzia kontsumoa (ktep)
Garraio sektorearen energia kontsumoa (ktep)
21. adierazlea: MUGIKORTASUN IRAUNKORRA
Moduen araberako mugikortasun lokalaren banaketa (biztanle kopurua/garraiobidea)
18. adierazlea: INGURUMENA BABESTEKO GASTU PUBLIKOA
Ingurumenarekin Iraunkorra den Kontsumoan egindako gastu eta inbertsio publikoen %

80

Ingurumenarekin Iraunkorra den Kontsumoaren Euskal Plana (2006-2010)

