
 

Parlamentuak aho batez onartu du Enpresan parte hartzeko 
nafar eredu inklusiboa sustatzea 
 

Joan den asteartean, ekainak 19, Nafarroako Parlamentuko Garapen 
Ekonomikorako Departamentuak Mozio bat onartu zuen Enpresan parte 
hartzeko nafar eredu inklusiboa. Foru Ganberan presente dauden talde 
parlamentario guztiek babestuta. 

Enpresaren nafar eredu hori 2017aren hasieran abiatutako Mintegi baten 
garapenaren emaitza da  (ez da zurruna, aldaketetara irekita dago, eta mailaka 
ezartzekoa da, enpresa bakoitzaren errealitatearen arabera). Mintegia Iruñean 
egin zen, gure Elkarteko ordezkariek antolatuta eta koordinatuta, eta bertan 
sentsibilitate politiko, enpresarial eta sindikal desberdinetako Nafarroako 
hainbat kidek parte hartu dute. Laur ardatzen gainean bermatzen da:  

1. Enpresaren kudeaketa praktikak eta kultura aldatzea, konfiantza, 
gardentasun eta lankidetzan oinarrituta, lehiakortasunaren eta 
iraunkortasunaren alde. 

2. Enpresako jabeek, zuzendariek profesionalek/langileek partekatutako 
proiektu bat formulatzea, zeina epe luzera denontzako onuragarria izango 
baita, lehentasuna emanez proiektu kolektiboari taldeetako edozeinen 
interesen aurretik. 

3. Kapitalaren eta lanaren arteko konfrontazio dinamika gainditzeko aurrera 
egitea, langileek kudeaketan, emaitzetan eta jabetzan parte hartuz. 

4. Enpresaren jardueren eragin sozialagatik arduratzea eta inguruneko arazo 
sozialetako batzuetan inplikatzea. 

Eredu hori bultzatzeko, Mozioak politika publiko jakin batzuk abiarazteko 
eskatzen dio Gobernuari; horien artean aipagarri: 

• Nafar enpresetan, kudeaketaren arloan parte hartzeko sistemak hedatu eta 
ezartzea, eta Praktikarik Onenak ezartzea barne komunikazioan. 

• Enpresaren emaitzetan langileek parte hartzeko sistemak ezartzea 
sustatzea. 

• Langileei sarbidea ematea enpresaren kapitalean, horretarako laguntzak 
emanez. 

• Jabetzan parte hartzea sustatzeko lagungarri diren politika fiskalei 
dagokienez, nazioarteko Praktikarik Onenak identifikatzea. 

• Enpresa Partaidetuen Erregistro bat sortzea, sustapenerako har daitezkeen 
neurriei segurtasun juridikoa ematen laguntzeko. 

• Eredua ezartzeko, Ebaluazio Eredu bat lantzen laguntzea.  
• Proposatutako eredu hori sustatzeko, enpresariei eta langileei zuzendutako 

sentsibilizazio kanpainetan laguntzea. 



 

• Ezarpenean nabarmentzen diren enpresei prestigioa ematea, eta, 
horretarako, gaiari buruzko sari edo errekonozimenduren bat antolatzea. 

• Enpresa kudeaketako, estrategia arloko eta abarretako aspektuei buruzko 
Prestakuntza jarduerak lantzea, Enpresa Batzordeetako kideei, ordezkari 
sindikalei, inplikatuta dauden enpresetako Sindikatuetako liberatuei eta 
abarri zuzenduta. 

 Politika publiko horiek garatzeko ardura Nafarroako Gobernuko Garapen 
Ekonomikorako Lehendakariordetzaren gain geratzen da. 

Enpresan parte hartzeko euskal eredu inklusiboa sustatzeko Legez Besteko 
Proposamenari dagokionez, berriz, horren egoera da legebiltzarraren mahaian 
erregistratuta dagoela, talde parlamentario guztiek onartuta, Legebiltzarrean 
aurkezteko zain, onartu dezaten. 

 


