
EUROPE DIRECT SAREA

- NORK: Europe Direct Sareak

- ZER: EBren eta herritarren arteko interfazea dira.

- HELBURUA: Europe Direct informazio guneek Europar Batasunari buruzko galderei erantzuten diete, Erkidegoaren

politikei, instituzioei eta finantza-aukerei buruzko informazioa ematen dute, EBri buruzko tokian tokiko eztabaida

bultzatzen dute, eta inprimaturik eta euskarri elektronikoan dagoen materiala banatzen dute.

Tokian tokiko eta erregioetako bitartekari horiek Europako lurralde osoa hartzen dute, oreka geografikoa errespetatzen

dute, eta hiri- eta landa-eremuek dituzten berariazko informazio-premiak kontuan hartzen dituzte. Hiritarrek Europar

Batasunaren legeriari, politikei, programei eta finantza-laguntzak jasotzeko aukerei buruzko argibideak, aholkua eta

laguntza jaso dezakete. 

- FUNTZIONAMENDUA: EBren informazio orokorra edo galdera zehatz baten erantzuna jaso nahi duen edonor

jar daiteke hurbilen duen Europe Direct informazio gune batekin harremanetan.

Kontsultaren arabera, honako hauek kontsulta daitezke:

- Europe Direct informazio-lotuneak, Europar Batasunaren eta herritarren arteko interfaze gisa, eremu

lokalean.

- Europako dokumentazio-zentroak; unibertsitate eta ikerkuntza-institutuei laguntza ematen dieten zentroak,

Europaren integrazioari buruzko irakaskuntza eta ikerketa bultzatu eta gara ditzaten.

- Team Europe; Europako Batzordeko hizlari independenteen taldea, besteak beste legelariek, aholkulariek

eta unibertsitateetako irakasleek osatua. Europako politiken arlo guztiak hartzen dituzte, eta Batasunaren

lan-hizkuntza guztietan.

- PUBLIKO XEDEA: Herritarrak.

- NON: Estatu kide guztietan

- DATUAK ETA ZIFRAK: EBn Europari buruzko 500 informazio-zentro inguru daude

Espainian daude:

- Europari buruzko 40 informazio-gune

- 38 dokumentazio-zentro.

- Team Europeko 24 aditu

- HARREMANETARAKO:

Europa, orokorra: www.europedirect.europa.eu

Espainia: Batzordearen webgunea: http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm

Nafarroan: Cederna Garalur Elkartearen Europe Direct: www.cederna.es/europa

EURES

- NORK: EURESek

- ZER: 1993an sortua, EURES (Europako Enplegu Zerbitzua) Europako esparru ekonomikoan langileen joan-etorri askea

erraztera bideratutako sarea da.

- HELBURUA: Helburu nagusiak dira:

Mugikortasunerako hautagaiei enplegu-aukerei buruzko, eta Europako esparru ekonomikoan dauden bizi-baldintzei

eta lan-baldintzei buruzko informazioa ematea, orientatzea eta aholkua ematea;

- beste herrialdeetako langileak kontratatu nahi dituzten enpresaburuei laguntzea;

- eskualde mugakideetako langileei eta enpresaburuei aholkua eta orientazioa ematea.

Europako muga-eskualdeetan, EURESek eginkizun garrantzitsua du egunero muga zeharkatzen duten langileek eta

horiek hartzen dituzten enpresek izan ditzaketen arazo guztiei buruzko informazioa ematen eta arazo horiei aurre

egiten laguntzen.

- FUNTZIONAMENDUA:

Enplegu bila badabil, webgunearen bitartez lana bila dezake, bere curriculuma on-line sortu, eta posta elektroniko

bidezko alertetara harpidetu daiteke. Horrez gain, tokian-tokiko Eures aholkularia izanen du, eta horrek orientazio

pertsonala emanen dio. Enpresaburua bada, bere enpresan dauden lanpostu hutsak betetzeko eskaintza egin dezake,

eta behar duen lanbide-eskakizunera egokituko diren curriculumak eskatu.

- PUBLIKO XEDEA: Enplegu bila dabiltzanak eta enpresaburuak

- NON: EBko estatu kide guztietan, eta Islandia, Liechtenstein, Norvegia eta Suitzan.

- DATUAK ETA ZIFRAK: EURESek 700 EURES aholkulari ditu  Europa osoan.

- HARREMANETARAKO:

Europa: http://www.ec.europa.eu/eures

Espainia: http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=es

Nafarroan: Mª Mercedes Vilches Plaza

Nafarroako Enplegu Zerbitzua

Arcadio Maria Larraona 1, 2. eta 3. solairuak

ES - 31008 Iruña

Telefonoa: +34 848 42 44 20

Faxa: +34 848 42 44 70

Posta elektronikoa: eures-navarra.vilches@inem.es

SARRERA

Europako Batzordeak Europar Batasuneko hainbat eragilerekin elkartuta, zenbait
zerbitzu sortu ditu, publikoari, oro har, EBk ematen dituen eskubideei eta aukerei
buruzko informazioa emate aldera.

Liburuxka honetan hamar zerbitzu jaso ditugu. Horietako bakoitzak arlo zehatz baten
inguruan lagun diezazuke: besteak beste, EBri buruzko informazio orokorrean, nahiz
gai zehatzagoetan, hala nola, enpleguan, integrazioan, prestakuntza-akademiko
nahiz profesionalak aitortzen, eta kontsumitzai leen erreklamazioetan.

Zerbitzuak galdera hauei, besteak beste, erantzuten die: nola baliozkotu dezaket
nire ikasketak Europako beste herrialde batean?, zer egin dezaket dendari batek
produktu akastun bat itzultzea onartzen ez badit?, nola aurki dezaket lana Europako
beste herrialde batean?, Zer laguntza dauden ikertzaileentzat?, eta abar.

Liburuxkaren xedea da kontsultaren arabera herritarrak eta enpresak zerbitzurik
egokienera bideratzea.

Diseinua eta maketazioa: Olga Madina

Koordinatzailea: Arantxa Rodriguez

Itzultzea: Itzuliz Itzulpen Zerbitzua

Argitaratzailea: Cederna Garalur Elkartearen Europe Direct

Harremanetarako

Cederna Garalur Elkartearen Europe Direct

Berriobide kalea 40, 001 bulegoa

CP31013 Antsoain (Nafarroa)

Telefonoa: 948 20 70 59

Posta elektronikoa: arodriguez@cederna.es

www.cederna.es/europa

Cederna Garalur Elkartearen Europe Direct Europako Batzordearen Informazio eta Komunikazio Zuzendaritza

Nagusiaren Europe Direct Europari buruzko informazio-sareko partaidea da.

Nafarroan inprimatua, 2010eko apirilean

Europako Batzordek ez du bere gain hartzen argitalpen honetan dagoen informazioaz egin daitekeen

erabilpenaren erantzukizunik.

Iturria: Servicios de información y asistencia de la UE

SOLVIT

- NORK: SOLVITek

- ZER: SOLVIT arazoak konpontzeko lineako sarea da. Horretan, EBko Estatu kideek elkarlanean dihardute agintaritza

publikoek barne-merkatuari buruzko legeria behar bezala ez aplikatzeak sortzen dituen arazoei konponbide pragmatikoa

emate aldera

- HELBURUA: SOLVIT zentroek herritarren eta enpresen erreklamazioak bideratzen lagun dezakete. Ematen dituen

zerbitzuak dohainik dira.

SOLVITek, printzipioz, bere gain hartzen ditu enpresa nahiz herritar baten eta agintaritza publiko baten arteko mugaz

gaindiko arazoa, Erkidegoaren legeria behar bezala aplikatzen ez denean.  Funtsean, SOLVITek orain arte landu dituen

arloetako batzuk honako hauek dira:

- Titulazioen eta lanbide-prestakuntzen aintzatespena

- Hezkuntzarako sarbidea

- Bizileku-baimena

- Gizarte Segurantza

- Lan-arloko eskubideak

- Motordun ibilgailuak matrikulatzea

- Produktuak merkaturatzea

- Zerbitzuak merkaturatzea

- Nork bere kabuz lanean hastea

- Kontratazio publikoa

- Fiskalitatea

- Kapitalen edo ordainketen zirkulazio askea

- FUNTZIONAMENDUA: Zure kasua SOLVITi aurkezten diozunean, zure herrialdeko SLOVIT zentroak («Jatorrizko SOLVIT

Zentroa» izenekoa) eskaeraren edukia aztertuko du, barne-merkatuko arauak behar bezala aplikatu ez direla, eta

beharrezkoa den informazio guztia eman dela bermatze aldera. Ondoren, Zentroak zure kasua sartuko du lineako datu-

base sistema batean, eta automatikoki arazoa sortu den beste estatu kidegoko SOLVIT Zentrora igorriko du («Erantzukizuna

duen SOLVIT Zentroa» izenekoa). Arazoari konponbidea emateko epea 10 astekoa da.

- PUBLIKO XEDEA: EBko enpresak eta herritarrak.

- NON: Europar Batasuneko Estatu kide bakoitzean (baita Norvegian, Islandian eta Liechtensteinen ere) dago SOLVIT

Zentro bat.

- DATUAK ETA ZIFRAK: Aferen % 83 konpondu egiten dira.

- HARREMANETARAKO:

Webgunea: http://www.ec.europa.eu/solvit/site/index_es.htm

Espainian

Ana Maria Hernandez

Jorge Garcia-Figueras

Javier Pascual Pontones

SOLVIT - Espainia

Atzerri eta Lankidetza Ministerioa

Serrano Galvache, 26

ES- 28071 Madril

Tel. +34 91 379 9999

Faxa: +34 91 394 8684

solvit@ue.mae.es
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e-mail: arodriguez@cederna.es

www.cederna.es/europa
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EUROPE DIRECT SAREA

- NORK: Europe Direct Sareak

- ZER: EBren eta herritarren arteko interfazea dira.

- HELBURUA: Europe Direct informazio guneek Europar Batasunari buruzko galderei erantzuten diete, Erkidegoaren

politikei, instituzioei eta finantza-aukerei buruzko informazioa ematen dute, EBri buruzko tokian tokiko eztabaida

bultzatzen dute, eta inprimaturik eta euskarri elektronikoan dagoen materiala banatzen dute.

Tokian tokiko eta erregioetako bitartekari horiek Europako lurralde osoa hartzen dute, oreka geografikoa errespetatzen

dute, eta hiri- eta landa-eremuek dituzten berariazko informazio-premiak kontuan hartzen dituzte. Hiritarrek Europar

Batasunaren legeriari, politikei, programei eta finantza-laguntzak jasotzeko aukerei buruzko argibideak, aholkua eta

laguntza jaso dezakete. 

- FUNTZIONAMENDUA: EBren informazio orokorra edo galdera zehatz baten erantzuna jaso nahi duen edonor

jar daiteke hurbilen duen Europe Direct informazio gune batekin harremanetan.

Kontsultaren arabera, honako hauek kontsulta daitezke:

- Europe Direct informazio-lotuneak, Europar Batasunaren eta herritarren arteko interfaze gisa, eremu

lokalean.

- Europako dokumentazio-zentroak; unibertsitate eta ikerkuntza-institutuei laguntza ematen dieten zentroak,

Europaren integrazioari buruzko irakaskuntza eta ikerketa bultzatu eta gara ditzaten.

- Team Europe; Europako Batzordeko hizlari independenteen taldea, besteak beste legelariek, aholkulariek

eta unibertsitateetako irakasleek osatua. Europako politiken arlo guztiak hartzen dituzte, eta Batasunaren

lan-hizkuntza guztietan.

- PUBLIKO XEDEA: Herritarrak.

- NON: Estatu kide guztietan

- DATUAK ETA ZIFRAK: EBn Europari buruzko 500 informazio-zentro inguru daude

Espainian daude:

- Europari buruzko 40 informazio-gune

- 38 dokumentazio-zentro.

- Team Europeko 24 aditu

- HARREMANETARAKO:

Europa, orokorra: www.europedirect.europa.eu

Espainia: Batzordearen webgunea: http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm

Nafarroan: Cederna Garalur Elkartearen Europe Direct: www.cederna.es/europa

EURES

- NORK: EURESek

- ZER: 1993an sortua, EURES (Europako Enplegu Zerbitzua) Europako esparru ekonomikoan langileen joan-etorri askea

erraztera bideratutako sarea da.

- HELBURUA: Helburu nagusiak dira:

Mugikortasunerako hautagaiei enplegu-aukerei buruzko, eta Europako esparru ekonomikoan dauden bizi-baldintzei

eta lan-baldintzei buruzko informazioa ematea, orientatzea eta aholkua ematea;

- beste herrialdeetako langileak kontratatu nahi dituzten enpresaburuei laguntzea;

- eskualde mugakideetako langileei eta enpresaburuei aholkua eta orientazioa ematea.

Europako muga-eskualdeetan, EURESek eginkizun garrantzitsua du egunero muga zeharkatzen duten langileek eta

horiek hartzen dituzten enpresek izan ditzaketen arazo guztiei buruzko informazioa ematen eta arazo horiei aurre

egiten laguntzen.

- FUNTZIONAMENDUA:

Enplegu bila badabil, webgunearen bitartez lana bila dezake, bere curriculuma on-line sortu, eta posta elektroniko

bidezko alertetara harpidetu daiteke. Horrez gain, tokian-tokiko Eures aholkularia izanen du, eta horrek orientazio

pertsonala emanen dio. Enpresaburua bada, bere enpresan dauden lanpostu hutsak betetzeko eskaintza egin dezake,

eta behar duen lanbide-eskakizunera egokituko diren curriculumak eskatu.

- PUBLIKO XEDEA: Enplegu bila dabiltzanak eta enpresaburuak

- NON: EBko estatu kide guztietan, eta Islandia, Liechtenstein, Norvegia eta Suitzan.

- DATUAK ETA ZIFRAK: EURESek 700 EURES aholkulari ditu  Europa osoan.

- HARREMANETARAKO:

Europa: http://www.ec.europa.eu/eures

Espainia: http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=es

Nafarroan: Mª Mercedes Vilches Plaza

Nafarroako Enplegu Zerbitzua

Arcadio Maria Larraona 1, 2. eta 3. solairuak

ES - 31008 Iruña

Telefonoa: +34 848 42 44 20

Faxa: +34 848 42 44 70

Posta elektronikoa: eures-navarra.vilches@inem.es

SARRERA

Europako Batzordeak Europar Batasuneko hainbat eragilerekin elkartuta, zenbait
zerbitzu sortu ditu, publikoari, oro har, EBk ematen dituen eskubideei eta aukerei
buruzko informazioa emate aldera.

Liburuxka honetan hamar zerbitzu jaso ditugu. Horietako bakoitzak arlo zehatz baten
inguruan lagun diezazuke: besteak beste, EBri buruzko informazio orokorrean, nahiz
gai zehatzagoetan, hala nola, enpleguan, integrazioan, prestakuntza-akademiko
nahiz profesionalak aitortzen, eta kontsumitzai leen erreklamazioetan.

Zerbitzuak galdera hauei, besteak beste, erantzuten die: nola baliozkotu dezaket
nire ikasketak Europako beste herrialde batean?, zer egin dezaket dendari batek
produktu akastun bat itzultzea onartzen ez badit?, nola aurki dezaket lana Europako
beste herrialde batean?, Zer laguntza dauden ikertzaileentzat?, eta abar.

Liburuxkaren xedea da kontsultaren arabera herritarrak eta enpresak zerbitzurik
egokienera bideratzea.

Diseinua eta maketazioa: Olga Madina

Koordinatzailea: Arantxa Rodriguez

Itzultzea: Itzuliz Itzulpen Zerbitzua

Argitaratzailea: Cederna Garalur Elkartearen Europe Direct

Harremanetarako

Cederna Garalur Elkartearen Europe Direct

Berriobide kalea 40, 001 bulegoa

CP31013 Antsoain (Nafarroa)

Telefonoa: 948 20 70 59

Posta elektronikoa: arodriguez@cederna.es

www.cederna.es/europa

Cederna Garalur Elkartearen Europe Direct Europako Batzordearen Informazio eta Komunikazio Zuzendaritza

Nagusiaren Europe Direct Europari buruzko informazio-sareko partaidea da.

Nafarroan inprimatua, 2010eko apirilean

Europako Batzordek ez du bere gain hartzen argitalpen honetan dagoen informazioaz egin daitekeen

erabilpenaren erantzukizunik.

Iturria: Servicios de información y asistencia de la UE

SOLVIT

- NORK: SOLVITek

- ZER: SOLVIT arazoak konpontzeko lineako sarea da. Horretan, EBko Estatu kideek elkarlanean dihardute agintaritza

publikoek barne-merkatuari buruzko legeria behar bezala ez aplikatzeak sortzen dituen arazoei konponbide pragmatikoa

emate aldera

- HELBURUA: SOLVIT zentroek herritarren eta enpresen erreklamazioak bideratzen lagun dezakete. Ematen dituen

zerbitzuak dohainik dira.

SOLVITek, printzipioz, bere gain hartzen ditu enpresa nahiz herritar baten eta agintaritza publiko baten arteko mugaz

gaindiko arazoa, Erkidegoaren legeria behar bezala aplikatzen ez denean.  Funtsean, SOLVITek orain arte landu dituen

arloetako batzuk honako hauek dira:

- Titulazioen eta lanbide-prestakuntzen aintzatespena

- Hezkuntzarako sarbidea

- Bizileku-baimena

- Gizarte Segurantza

- Lan-arloko eskubideak

- Motordun ibilgailuak matrikulatzea

- Produktuak merkaturatzea

- Zerbitzuak merkaturatzea

- Nork bere kabuz lanean hastea

- Kontratazio publikoa

- Fiskalitatea

- Kapitalen edo ordainketen zirkulazio askea

- FUNTZIONAMENDUA: Zure kasua SOLVITi aurkezten diozunean, zure herrialdeko SLOVIT zentroak («Jatorrizko SOLVIT

Zentroa» izenekoa) eskaeraren edukia aztertuko du, barne-merkatuko arauak behar bezala aplikatu ez direla, eta

beharrezkoa den informazio guztia eman dela bermatze aldera. Ondoren, Zentroak zure kasua sartuko du lineako datu-

base sistema batean, eta automatikoki arazoa sortu den beste estatu kidegoko SOLVIT Zentrora igorriko du («Erantzukizuna

duen SOLVIT Zentroa» izenekoa). Arazoari konponbidea emateko epea 10 astekoa da.

- PUBLIKO XEDEA: EBko enpresak eta herritarrak.

- NON: Europar Batasuneko Estatu kide bakoitzean (baita Norvegian, Islandian eta Liechtensteinen ere) dago SOLVIT

Zentro bat.

- DATUAK ETA ZIFRAK: Aferen % 83 konpondu egiten dira.

- HARREMANETARAKO:

Webgunea: http://www.ec.europa.eu/solvit/site/index_es.htm

Espainian

Ana Maria Hernandez

Jorge Garcia-Figueras

Javier Pascual Pontones

SOLVIT - Espainia

Atzerri eta Lankidetza Ministerioa

Serrano Galvache, 26

ES- 28071 Madril

Tel. +34 91 379 9999

Faxa: +34 91 394 8684

solvit@ue.mae.es
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EUROPE DIRECT SAREA

- NORK: Europe Direct Sareak

- ZER: EBren eta herritarren arteko interfazea dira.

- HELBURUA: Europe Direct informazio guneek Europar Batasunari buruzko galderei erantzuten diete, Erkidegoaren

politikei, instituzioei eta finantza-aukerei buruzko informazioa ematen dute, EBri buruzko tokian tokiko eztabaida

bultzatzen dute, eta inprimaturik eta euskarri elektronikoan dagoen materiala banatzen dute.

Tokian tokiko eta erregioetako bitartekari horiek Europako lurralde osoa hartzen dute, oreka geografikoa errespetatzen

dute, eta hiri- eta landa-eremuek dituzten berariazko informazio-premiak kontuan hartzen dituzte. Hiritarrek Europar

Batasunaren legeriari, politikei, programei eta finantza-laguntzak jasotzeko aukerei buruzko argibideak, aholkua eta

laguntza jaso dezakete. 

- FUNTZIONAMENDUA: EBren informazio orokorra edo galdera zehatz baten erantzuna jaso nahi duen edonor

jar daiteke hurbilen duen Europe Direct informazio gune batekin harremanetan.

Kontsultaren arabera, honako hauek kontsulta daitezke:

- Europe Direct informazio-lotuneak, Europar Batasunaren eta herritarren arteko interfaze gisa, eremu

lokalean.

- Europako dokumentazio-zentroak; unibertsitate eta ikerkuntza-institutuei laguntza ematen dieten zentroak,

Europaren integrazioari buruzko irakaskuntza eta ikerketa bultzatu eta gara ditzaten.

- Team Europe; Europako Batzordeko hizlari independenteen taldea, besteak beste legelariek, aholkulariek

eta unibertsitateetako irakasleek osatua. Europako politiken arlo guztiak hartzen dituzte, eta Batasunaren

lan-hizkuntza guztietan.

- PUBLIKO XEDEA: Herritarrak.

- NON: Estatu kide guztietan

- DATUAK ETA ZIFRAK: EBn Europari buruzko 500 informazio-zentro inguru daude

Espainian daude:

- Europari buruzko 40 informazio-gune

- 38 dokumentazio-zentro.

- Team Europeko 24 aditu

- HARREMANETARAKO:

Europa, orokorra: www.europedirect.europa.eu

Espainia: Batzordearen webgunea: http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm

Nafarroan: Cederna Garalur Elkartearen Europe Direct: www.cederna.es/europa

EURES

- NORK: EURESek

- ZER: 1993an sortua, EURES (Europako Enplegu Zerbitzua) Europako esparru ekonomikoan langileen joan-etorri askea

erraztera bideratutako sarea da.

- HELBURUA: Helburu nagusiak dira:

Mugikortasunerako hautagaiei enplegu-aukerei buruzko, eta Europako esparru ekonomikoan dauden bizi-baldintzei

eta lan-baldintzei buruzko informazioa ematea, orientatzea eta aholkua ematea;

- beste herrialdeetako langileak kontratatu nahi dituzten enpresaburuei laguntzea;

- eskualde mugakideetako langileei eta enpresaburuei aholkua eta orientazioa ematea.

Europako muga-eskualdeetan, EURESek eginkizun garrantzitsua du egunero muga zeharkatzen duten langileek eta

horiek hartzen dituzten enpresek izan ditzaketen arazo guztiei buruzko informazioa ematen eta arazo horiei aurre

egiten laguntzen.

- FUNTZIONAMENDUA:

Enplegu bila badabil, webgunearen bitartez lana bila dezake, bere curriculuma on-line sortu, eta posta elektroniko

bidezko alertetara harpidetu daiteke. Horrez gain, tokian-tokiko Eures aholkularia izanen du, eta horrek orientazio

pertsonala emanen dio. Enpresaburua bada, bere enpresan dauden lanpostu hutsak betetzeko eskaintza egin dezake,

eta behar duen lanbide-eskakizunera egokituko diren curriculumak eskatu.

- PUBLIKO XEDEA: Enplegu bila dabiltzanak eta enpresaburuak

- NON: EBko estatu kide guztietan, eta Islandia, Liechtenstein, Norvegia eta Suitzan.

- DATUAK ETA ZIFRAK: EURESek 700 EURES aholkulari ditu  Europa osoan.

- HARREMANETARAKO:

Europa: http://www.ec.europa.eu/eures

Espainia: http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=es

Nafarroan: Mª Mercedes Vilches Plaza

Nafarroako Enplegu Zerbitzua

Arcadio Maria Larraona 1, 2. eta 3. solairuak

ES - 31008 Iruña

Telefonoa: +34 848 42 44 20

Faxa: +34 848 42 44 70

Posta elektronikoa: eures-navarra.vilches@inem.es

SARRERA

Europako Batzordeak Europar Batasuneko hainbat eragilerekin elkartuta, zenbait
zerbitzu sortu ditu, publikoari, oro har, EBk ematen dituen eskubideei eta aukerei
buruzko informazioa emate aldera.

Liburuxka honetan hamar zerbitzu jaso ditugu. Horietako bakoitzak arlo zehatz baten
inguruan lagun diezazuke: besteak beste, EBri buruzko informazio orokorrean, nahiz
gai zehatzagoetan, hala nola, enpleguan, integrazioan, prestakuntza-akademiko
nahiz profesionalak aitortzen, eta kontsumitzai leen erreklamazioetan.

Zerbitzuak galdera hauei, besteak beste, erantzuten die: nola baliozkotu dezaket
nire ikasketak Europako beste herrialde batean?, zer egin dezaket dendari batek
produktu akastun bat itzultzea onartzen ez badit?, nola aurki dezaket lana Europako
beste herrialde batean?, Zer laguntza dauden ikertzaileentzat?, eta abar.

Liburuxkaren xedea da kontsultaren arabera herritarrak eta enpresak zerbitzurik
egokienera bideratzea.

Diseinua eta maketazioa: Olga Madina

Koordinatzailea: Arantxa Rodriguez

Itzultzea: Itzuliz Itzulpen Zerbitzua

Argitaratzailea: Cederna Garalur Elkartearen Europe Direct

Harremanetarako

Cederna Garalur Elkartearen Europe Direct

Berriobide kalea 40, 001 bulegoa

CP31013 Antsoain (Nafarroa)

Telefonoa: 948 20 70 59

Posta elektronikoa: arodriguez@cederna.es

www.cederna.es/europa

Cederna Garalur Elkartearen Europe Direct Europako Batzordearen Informazio eta Komunikazio Zuzendaritza

Nagusiaren Europe Direct Europari buruzko informazio-sareko partaidea da.

Nafarroan inprimatua, 2010eko apirilean

Europako Batzordek ez du bere gain hartzen argitalpen honetan dagoen informazioaz egin daitekeen

erabilpenaren erantzukizunik.
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SOLVIT

- NORK: SOLVITek

- ZER: SOLVIT arazoak konpontzeko lineako sarea da. Horretan, EBko Estatu kideek elkarlanean dihardute agintaritza

publikoek barne-merkatuari buruzko legeria behar bezala ez aplikatzeak sortzen dituen arazoei konponbide pragmatikoa

emate aldera

- HELBURUA: SOLVIT zentroek herritarren eta enpresen erreklamazioak bideratzen lagun dezakete. Ematen dituen

zerbitzuak dohainik dira.

SOLVITek, printzipioz, bere gain hartzen ditu enpresa nahiz herritar baten eta agintaritza publiko baten arteko mugaz

gaindiko arazoa, Erkidegoaren legeria behar bezala aplikatzen ez denean.  Funtsean, SOLVITek orain arte landu dituen

arloetako batzuk honako hauek dira:

- Titulazioen eta lanbide-prestakuntzen aintzatespena

- Hezkuntzarako sarbidea

- Bizileku-baimena

- Gizarte Segurantza

- Lan-arloko eskubideak

- Motordun ibilgailuak matrikulatzea

- Produktuak merkaturatzea

- Zerbitzuak merkaturatzea

- Nork bere kabuz lanean hastea

- Kontratazio publikoa

- Fiskalitatea

- Kapitalen edo ordainketen zirkulazio askea

- FUNTZIONAMENDUA: Zure kasua SOLVITi aurkezten diozunean, zure herrialdeko SLOVIT zentroak («Jatorrizko SOLVIT

Zentroa» izenekoa) eskaeraren edukia aztertuko du, barne-merkatuko arauak behar bezala aplikatu ez direla, eta

beharrezkoa den informazio guztia eman dela bermatze aldera. Ondoren, Zentroak zure kasua sartuko du lineako datu-

base sistema batean, eta automatikoki arazoa sortu den beste estatu kidegoko SOLVIT Zentrora igorriko du («Erantzukizuna

duen SOLVIT Zentroa» izenekoa). Arazoari konponbidea emateko epea 10 astekoa da.

- PUBLIKO XEDEA: EBko enpresak eta herritarrak.

- NON: Europar Batasuneko Estatu kide bakoitzean (baita Norvegian, Islandian eta Liechtensteinen ere) dago SOLVIT

Zentro bat.

- DATUAK ETA ZIFRAK: Aferen % 83 konpondu egiten dira.

- HARREMANETARAKO:

Webgunea: http://www.ec.europa.eu/solvit/site/index_es.htm

Espainian

Ana Maria Hernandez

Jorge Garcia-Figueras

Javier Pascual Pontones

SOLVIT - Espainia

Atzerri eta Lankidetza Ministerioa

Serrano Galvache, 26

ES- 28071 Madril

Tel. +34 91 379 9999

Faxa: +34 91 394 8684

solvit@ue.mae.es
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Contacta con nosotros
Europe Direct Cederna Garalur

C/ Berriobide nº 40, oficina 001

CP31013 Ansoain (Navarra)

Telefono: 948 20 70 59

e-mail: arodriguez@cederna.es

www.cederna.es/europa

EBko

ZERBITZU

SAREAK



EUROPE DIRECT SAREA

- NORK: Europe Direct Sareak

- ZER: EBren eta herritarren arteko interfazea dira.

- HELBURUA: Europe Direct informazio guneek Europar Batasunari buruzko galderei erantzuten diete, Erkidegoaren

politikei, instituzioei eta finantza-aukerei buruzko informazioa ematen dute, EBri buruzko tokian tokiko eztabaida

bultzatzen dute, eta inprimaturik eta euskarri elektronikoan dagoen materiala banatzen dute.

Tokian tokiko eta erregioetako bitartekari horiek Europako lurralde osoa hartzen dute, oreka geografikoa errespetatzen

dute, eta hiri- eta landa-eremuek dituzten berariazko informazio-premiak kontuan hartzen dituzte. Hiritarrek Europar

Batasunaren legeriari, politikei, programei eta finantza-laguntzak jasotzeko aukerei buruzko argibideak, aholkua eta

laguntza jaso dezakete. 

- FUNTZIONAMENDUA: EBren informazio orokorra edo galdera zehatz baten erantzuna jaso nahi duen edonor

jar daiteke hurbilen duen Europe Direct informazio gune batekin harremanetan.

Kontsultaren arabera, honako hauek kontsulta daitezke:

- Europe Direct informazio-lotuneak, Europar Batasunaren eta herritarren arteko interfaze gisa, eremu

lokalean.

- Europako dokumentazio-zentroak; unibertsitate eta ikerkuntza-institutuei laguntza ematen dieten zentroak,

Europaren integrazioari buruzko irakaskuntza eta ikerketa bultzatu eta gara ditzaten.

- Team Europe; Europako Batzordeko hizlari independenteen taldea, besteak beste legelariek, aholkulariek

eta unibertsitateetako irakasleek osatua. Europako politiken arlo guztiak hartzen dituzte, eta Batasunaren

lan-hizkuntza guztietan.

- PUBLIKO XEDEA: Herritarrak.

- NON: Estatu kide guztietan

- DATUAK ETA ZIFRAK: EBn Europari buruzko 500 informazio-zentro inguru daude

Espainian daude:

- Europari buruzko 40 informazio-gune

- 38 dokumentazio-zentro.

- Team Europeko 24 aditu

- HARREMANETARAKO:

Europa, orokorra: www.europedirect.europa.eu

Espainia: Batzordearen webgunea: http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm

Nafarroan: Cederna Garalur Elkartearen Europe Direct: www.cederna.es/europa

EURES

- NORK: EURESek

- ZER: 1993an sortua, EURES (Europako Enplegu Zerbitzua) Europako esparru ekonomikoan langileen joan-etorri askea

erraztera bideratutako sarea da.

- HELBURUA: Helburu nagusiak dira:

Mugikortasunerako hautagaiei enplegu-aukerei buruzko, eta Europako esparru ekonomikoan dauden bizi-baldintzei

eta lan-baldintzei buruzko informazioa ematea, orientatzea eta aholkua ematea;

- beste herrialdeetako langileak kontratatu nahi dituzten enpresaburuei laguntzea;

- eskualde mugakideetako langileei eta enpresaburuei aholkua eta orientazioa ematea.

Europako muga-eskualdeetan, EURESek eginkizun garrantzitsua du egunero muga zeharkatzen duten langileek eta

horiek hartzen dituzten enpresek izan ditzaketen arazo guztiei buruzko informazioa ematen eta arazo horiei aurre

egiten laguntzen.

- FUNTZIONAMENDUA:

Enplegu bila badabil, webgunearen bitartez lana bila dezake, bere curriculuma on-line sortu, eta posta elektroniko

bidezko alertetara harpidetu daiteke. Horrez gain, tokian-tokiko Eures aholkularia izanen du, eta horrek orientazio

pertsonala emanen dio. Enpresaburua bada, bere enpresan dauden lanpostu hutsak betetzeko eskaintza egin dezake,

eta behar duen lanbide-eskakizunera egokituko diren curriculumak eskatu.

- PUBLIKO XEDEA: Enplegu bila dabiltzanak eta enpresaburuak

- NON: EBko estatu kide guztietan, eta Islandia, Liechtenstein, Norvegia eta Suitzan.

- DATUAK ETA ZIFRAK: EURESek 700 EURES aholkulari ditu  Europa osoan.

- HARREMANETARAKO:

Europa: http://www.ec.europa.eu/eures

Espainia: http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=es

Nafarroan: Mª Mercedes Vilches Plaza

Nafarroako Enplegu Zerbitzua

Arcadio Maria Larraona 1, 2. eta 3. solairuak

ES - 31008 Iruña

Telefonoa: +34 848 42 44 20

Faxa: +34 848 42 44 70

Posta elektronikoa: eures-navarra.vilches@inem.es

SARRERA

Europako Batzordeak Europar Batasuneko hainbat eragilerekin elkartuta, zenbait
zerbitzu sortu ditu, publikoari, oro har, EBk ematen dituen eskubideei eta aukerei
buruzko informazioa emate aldera.

Liburuxka honetan hamar zerbitzu jaso ditugu. Horietako bakoitzak arlo zehatz baten
inguruan lagun diezazuke: besteak beste, EBri buruzko informazio orokorrean, nahiz
gai zehatzagoetan, hala nola, enpleguan, integrazioan, prestakuntza-akademiko
nahiz profesionalak aitortzen, eta kontsumitzai leen erreklamazioetan.

Zerbitzuak galdera hauei, besteak beste, erantzuten die: nola baliozkotu dezaket
nire ikasketak Europako beste herrialde batean?, zer egin dezaket dendari batek
produktu akastun bat itzultzea onartzen ez badit?, nola aurki dezaket lana Europako
beste herrialde batean?, Zer laguntza dauden ikertzaileentzat?, eta abar.

Liburuxkaren xedea da kontsulta ren arabera herritarrak eta enpresak zerbitzurik
egokienera bideratzea.

Diseinua eta maketazioa: Olga Madina

Koordinatzailea: Arantxa Rodriguez

Itzultzea: Itzuliz Itzulpen Zerbitzua

Argitaratzailea: Cederna Garalur Elkartearen Europe Direct

Harremanetarako

Cederna Garalur Elkartearen Europe Direct

Berriobide kalea 40, 001 bulegoa

CP31013 Antsoain (Nafarroa)

Telefonoa: 948 20 70 59

Posta elektronikoa: arodriguez@cederna.es

www.cederna.es/europa

Cederna Garalur Elkartearen Europe Direct Europako Batzordearen Informazio eta Komunikazio Zuzendaritza

Nagusiaren Europe Direct Europari buruzko informazio-sareko partaidea da.

Nafarroan inprimatua, 2010eko apirilean

Europako Batzordek ez du bere gain hartzen argitalpen honetan dagoen informazioaz egin daitekeen

erabilpenaren erantzukizunik.
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SOLVIT

- NORK: SOLVITek

- ZER: SOLVIT arazoak konpontzeko lineako sarea da. Horretan, EBko Estatu kideek elkarlanean dihardute agintaritza

publikoek barne-merkatuari buruzko legeria behar bezala ez aplikatzeak sortzen dituen arazoei konponbide pragmatikoa

emate aldera

- HELBURUA: SOLVIT zentroek herritarren eta enpresen erreklamazioak bideratzen lagun dezakete. Ematen dituen

zerbitzuak dohainik dira.

SOLVITek, printzipioz, bere gain hartzen ditu enpresa nahiz herritar baten eta agintaritza publiko baten arteko mugaz

gaindiko arazoa, Erkidegoaren legeria behar bezala aplikatzen ez denean.  Funtsean, SOLVITek orain arte landu dituen

arloetako batzuk honako hauek dira:

- Titulazioen eta lanbide-prestakuntzen aintzatespena

- Hezkuntzarako sarbidea

- Bizileku-baimena

- Gizarte Segurantza

- Lan-arloko eskubideak

- Motordun ibilgailuak matrikulatzea

- Produktuak merkaturatzea

- Zerbitzuak merkaturatzea

- Nork bere kabuz lanean hastea

- Kontratazio publikoa

- Fiskalitatea

- Kapitalen edo ordainketen zirkulazio askea

- FUNTZIONAMENDUA: Zure kasua SOLVITi aurkezten diozunean, zure herrialdeko SLOVIT zentroak («Jatorrizko SOLVIT

Zentroa» izenekoa) eskaeraren edukia aztertuko du, barne-merkatuko arauak behar bezala aplikatu ez direla, eta

beharrezkoa den informazio guztia eman dela bermatze aldera. Ondoren, Zentroak zure kasua sartuko du lineako datu-

base sistema batean, eta automatikoki arazoa sortu den beste estatu kidegoko SOLVIT Zentrora igorriko du («Erantzukizuna

duen SOLVIT Zentroa» izenekoa). Arazoari konponbidea emateko epea 10 astekoa da.

- PUBLIKO XEDEA: EBko enpresak eta herritarrak.

- NON: Europar Batasuneko Estatu kide bakoitzean (baita Norvegian, Islandian eta Liechtensteinen ere) dago SOLVIT

Zentro bat.

- DATUAK ETA ZIFRAK: Aferen % 83 konpondu egiten dira.

- HARREMANETARAKO:

Webgunea: http://www.ec.europa.eu/solvit/site/index_es.htm

Espainian

Ana Maria Hernandez

Jorge Garcia-Figueras

Javier Pascual Pontones

SOLVIT - Espainia

Atzerri eta Lankidetza Ministerioa

Serrano Galvache, 26

ES- 28071 Madril

Tel. +34 91 379 9999

Faxa: +34 91 394 8684

solvit@ue.mae.es
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EUROPE DIRECT SAREA

- NORK: Europe Direct Sareak

- ZER: EBren eta herritarren arteko interfazea dira.

- HELBURUA: Europe Direct informazio guneek Europar Batasunari buruzko galderei erantzuten diete, Erkidegoaren

politikei, instituzioei eta finantza-aukerei buruzko informazioa ematen dute, EBri buruzko tokian tokiko eztabaida

bultzatzen dute, eta inprimaturik eta euskarri elektronikoan dagoen materiala banatzen dute.

Tokian tokiko eta erregioetako bitartekari horiek Europako lurralde osoa hartzen dute, oreka geografikoa errespetatzen

dute, eta hiri- eta landa-eremuek dituzten berariazko informazio-premiak kontuan hartzen dituzte. Hiritarrek Europar

Batasunaren legeriari, politikei, programei eta finantza-laguntzak jasotzeko aukerei buruzko argibideak, aholkua eta

laguntza jaso dezakete. 

- FUNTZIONAMENDUA: EBren informazio orokorra edo galdera zehatz baten erantzuna jaso nahi duen edonor

jar daiteke hurbilen duen Europe Direct informazio gune batekin harremanetan.

Kontsultaren arabera, honako hauek kontsulta daitezke:

- Europe Direct informazio-lotuneak, Europar Batasunaren eta herritarren arteko interfaze gisa, eremu

lokalean.

- Europako dokumentazio-zentroak; unibertsitate eta ikerkuntza-institutuei laguntza ematen dieten zentroak,

Europaren integrazioari buruzko irakaskuntza eta ikerketa bultzatu eta gara ditzaten.

- Team Europe; Europako Batzordeko hizlari independenteen taldea, besteak beste legelariek, aholkulariek

eta unibertsitateetako irakasleek osatua. Europako politiken arlo guztiak hartzen dituzte, eta Batasunaren

lan-hizkuntza guztietan.

- PUBLIKO XEDEA: Herritarrak.

- NON: Estatu kide guztietan

- DATUAK ETA ZIFRAK: EBn Europari buruzko 500 informazio-zentro inguru daude

Espainian daude:

- Europari buruzko 40 informazio-gune

- 38 dokumentazio-zentro.

- Team Europeko 24 aditu

- HARREMANETARAKO:

Europa, orokorra: www.europedirect.europa.eu

Espainia: Batzordearen webgunea: http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm

Nafarroan: Cederna Garalur Elkartearen Europe Direct: www.cederna.es/europa

ENTREPRISE EUROPE NETWORK

- NORK: ENTREPRISE EUROPE NETWORKek

- ZER: Enpresei, batez ere ETEei, sostengua emateko sare europarra. Hainbat gai lantzen ditu: besteak beste, Europako

legeria, lehiakortasuna hobetzea, berrikuntza sustatzea, eta internazionalizazioa.

- HELBURUA: Ematen dituen zerbitzuetako batzuk

- Neurri batean dohainik- enpresen eskura.

- Berrikuntzari, teknologia besterentzeari eta ikerketaren emaitzen ustiapenari buruzko aholkularitza.

- Europan eta estatu mailan, berrikuntzarako finantziazio-iturriei buruzko informazioa.

- Europan bazkideak eta norbere teknologia propioa erabil dezaketen erabiltzaileak bilatzeko zerbitzua.

- Enpresa-lankidetza: Enpresak modu aktiboan inplikatu mugaz gaindiko eta nazioarteko lankidetzan,

merkatuan hobeto koka daitezen, eta beren merkatuak zabal ditzaten, enpresen arteko topaketetarako

proiektu europarretan parte hatzera bultzatuz, bai banaka, bai azoken bitartez nahiz enpresaburuen

premiak asetzeko egokien ikus daitezkeen bitartekoez.

-Enpresei zuzendutako erkidegoaren politika eta programa garrantzitsuak sustatu eta zabaldu.

- FUNTZIONAMENDUA: Entreprise Europe Betwork sarearen funtzionamendu-ardatza erakunde kualifikatuen

partzuergoa da; besteak beste, merkataritza- eta industria-ganberek, eskualde-garapenerako agentziek, eta teknologia

besterentzeko zentroek osatua. Jarri harremanetan hurbilen duzun informazio gunearekin.

- PUBLIKO XEDEA: Nagusiki ETEak, baina erabiltzaileen artean ditugu, halaber, unibertsitateak eta gune teknologikoak.

- NON: 44 herrialdetan: EBko 27 herrialdeetan, eta, besteak beste, Kroazia, Serbia, Israel, Siria, Egipto, Norvegia,

Suitza, Islandia AEB, Errusia,, Txina eta Txilen.

- DATUAK ETA ZIFRAK:  sareak 600 bulego ditu.

Espainian 55 bulego daude informazioa jasotzeko.

Nafarroan Entreprise Europe Network bulego bat dago.

- HARREMANETARAKO:

http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm

http://www.infoactis.es/?ID=204

EURAXESS

- NORK: EURAXESSek

- ZER: Ikertzaileen mugikortasunari sostengua emateko sarea.

- HELBURUA:  Xedea da Europarantz/Europatik/Europan barrena batetik bestera dabiltzan ikertzaileei informazioa

eta aholkularitza ematea, zein estatutakoak diren edo batetik bestera ibiltzeko darabilten programa kontuan hartu

gabe, eta mugikortasunerako oztopoak gainditzen laguntze aldera.  Zentro horien bitartez eskuragarri dagoen

informazioak arlo profesionala eta pertsonala hartzen ditu barne: bisak, ikertzaileentzako eta horien familientzako

bizileku- eta lan-baimenak, zerga-eta fiskalitate-aferak, gizarte-segurantza, kontratu motei buruzko informazioa, bekak,

ikerkuntzan bete gabe dauden postuak, eta abar.

- FUNTZIONAMENDUA:

! Espainiatik kanpora joanen den ikertzaile espainiarra bada, Europako gainerako herrialdeetan dauden

"Mugikortasun Zentroak" izeneko harreman-guneetara jo dezake, mugikortasunerako atari europarraren

bitartez.

!  Espainiara datorren ikertzaile atzerritarra bada, edo Espainiara bueltan datorren ikertzailea bada,

"Mugikortasun Zentro" bat topatuko du autonomia-erkidego bakoitzean.

Europan: Europako sarearekin lotura duten 32 herrialdeetako bakoitzean zentro bat dago; horiek, estatu bakoitzeko

sarea dinamizatzen eta koordinatzen dute.

Espainian: herrialde bakoitzeko zentroak estatuko sare batean antolatzen dira, ikertzaileei ahalik eta laguntzarik

hurbilenekoa eta zuzenena emate aldera.  Espainian, sarearen koordinazioa Espainiako Zientzia eta Teknologiarako

Fundazioari dagokio.

- PUBLIKO XEDEA:  Ikertzaileak

- NON: EBko herrialde guztietan, eta horiez gain, Kroazia, Islandia, Israel, Norvegia, Serbia, Suitza, Turkia eta garai

bateko Jugoslavia Errepublikako Mazedonian.

- DATUAK ETA ZIFRAK:

Euraxessek 200.000 ikertzaileri eman zien laguntza 2008an.

Espainiako sareak 17 mugikortasun-zentro ditu.

- HARREMANETARAKO:

Europan: www.ec.europa.eu/euraxess

Espainian: http://www.euraxess.es/

Posta elektronikoa: mobilitycentre-spain@fecyt.es

Nafarroan:  Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen Zuzendaritza Nagusia

Helbide elektronikoa: euraxess@navarra.es

Telefonoa: + (34) 848426068 / 58

EURES

- NORK: EURESek

- ZER: 1993an sortua, EURES (Europako Enplegu Zerbitzua) Europako esparru ekonomikoan langileen joan-etorri askea

erraztera bideratutako sarea da.

- HELBURUA: Helburu nagusiak dira:

Mugikortasunerako hautagaiei enplegu-aukerei buruzko, eta Europako esparru ekonomikoan dauden bizi-baldintzei

eta lan-baldintzei buruzko informazioa ematea, orientatzea eta aholkua ematea;

- beste herrialdeetako langileak kontratatu nahi dituzten enpresaburuei laguntzea;

- eskualde mugakideetako langileei eta enpresaburuei aholkua eta orientazioa ematea.

Europako muga-eskualdeetan, EURESek eginkizun garrantzitsua du egunero muga zeharkatzen duten langileek eta

horiek hartzen dituzten enpresek izan ditzaketen arazo guztiei buruzko informazioa ematen eta arazo horiei aurre

egiten laguntzen.

- FUNTZIONAMENDUA:

Enplegu bila badabil, webgunearen bitartez lana bila dezake, bere curriculuma on-line sortu, eta posta elektroniko

bidezko alertetara harpidetu daiteke. Horrez gain, tokian-tokiko Eures aholkularia izanen du, eta horrek orientazio

pertsonala emanen dio. Enpresaburua bada, bere enpresan dauden lanpostu hutsak betetzeko eskaintza egin dezake,

eta behar duen lanbide-eskakizunera egokituko diren curriculumak eskatu.

- PUBLIKO XEDEA: Enplegu bila dabiltzanak eta enpresaburuak

- NON: EBko estatu kide guztietan, eta Islandia, Liechtenstein, Norvegia eta Suitzan.

- DATUAK ETA ZIFRAK: EURESek 700 EURES aholkulari ditu  Europa osoan.

- HARREMANETARAKO:

Europa: http://www.ec.europa.eu/eures

Espainia: http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=es

Nafarroan: Mª Mercedes Vilches Plaza

Nafarroako Enplegu Zerbitzua

Arcadio Maria Larraona 1, 2. eta 3. solairuak

ES - 31008 Iruña

Telefonoa: +34 848 42 44 20

Faxa: +34 848 42 44 70

Posta elektronikoa: eures-navarra.vilches@inem.es

SARRERA

Europako Batzordeak Europar Batasuneko hainbat eragilerekin elkartuta, zenbait
zerbitzu sortu ditu, publikoari, oro har, EBk ematen dituen eskubideei eta aukerei
buruzko informazioa emate aldera.

Liburuxka honetan hamar zerbitzu jaso ditugu. Horietako bakoitzak arlo zehatz baten
inguruan lagun diezazuke: besteak beste, EBri buruzko informazio orokorrean, nahiz
gai zehatzagoetan, hala nola, enpleguan, integrazioan, prestakuntza-akademiko
nahiz profesionalak aitortzen, eta kontsumitzai leen erreklamazioetan.

Zerbitzuak galdera hauei, besteak beste, erantzuten die: nola baliozkotu dezaket
nire ikasketak Europako beste herrialde batean?, zer egin dezaket dendari batek
produktu akastun bat itzultzea onartzen ez badit?, nola aurki dezaket lana Europako
beste herrialde batean?, Zer laguntza dauden ikertzaileentzat?, eta abar.

Liburuxkaren xedea da kontsulta ren arabera herritarrak eta enpresak zerbitzurik
egokienera bideratzea.

Diseinua eta maketazioa: Olga Madina

Koordinatzailea: Arantxa Rodriguez

Itzultzea: Itzuliz Itzulpen Zerbitzua

Argitaratzailea: Cederna Garalur Elkartearen Europe Direct

Harremanetarako

Cederna Garalur Elkartearen Europe Direct

Berriobide kalea 40, 001 bulegoa

CP31013 Antsoain (Nafarroa)

Telefonoa: 948 20 70 59

Posta elektronikoa: arodriguez@cederna.es

www.cederna.es/europa

Cederna Garalur Elkartearen Europe Direct Europako Batzordearen Informazio eta Komunikazio Zuzendaritza

Nagusiaren Europe Direct Europari buruzko informazio-sareko partaidea da.

Nafarroan inprimatua, 2010eko apirilean

Europako Batzordek ez du bere gain hartzen argitalpen honetan dagoen informazioaz egin daitekeen

erabilpenaren erantzukizunik.

Iturria: Servicios de información y asistencia de la UE
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SOLVIT

- NORK: SOLVITek

- ZER: SOLVIT arazoak konpontzeko lineako sarea da. Horretan, EBko Estatu kideek elkarlanean dihardute agintaritza

publikoek barne-merkatuari buruzko legeria behar bezala ez aplikatzeak sortzen dituen arazoei konponbide pragmatikoa

emate aldera

- HELBURUA: SOLVIT zentroek herritarren eta enpresen erreklamazioak bideratzen lagun dezakete. Ematen dituen

zerbitzuak dohainik dira.

SOLVITek, printzipioz, bere gain hartzen d itu enpresa nahiz herritar baten eta agintaritza publiko baten arteko mugaz

gaindiko arazoa, Erkidegoaren legeria behar bezala aplikatzen ez denean.  Funtsean, SOLVITek orain arte landu dituen

arloetako batzuk honako hauek dira:

- Titulazioen eta lanbide-prestakuntzen aintzatespena

- Hezkuntzarako sarbidea

- Bizileku-baimena

- Gizarte Segurantza

- Lan-arloko eskubideak

- Motordun ibilgailuak matrikulatzea

- Produktuak merkaturatzea

- Zerbitzuak merkaturatzea

- Nork bere kabuz lanean hastea

- Kontratazio publikoa

- Fiskalitatea

- Kapitalen edo ordainketen zirkulazio askea

- FUNTZIONAMENDUA: Zure kasua SOLVITi aurkezten diozunean, zure herrialdeko SLOVIT zentroak («Jatorrizko SOLVIT

Zentroa» izenekoa) eskaeraren edukia aztertuko du, barne-m erkatuko arauak behar bezala aplikatu ez direla, eta

beharrezkoa den informazio guztia eman dela bermatze aldera. Ondoren, Zentroak zure kasua sartuko du lineako datu-

base sistema batean, eta automatikoki arazoa sortu den beste estatu kidegoko SOLVIT Zentrora igorriko du («Erantzukizuna

duen SOLVIT Zentroa» izenekoa). Arazoari konponbidea emateko epea 10 astekoa da.

- PUBLIKO XEDEA: EBko enpresak eta herritarrak.

- NON: Europar Batasuneko Estatu kide bakoitzean (baita Norvegian, Islandian eta Liechtensteinen ere) dago SOLVIT

Zentro bat.

- DATUAK ETA ZIFRAK: Aferen % 83 konpondu egiten dira.

- HARREMANETARAKO:

Webgunea: http://www.ec.europa.eu/solvit/site/index_es.htm

Espainian

Ana Maria Hernandez

Jorge Garcia-Figueras

Javier Pascual Pontones

SOLVIT - Espainia

Atzerri eta Lankidetza Ministerioa

Serrano Galvache, 26

ES- 28071 Madril

Tel. +34 91 379 9999

Faxa: +34 91 394 8684

solvit@ue.mae.es
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Contacta con nosotros
Europe Direct Cederna Garalur

C/ Berriobide nº 40, oficina 001

CP31013 Ansoain (Navarra)

Telefono: 948 20 70 59

e-mail: arodriguez@cederna.es

www.cederna.es/europa

EBko

ZERBITZU

SAREAK



EUROPE DIRECT SAREA

- NORK: Europe Direct Sareak

- ZER: EBren eta herritarren arteko interfazea dira.

- HELBURUA: Europe Direct informazio guneek Europar Batasunari buruzko galderei erantzuten diete, Erkidegoaren

politikei, instituzioei eta finantza-aukerei buruzko informazioa ematen dute, EBri buruzko tokian tokiko eztabaida

bultzatzen dute, eta inprimaturik eta euskarri elektronikoan dagoen materiala banatzen dute.

Tokian tokiko eta erregioetako bitartekari horiek Europako lurralde osoa hartzen dute, oreka geografikoa errespetatzen

dute, eta hiri- eta landa-eremuek dituzten berariazko informazio-premiak kontuan hartzen dituzte. Hiritarrek Europar

Batasunaren legeriari, politikei, programei eta finantza-laguntzak jasotzeko aukerei buruzko argibideak, aholkua eta

laguntza jaso dezakete. 

- FUNTZIONAMENDUA: EBren informazio orokorra edo galdera zehatz baten erantzuna jaso nahi duen edonor

jar daiteke hurbilen duen Europe Direct informazio gune batekin harremanetan.

Kontsultaren arabera, honako hauek kontsulta daitezke:

- Europe Direct informazio-lotuneak, Europar Batasunaren eta herritarren arteko interfaze gisa, eremu

lokalean.

- Europako dokumentazio-zentroak; unibertsitate eta ikerkuntza-institutuei laguntza ematen dieten zentroak,

Europaren integrazioari buruzko irakaskuntza eta ikerketa bultzatu eta gara ditzaten.

- Team Europe; Europako Batzordeko hizlari independenteen taldea, besteak beste legelariek, aholkulariek

eta unibertsitateetako irakasleek osatua. Europako politiken arlo guztiak hartzen dituzte, eta Batasunaren

lan-hizkuntza guztietan.

- PUBLIKO XEDEA: Herritarrak.

- NON: Estatu kide guztietan

- DATUAK ETA ZIFRAK: EBn Europari buruzko 500 informazio-zentro inguru daude

Espainian daude:

- Europari buruzko 40 informazio-gune

- 38 dokumentazio-zentro.

- Team Europeko 24 aditu

- HARREMANETARAKO:

Europa, orokorra: www.europedirect.europa.eu

Espainia: Batzordearen webgunea: http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm

Nafarroan: Cederna Garalur Elkartearen Europe Direct: www.cederna.es/europa

EURES

- NORK: EURESek

- ZER: 1993an sortua, EURES (Europako Enplegu Zerbitzua) Europako esparru ekonomikoan langileen joan-etorri askea

erraztera bideratutako sarea da.

- HELBURUA: Helburu nagusiak dira:

Mugikortasunerako hautagaiei enplegu-aukerei buruzko, eta Europako esparru ekonomikoan dauden bizi-baldintzei

eta lan-baldintzei buruzko informazioa ematea, orientatzea eta aholkua ematea;

- beste herrialdeetako langileak kontratatu nahi dituzten enpresaburuei laguntzea;

- eskualde mugakideetako langileei eta enpresaburuei aholkua eta orientazioa ematea.

Europako muga-eskualdeetan, EURESek eginkizun garrantzitsua du egunero muga zeharkatzen duten langileek eta

horiek hartzen dituzten enpresek izan ditzaketen arazo guztiei buruzko informazioa ematen eta arazo horiei aurre

egiten laguntzen.

- FUNTZIONAMENDUA:

Enplegu bila badabil, webgunearen bitartez lana bila dezake, bere curriculuma on-line sortu, eta posta elektroniko

bidezko alertetara harpidetu daiteke. Horrez gain, tokian-tokiko Eures aholkularia izanen du, eta horrek orientazio

pertsonala emanen dio. Enpresaburua bada, bere enpresan dauden lanpostu hutsak betetzeko eskaintza egin dezake,

eta behar duen lanbide-eskakizunera egokituko diren curriculumak eskatu.

- PUBLIKO XEDEA: Enplegu bila dabiltzanak eta enpresaburuak

- NON: EBko estatu kide guztietan, eta Islandia, Liechtenstein, Norvegia eta Suitzan.

- DATUAK ETA ZIFRAK: EURESek 700 EURES aholkulari ditu  Europa osoan.

- HARREMANETARAKO:

Europa: http://www.ec.europa.eu/eures

Espainia: http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=es

Nafarroan: Mª Mercedes Vilches Plaza

Nafarroako Enplegu Zerbitzua

Arcadio Maria Larraona 1, 2. eta 3. solairuak

ES - 31008 Iruña

Telefonoa: +34 848 42 44 20

Faxa: +34 848 42 44 70

Posta elektronikoa: eures-navarra.vilches@inem.es

KONTSUMITZAILEEN ZENTRO EUROPARREN SAREA

- NORK: KONTSUMITZAILEEN ZENTRO EUROPARRAK

- ZER: Kontsumitzailearen zentro europarra norberarena ez den herrialde batean ondasun bat erostearekin, edo

zerbitzu bat erabiltzearekin lotura izan dezakeen informazioa edo laguntza behar duen Europar Batasuneko edozein

estatu kidetako kontsumitzailearentzako arreta zentro publikoa da.

- HELBURUA: Espainiako Kontsumitzailearen Zentro Europarrak kontsumitzaile europarrari informazioa, aholkua,

laguntza eta sostengua ematen dio.

KZEren eginkizunak dira:

1. Kontsumitzaileei, kontsumo arloan, beren eskubideei buruzko aholkua ematea

2. Mugaz gaindiko kexa eta erreklamazioetan bitartekaritza egitea

3. Kontsumoaren eta kontsumitzailearen defentsaren arloan Europako Erkidegoaren politikari buruzko

informazioa ematea eta zabaltzea, mintegiak antolatuz, argitalpenak kaleratuz, eta informazio-agerkariak

argitara emanez, eta ikus-entzunezkoetan zabalduz.

- FUNTZIONAMENDUA:

Kontsumitzailearen Zentro Europarrak Espainian lagun dezake baldin eta:

a. Espainiako lurraldean ondasunen bat erosi edo zerbitzuren bat kontratatzen duen Erkidegoko estaturen

bateko herritarra bazara.

b. Espainian ez den Erkidegoko beste estaturen batean ondasunen bat erosi edo zerbitzuren bat kontratatu

nahi duen espainiar herritarra bazara.

- PUBLIKO XEDEA: EBko kontsumitzaileak.

- NON: Estatu kide guztietan, Islandiaz eta Norvegiaz gain.

- DATUAK ETA ZIFRAK:2008an 62.000 afera bideratu ziren.

 Kasuen tramitazioan Kontsumitzaileen Zentro Europarren lanak % 40 egin zuen gora.

- HARREMANETARAKO:

WEBGUNEA Europan: http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/index_en.htm

WEBGUNEA Espainian:  http://cec.consumo-inc.es/

Helbide elektronikoa: cec@consumo-inc.es

Tel.: + 34 91 822 45 55Faxa:  + 34 91 822 45 62]

SARRERA

Europako Batzordeak Europar Batasuneko hainbat eragilerekin elkartuta, zenbait
zerbitzu sortu ditu, publikoari, oro har, EBk ematen dituen eskubideei eta aukerei
buruzko informazioa emate aldera.

Liburuxka honetan hamar zerbitzu jaso ditugu. Horietako bakoitzak arlo zehatz baten
inguruan lagun diezazuke: besteak beste, EBri buruzko informazio orokorrean, nahiz
gai zehatzagoetan, hala nola, enpleguan, integrazioan, prestakuntza-akademiko
nahiz profesionalak aitortzen, eta kontsumitzai leen erreklamazioetan.

Zerbitzuak galdera hauei, besteak beste, erantzuten die: nola baliozkotu dezaket
nire ikasketak Europako beste herrialde batean?, zer egin dezaket dendari batek
produktu akastun bat itzultzea onartzen ez badit?, nola aurki dezaket lana Europako
beste herrialde batean?, Zer laguntza dauden ikertzaileentzat?, eta abar.

Liburuxkaren xedea da kontsultaren arabera herritarrak eta enpresak zerbitzurik
egokienera bideratzea.

Diseinua eta maketazioa: Olga Madina

Koordinatzailea: Arantxa Rodriguez

Itzultzea: Itzuliz Itzulpen Zerbitzua

Argitaratzailea: Cederna Garalur Elkartearen Europe Direct

Harremanetarako

Cederna Garalur Elkartearen Europe Direct

Berriobide kalea 40, 001 bulegoa

CP31013 Antsoain (Nafarroa)

Telefonoa: 948 20 70 59

Posta elektronikoa: arodriguez@cederna.es

www.cederna.es/europa

Cederna Garalur Elkartearen Europe Direct Europako Batzordearen Informazio eta Komunikazio Zuzendaritza

Nagusiaren Europe Direct Europari buruzko informazio-sareko partaidea da.

Nafarroan inprimatua, 2010eko apirilean

Europako Batzordek ez du bere gain hartzen argitalpen honetan dagoen informazioaz egin daitekeen

erabilpenaren erantzukizunik.

Iturria: Servicios de información y asistencia de la UE
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SOLVIT

- NORK: SOLVITek

- ZER: SOLVIT arazoak konpontzeko lineako sarea da. Horretan, EBko Estatu kideek elkarlanean dihardute agintaritza

publikoek barne-merkatuari buruzko legeria behar bezala ez aplikatzeak sortzen dituen arazoei konponbide pragmatikoa

emate aldera

- HELBURUA: SOLVIT zentroek herritarren eta enpresen erreklamazioak bideratzen lagun dezakete. Ematen dituen

zerbitzuak dohainik dira.

SOLVITek, printzipioz, bere gain hartzen ditu enpresa nahiz herritar baten eta agintaritza publiko baten arteko mugaz

gaindiko arazoa, Erkidegoaren legeria behar bezala aplikatzen ez denean.  Funtsean, SOLVITek orain arte landu dituen

arloetako batzuk honako hauek dira:

- Titulazioen eta lanbide-prestakuntzen aintzatespena

- Hezkuntzarako sarbidea

- Bizileku-baimena

- Gizarte Segurantza

- Lan-arloko eskubideak

- Motordun ibilgailuak matrikulatzea

- Produktuak merkaturatzea

- Zerbitzuak merkaturatzea

- Nork bere kabuz lanean hastea

- Kontratazio publikoa

- Fiskalitatea

- Kapitalen edo ordainketen zirkulazio askea

- FUNTZIONAMENDUA: Zure kasua SOLVITi aurkezten diozunean, zure herrialdeko SLOVIT zentroak («Jatorrizko SOLVIT

Zentroa» izenekoa) eskaeraren edukia aztertuko du, barne-merkatuko arauak behar bezala aplikatu ez direla, eta

beharrezkoa den informazio guztia eman dela bermatze aldera. Ondoren, Zentroak zure kasua sartuko du lineako datu-

base sistema batean, eta automatikoki arazoa sortu den beste estatu kidegoko SOLVIT Zentrora igorriko du («Erantzukizuna

duen SOLVIT Zentroa» izenekoa). Arazoari konponbidea emateko epea 10 astekoa da.

- PUBLIKO XEDEA: EBko enpresak eta herritarrak.

- NON: Europar Batasuneko Estatu kide bakoitzean (baita Norvegian, Islandian eta Liechtensteinen ere) dago SOLVIT

Zentro bat.

- DATUAK ETA ZIFRAK: Aferen % 83 konpondu egiten dira.

- HARREMANETARAKO:

Webgunea: http://www.ec.europa.eu/solvit/site/index_es.htm

Espainian

Ana Maria Hernandez

Jorge Garcia-Figueras

Javier Pascual Pontones

SOLVIT - Espainia

Atzerri eta Lankidetza Ministerioa

Serrano Galvache, 26

ES- 28071 Madril

Tel. +34 91 379 9999

Faxa: +34 91 394 8684

solvit@ue.mae.es
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e-mail: arodriguez@cederna.es

www.cederna.es/europa

EBko

ZERBITZU

SAREAK



EUROPE DIRECT SAREA

- NORK: Europe Direct Sareak

- ZER: EBren eta herritarren arteko interfazea dira.

- HELBURUA: Europe Direct informazio guneek Europar Batasunari buruzko galderei erantzuten diete, Erkidegoaren

politikei, instituzioei eta finantza-aukerei buruzko informazioa ematen dute, EBri buruzko tokian tokiko eztabaida

bultzatzen dute, eta inprimaturik eta euskarri elektronikoan dagoen materiala banatzen dute.

Tokian tokiko eta erregioetako bitartekari horiek Europako lurralde osoa hartzen dute, oreka geografikoa errespetatzen

dute, eta hiri- eta landa-eremuek dituzten berariazko informazio-premiak kontuan hartzen dituzte. Hiritarrek Europar

Batasunaren legeriari, politikei, programei eta finantza-laguntzak jasotzeko aukerei buruzko argibideak, aholkua eta

laguntza jaso dezakete. 

- FUNTZIONAMENDUA: EBren informazio orokorra edo galdera zehatz baten erantzuna jaso nahi duen edonor

jar daiteke hurbilen duen Europe Direct informazio gune batekin harremanetan.

Kontsultaren arabera, honako hauek kontsulta daitezke:

- Europe Direct informazio-lotuneak, Europar Batasunaren eta herritarren arteko interfaze gisa, eremu

lokalean.

- Europako dokumentazio-zentroak; unibertsitate eta ikerkuntza-institutuei laguntza ematen dieten zentroak,

Europaren integrazioari buruzko irakaskuntza eta ikerketa bultzatu eta gara ditzaten.

- Team Europe; Europako Batzordeko hizlari independenteen taldea, besteak beste legelariek, aholkulariek

eta unibertsitateetako irakasleek osatua. Europako politiken arlo guztiak hartzen dituzte, eta Batasunaren

lan-hizkuntza guztietan.

- PUBLIKO XEDEA: Herritarrak.

- NON: Estatu kide guztietan

- DATUAK ETA ZIFRAK: EBn Europari buruzko 500 informazio-zentro inguru daude

Espainian daude:

- Europari buruzko 40 informazio-gune

- 38 dokumentazio-zentro.

- Team Europeko 24 aditu

- HARREMANETARAKO:

Europa, orokorra: www.europedirect.europa.eu

Espainia: Batzordearen webgunea: http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm

Nafarroan: Cederna Garalur Elkartearen Europe Direct: www.cederna.es/europa

EURES

- NORK: EURESek

- ZER: 1993an sortua, EURES (Europako Enplegu Zerbitzua) Europako esparru ekonomikoan langileen joan-etorri askea

erraztera bideratutako sarea da.

- HELBURUA: Helburu nagusiak dira:

Mugikortasunerako hautagaiei enplegu-aukerei buruzko, eta Europako esparru ekonomikoan dauden bizi-baldintzei

eta lan-baldintzei buruzko informazioa ematea, orientatzea eta aholkua ematea;

- beste herrialdeetako langileak kontratatu nahi dituzten enpresaburuei laguntzea;

- eskualde mugakideetako langileei eta enpresaburuei aholkua eta orientazioa ematea.

Europako muga-eskualdeetan, EURESek eginkizun garrantzitsua du egunero muga zeharkatzen duten langileek eta

horiek hartzen dituzten enpresek izan ditzaketen arazo guztiei buruzko informazioa ematen eta arazo horiei aurre

egiten laguntzen.

- FUNTZIONAMENDUA:

Enplegu bila badabil, webgunearen bitartez lana bila dezake, bere curriculuma on-line sortu, eta posta elektroniko

bidezko alertetara harpidetu daiteke. Horrez gain, tokian-tokiko Eures aholkularia izanen du, eta horrek orientazio

pertsonala emanen dio. Enpresaburua bada, bere enpresan dauden lanpostu hutsak betetzeko eskaintza egin dezake,

eta behar duen lanbide-eskakizunera egokituko diren curriculumak eskatu.

- PUBLIKO XEDEA: Enplegu bila dabiltzanak eta enpresaburuak

- NON: EBko estatu kide guztietan, eta Islandia, Liechtenstein, Norvegia eta Suitzan.

- DATUAK ETA ZIFRAK: EURESek 700 EURES aholkulari ditu  Europa osoan.

- HARREMANETARAKO:

Europa: http://www.ec.europa.eu/eures

Espainia: http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=es

Nafarroan: Mª Mercedes Vilches Plaza

Nafarroako Enplegu Zerbitzua

Arcadio Maria Larraona 1, 2. eta 3. solairuak

ES - 31008 Iruña

Telefonoa: +34 848 42 44 20

Faxa: +34 848 42 44 70

Posta elektronikoa: eures-navarra.vilches@inem.es

ENIC-NARIC

- NORK: ENIC-NARICek

- ZER: Lanbide eta ikasketa-prestakuntzak aintzat hartzeko sare europarra, Europar Batasuneko (EB) estatu kideetan,

Europako Esparru Ekonomikoan (EEE), Europako erdialdeko eta ekialdeko herrialde elkartekideetan eta Zipren Ikasketen

Onarpenari buruzko Informazio Zentro Nazionalen sarea.

- HELBURUA: lanbidearen eta goi-mailako irakaskuntzaren arloan nazioarteko mugikortasunari buruzko ikasketa-

eta lanbide-prestakuntzaren onarpena. Europako Kontseiluaren eta UNESCOren ENIC sareari (European Network of

National Information Centres on academic recognition and mobility) eta EBko herrialdeen NARIC sareari (National

Academic Recognition Information Centres) zuzendutako sostengu-tresna da. Web orriak Lisboako hitzarmenari,

Bolognako prozesuari eta Goi-mailako Hezkuntzako Eremu Europarrari buruzko informazioa ematen du. Herrialdeetan

aintzat hartzen dituzten tituluei, eta horiek eskuratzeko prozedurei buruzko informazioa jasotzen du.

- FUNTZIONAMENDUA: Aholku pertsonalizatua eta doakoa jaso nahi bada, zuzenean jar daiteke harremanetan

nazio-zentroekin, eta, halaber, web orria bisita daiteke informazio orokorra jaso nahi izanez gero.

- PUBLIKO XEDEA: NARIC sareko herrialde kide batean lan egin nahi dutenak, eta/edo beren ikasketak homologatu

nahi dituztenak.

- NON: EBko herrialde kide guztietan, Islandian, Liechtensteinen, Norvegian eta Turkian.

- DATUAK ETA ZIFRAK: 160.000 bisita baino gehiago urtebetean.

- HARREMANETARAKO:

Orokorra: www.enic-naric.net

Espainian

NARIC

Hezkuntza Ministerioa

Tituluen, Baliokidetzen eta Homologazioen Zuzendariordetza.

Nieves Trelles eta Isabel Barrios

Paseo del Prado, 28

28014 Madril, Espainia

Tel: 91 506 5593Faxa:  91 506 5706

Helbide elektronikoa misabel.barrios@educacion.es; nieves.trelles@educacion.es

Webgunea:  http://www.mepsyd.es/portada.html

EUROPASS

- NORK: EUROPASSek

- ZER: Europass enplegu bila dabiltzanei modu uniforme batez laguntzen dieten dokumentuak dira, EBko edozein

lekutan ulertzen eta baloratzen errazak diren dokumentuak.

- HELBURUAK:

- Europan lanari eta prestakuntzari ateak zabaltzea

- Herritarrari Europa osoan (Europar Batasuna, Europako Merkataritza Askeko Elkartea -EMAE-/EEE) bere

gaitasunak eta prestakuntza modu bakun eta erraz aurkezten laguntzea, eta, halaber, Europa osoan

barrena arlo profesionalean batetik bestera ibiltzen laguntzea.

- Europass-eko bost dokumentuei buruzko informazioa eta aholkua ematea:

- Interesdunak berak lan ditzakeen bi dokumentuei buruzkoa (Europass Curriculum Vitaea (CV)s eta Hizkuntzen

pasaportea, Europass).

- Administrazio eskudunak landu eta ematen dituen beste hiru dokumentu (Suplemento Europass al

Título/Certificado, Suplemento Europass al Título Superior eta Movilidad Europass

FUNTZIONAMENDUA: Beste herrialde batean heziketa edo prestakuntza-programaren batean matrikulatu asmo

baduzu, edo enplegua bilatu edo lan-esperientziaren bat burutu nahi baduzu, oso garrantzitsua izanen da zuretzat

zure gaitasunak erraz ulertzeko moduan aurkeztu ahal izatea.

Europar Batasuneko eta Europako Esparru Ekonomikoko herrialde bakoitzean Europass nazio- zentro batek Europass

dokumentuen inguruko jarduera guztiak koordinatzen ditu. Europas nazio-zentroa da Europass erabiltzen edo horri

buruzko informazio gehiago jasotzen interesa duen pertsona edo erakunde guztien lehen solaskidea.

- PUBLIKO XEDEA: Europan lan egin edo prestakuntza jasotzen jarraitu nahi duen herritar oro.

- NON: EBko herrialde kide guztietan, Islandian, Liechtensteinen, Norvegian eta Turkian.

- DATUAK ETA ZIFRAK: 2009an, batez beste egunean 7.000 europass cv jaso dira.

- HARREMANETARAKO:  Gaiari buruzko argibide gehiago jasotzeko, kontsultatu webgune hau:

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=es_ES

http://www.educacion.es/europass/

Argitu zure zalantzak posta elektroniko honetan: europass@mepsyd.es

SARRERA

Europako Batzordeak Europar Batasuneko hainbat eragilerekin elkartuta, zenbait
zerbitzu sortu ditu, publikoari, oro har, EBk ematen dituen eskubideei eta aukerei
buruzko informazioa emate aldera.

Liburuxka honetan hamar zerbitzu jaso ditugu. Horietako bakoitzak arlo zehatz baten
inguruan lagun diezazuke: besteak beste, EBri buruzko informazio orokorrean, nahiz
gai zehatzagoetan, hala nola, enpleguan, integrazioan, prestakuntza-akademiko
nahiz profesionalak aitortzen, eta kontsumitzai leen erreklamazioetan.

Zerbitzuak galdera hauei, besteak beste, erantzuten die: nola baliozkotu dezaket
nire ikasketak Europako beste herrialde batean?, zer egin dezaket dendari batek
produktu akastun bat itzultzea onartzen ez badit?, nola aurki dezaket lana Europako
beste herrialde batean?, Zer laguntza dauden ikertzaileentzat?, eta abar.

Liburuxkaren xedea da kontsultaren arabera herritarrak eta enpresak zerbitzurik
egokienera bideratzea.

Diseinua eta maketazioa: Olga Madina

Koordinatzailea: Arantxa Rodriguez

Itzultzea: Itzuliz Itzulpen Zerbitzua

Argitaratzailea: Cederna Garalur Elkartearen Europe Direct

Harremanetarako

Cederna Garalur Elkartearen Europe Direct

Berriobide kalea 40, 001 bulegoa

CP31013 Antsoain (Nafarroa)

Telefonoa: 948 20 70 59

Posta elektronikoa: arodriguez@cederna.es

www.cederna.es/europa

Cederna Garalur Elkartearen Europe Direct Europako Batzordearen Informazio eta Komunikazio Zuzendaritza

Nagusiaren Europe Direct Europari buruzko informazio-sareko partaidea da.

Nafarroan inprimatua, 2010eko apirilean

Europako Batzordek ez du bere gain hartzen argitalpen honetan dagoen informazioaz egin daitekeen

erabilpenaren erantzukizunik.

Iturria: Servicios de información y asistencia de la UE
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SOLVIT

- NORK: SOLVITek

- ZER: SOLVIT arazoak konpontzeko lineako sarea da. Horretan, EBko Estatu kideek elkarlanean dihardute agintaritza

publikoek barne-merkatuari buruzko legeria behar bezala ez aplikatzeak sortzen dituen arazoei konponbide pragmatikoa

emate aldera

- HELBURUA: SOLVIT zentroek herritarren eta enpresen erreklamazioak bideratzen lagun dezakete. Ematen dituen

zerbitzuak dohainik dira.

SOLVITek, printzipioz, bere gain hartzen ditu enpresa nahiz herritar baten eta agintaritza publiko baten arteko mugaz

gaindiko arazoa, Erkidegoaren legeria behar bezala aplikatzen ez denean.  Funtsean, SOLVITek orain arte landu dituen

arloetako batzuk honako hauek dira:

- Titulazioen eta lanbide-prestakuntzen aintzatespena

- Hezkuntzarako sarbidea

- Bizileku-baimena

- Gizarte Segurantza

- Lan-arloko eskubideak

- Motordun ibilgailuak matrikulatzea

- Produktuak merkaturatzea

- Zerbitzuak merkaturatzea

- Nork bere kabuz lanean hastea

- Kontratazio publikoa

- Fiskalitatea

- Kapitalen edo ordainketen zirkulazio askea

- FUNTZIONAMENDUA: Zure kasua SOLVITi aurkezten diozunean, zure herrialdeko SLOVIT zentroak («Jatorrizko SOLVIT

Zentroa» izenekoa) eskaeraren edukia aztertuko du, barne-merkatuko arauak behar bezala aplikatu ez direla, eta

beharrezkoa den informazio guztia eman dela bermatze aldera. Ondoren, Zentroak zure kasua sartuko du lineako datu-

base sistema batean, eta automatikoki arazoa sortu den beste estatu kidegoko SOLVIT Zentrora igorriko du («Erantzukizuna

duen SOLVIT Zentroa» izenekoa). Arazoari konponbidea emateko epea 10 astekoa da.

- PUBLIKO XEDEA: EBko enpresak eta herritarrak.

- NON: Europar Batasuneko Estatu kide bakoitzean (baita Norvegian, Islandian eta Liechtensteinen ere) dago SOLVIT

Zentro bat.

- DATUAK ETA ZIFRAK: Aferen % 83 konpondu egiten dira.

- HARREMANETARAKO:

Webgunea: http://www.ec.europa.eu/solvit/site/index_es.htm

Espainian

Ana Maria Hernandez

Jorge Garcia-Figueras

Javier Pascual Pontones

SOLVIT - Espainia

Atzerri eta Lankidetza Ministerioa

Serrano Galvache, 26

ES- 28071 Madril

Tel. +34 91 379 9999

Faxa: +34 91 394 8684

solvit@ue.mae.es
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Contacta con nosotros
Europe Direct Cederna Garalur

C/ Berriobide nº 40, oficina 001

CP31013 Ansoain (Navarra)

Telefono: 948 20 70 59

e-mail: arodriguez@cederna.es

www.cederna.es/europa

EBko

ZERBITZU

SAREAK



EUROPE DIRECT SAREA

- NORK: Europe Direct Sareak

- ZER: EBren eta herritarren arteko interfazea dira.

- HELBURUA: Europe Direct informazio guneek Europar Batasunari buruzko galderei erantzuten diete, Erkidegoaren

politikei, instituzioei eta finantza-aukerei buruzko informazioa ematen dute, EBri buruzko tokian tokiko eztabaida

bultzatzen dute, eta inprimaturik eta euskarri elektronikoan dagoen materiala banatzen dute.

Tokian tokiko eta erregioetako bitartekari horiek Europako lurralde osoa hartzen dute, oreka geografikoa errespetatzen

dute, eta hiri- eta landa-eremuek dituzten berariazko informazio-premiak kontuan hartzen dituzte. Hiritarrek Europar

Batasunaren legeriari, politikei, programei eta finantza-laguntzak jasotzeko aukerei buruzko argibideak, aholkua eta

laguntza jaso dezakete. 

- FUNTZIONAMENDUA: EBren informazio orokorra edo galdera zehatz baten erantzuna jaso nahi duen edonor

jar daiteke hurbilen duen Europe Direct informazio gune batekin harremanetan.

Kontsultaren arabera, honako hauek kontsulta daitezke:

- Europe Direct informazio-lotuneak, Europar Batasunaren eta herritarren arteko interfaze gisa, eremu

lokalean.

- Europako dokumentazio-zentroak; unibertsitate eta ikerkuntza-institutuei laguntza ematen dieten zentroak,

Europaren integrazioari buruzko irakaskuntza eta ikerketa bultzatu eta gara ditzaten.

- Team Europe; Europako Batzordeko hizlari independenteen taldea, besteak beste legelariek, aholkulariek

eta unibertsitateetako irakasleek osatua. Europako politiken arlo guztiak hartzen dituzte, eta Batasunaren

lan-hizkuntza guztietan.

- PUBLIKO XEDEA: Herritarrak.

- NON: Estatu kide guztietan

- DATUAK ETA ZIFRAK: EBn Europari buruzko 500 informazio-zentro inguru daude

Espainian daude:

- Europari buruzko 40 informazio-gune

- 38 dokumentazio-zentro.

- Team Europeko 24 aditu

- HARREMANETARAKO:

Europa, orokorra: www.europedirect.europa.eu

Espainia: Batzordearen webgunea: http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm

Nafarroan: Cederna Garalur Elkartearen Europe Direct: www.cederna.es/europa

EURES

- NORK: EURESek

- ZER: 1993an sortua, EURES (Europako Enplegu Zerbitzua) Europako esparru ekonomikoan langileen joan-etorri askea

erraztera bideratutako sarea da.

- HELBURUA: Helburu nagusiak dira:

Mugikortasunerako hautagaiei enplegu-aukerei buruzko, eta Europako esparru ekonomikoan dauden bizi-baldintzei

eta lan-baldintzei buruzko informazioa ematea, orientatzea eta aholkua ematea;

- beste herrialdeetako langileak kontratatu nahi dituzten enpresaburuei laguntzea;

- eskualde mugakideetako langileei eta enpresaburuei aholkua eta orientazioa ematea.

Europako muga-eskualdeetan, EURESek eginkizun garrantzitsua du egunero muga zeharkatzen duten langileek eta

horiek hartzen dituzten enpresek izan ditzaketen arazo guztiei buruzko informazioa ematen eta arazo horiei aurre

egiten laguntzen.

- FUNTZIONAMENDUA:

Enplegu bila badabil, webgunearen bitartez lana bila dezake, bere curriculuma on-line sortu, eta posta elektroniko

bidezko alertetara harpidetu daiteke. Horrez gain, tokian-tokiko Eures aholkularia izanen du, eta horrek orientazio

pertsonala emanen dio. Enpresaburua bada, bere enpresan dauden lanpostu hutsak betetzeko eskaintza egin dezake,

eta behar duen lanbide-eskakizunera egokituko diren curriculumak eskatu.

- PUBLIKO XEDEA: Enplegu bila dabiltzanak eta enpresaburuak

- NON: EBko estatu kide guztietan, eta Islandia, Liechtenstein, Norvegia eta Suitzan.

- DATUAK ETA ZIFRAK: EURESek 700 EURES aholkulari ditu  Europa osoan.

- HARREMANETARAKO:

Europa: http://www.ec.europa.eu/eures

Espainia: http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=es

Nafarroan: Mª Mercedes Vilches Plaza

Nafarroako Enplegu Zerbitzua

Arcadio Maria Larraona 1, 2. eta 3. solairuak

ES - 31008 Iruña

Telefonoa: +34 848 42 44 20

Faxa: +34 848 42 44 70

Posta elektronikoa: eures-navarra.vilches@inem.es

EUROGUIDANCE

- NORK: EUROGUIDANCEk

- ZER: Euroguidance lanbide-orientaziorako Estatuetako Baliabide Zentroen sarea da.

- HELBURUA: Eginkizun nagusiak: 

- Euroguidancek mugikortasuna sustatzen du. Orientatzaileei edo beste pertsonei orientazioa ematen die

Europako herritarrek Europan dituzten aukerak hobeto ezagut ditzaten.

- Europar Batasunean, Europako Esparru Ekonomikoan eta Erdialdeko eta Ekialdeko Europako herrialdeetan

dauden heziketa eta prestakuntza-sistemei eta kualifikazioei buruzko kalitateko informazio-trukaketa

bultzatzea.

- Ploteus atariari sostengua ematea. Aipatu atariak ikasleei, lan bila dabiltzanei, langileei, gurasoei,

orientatzaileei eta irakasleei Europan nola ikasi ezagutzen laguntzen die.

- FUNTZIONAMENDUA: Europako beste herrialde batean ikasi edo lan egin nahi baduzu, edo orientatzailea edo

orientazioaren profesionala bazara, aurkitu zure tokian tokiko Euroguidance zentroa eta jarri harekin harremanetan.

Doako aholkularitza, eta pertsonalizatua, topatuko duzu.

- PUBLIKO XEDEA: Europako beste herrialde batean ikasi edo lan egin nahi duten herritarrei aholkua ematen

dieten profesionalak.

- NON: EBko her r ia lde k ide guzt ietan, Is landian, L iechtenste inen, Norvegian eta Turk ian.

-  DATUAK ETA ZIFRAK: Gutxi gorabehera, orientatzaileei zuzendutako 200 prestakuntza.ekimen.

- HARREMANETARAKO:

Informazio orokorra: www.euroguidance.net

Espainian:

Hezkuntza, Lanbide Heziketa eta Hezkuntza Berritzako Zuzendaritza Nagusia

Lanbide Heziketako Zuzendariordetza Nagusia

Lanbide Orientazioko Zerbitzua

Lanbide Orientaziorako Estatuko Baliabide Zentroa

Los Madrazos kalea 17, 4. solairua

E-28071 Madril

Espainia

Tel: +34 91 701 84 65

Faxa: + 34 91 701 86 24

Helbide elektronikoa:sop@mec.es

http://www.euroguidance.net/Spanish/Welcome.htm

SARRERA

Europako Batzordeak Europar Batasuneko hainbat eragilerekin elkartuta, zenbait
zerbitzu sortu ditu, publikoari, oro har, EBk ematen dituen eskubideei eta aukerei
buruzko informazioa emate aldera.

Liburuxka honetan hamar zerbitzu jaso ditugu. Horietako bakoitzak arlo zehatz baten
inguruan lagun diezazuke: besteak beste, EBri buruzko informazio orokorrean, nahiz
gai zehatzagoetan, hala nola, enpleguan, integrazioan, prestakuntza-akademiko
nahiz profesionalak aitortzen, eta kontsumitzai leen erreklamazioetan.

Zerbitzuak galdera hauei, besteak beste, erantzuten die: nola baliozkotu dezaket
nire ikasketak Europako beste herrialde batean?, zer egin dezaket dendari batek
produktu akastun bat itzultzea onartzen ez badit?, nola aurki dezaket lana Europako
beste herrialde batean?, Zer laguntza dauden ikertzaileentzat?, eta abar.

Liburuxkaren xedea da kontsultaren arabera herritarrak eta enpresak zerbitzurik
egokienera bideratzea.

Diseinua eta maketazioa: Olga Madina

Koordinatzailea: Arantxa Rodriguez

Itzultzea: Itzuliz Itzulpen Zerbitzua

Argitaratzailea: Cederna Garalur Elkartearen Europe Direct

Harremanetarako

Cederna Garalur Elkartearen Europe Direct

Berriobide kalea 40, 001 bulegoa

CP31013 Antsoain (Nafarroa)

Telefonoa: 948 20 70 59

Posta elektronikoa: arodriguez@cederna.es

www.cederna.es/europa

Cederna Garalur Elkartearen Europe Direct Europako Batzordearen Informazio eta Komunikazio Zuzendaritza

Nagusiaren Europe Direct Europari buruzko informazio-sareko partaidea da.

Nafarroan inprimatua, 2010eko apirilean

Europako Batzordek ez du bere gain hartzen argitalpen honetan dagoen informazioaz egin daitekeen

erabilpenaren erantzukizunik.

Iturria: Servicios de información y asistencia de la UE
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EURODESK

- NORK: EURODESKek

- ZER: Europari buruzko informazio-sarea, gazteriaren zerbitzura

- HELBURUAK:

- Gazteen eta haiekin eta haientzat lan egiten dutenen heziketa, prestakuntza eta informazio-sarbidea

hobetzen du;

- Parte hartzen duen herrialde bakoitzaren Europari buruzko informazioa eta estatu-informazioa biltzen,

koordinatzen eta lantzen du datu-zentro bakar batean;

- Erabiltzaileari telefono bidezko arreta zerbitzua ematen dio;

- Informazioa eta zerbitzua aktiboki zabaltzen du.

- FUNTZIONAMENDUA: Estatu kideetan dauden Eurodesk informazio-zentroekin harremanetan jar daiteke. Halaber,

informazioa eskura daiteke Eurodesk-en web orrien bitartez, eta Youth atariaren bitartez. Horrez gain, Eurodesk laguntza-

zentroa dago, gazteekin lan egiten duten pertsonei laguntza on-line ematen dien baliabide gisa sortua, gazteei

Europari buruzko informaziora zuzenean heltzeko aukera ematen duena.

- PUBLIKO XEDEA: Gazteria

- NON: EBko herrialde guztietan, Zipren izan ezik, eta Islandian, Liechtenstein, Norvegia eta Turkian.

- DATUAK ETA ZIFRAK: 1.000 inguru kontaktu-zentro 30 herrialdetan.

- HARREMANETARAKO:

Europa:  www.eurodesk.org

Espainian:

Gazteriaren Institutua

Mugikortasun eta nazioarteko informazio Zerbitzua

Jose Ortega y Gasset, 71

E-28006 Madril

Tel: +34 91 3637701/05

Helbide elektronikoa eurodesk@migualdad.es

Webgunea: http://www.juventudenaccion.migualdad.es/opencms/opencms/eurodesk

Nafarroan:

Nafarroako Gazteriaren Institutua. Boluntariotza eta Gazte Mugikortasunerako bulegoa

Yanguas y Miranda kalea, 27

31002 Iruña

Telefonoa: 948 15 25 87

dime@dimejoven.net

roteizau@navarra.es

SOLVIT

- NORK: SOLVITek

- ZER: SOLVIT arazoak konpontzeko lineako sarea da. Horretan, EBko Estatu kideek elkarlanean dihardute agintaritza

publikoek barne-merkatuari buruzko legeria behar bezala ez aplikatzeak sortzen dituen arazoei konponbide pragmatikoa

emate aldera

- HELBURUA: SOLVIT zentroek herritarren eta enpresen erreklamazioak bideratzen lagun dezakete. Ematen dituen

zerbitzuak dohainik dira.

SOLVITek, printzipioz, bere gain hartzen ditu enpresa nahiz herritar baten eta agintaritza publiko baten arteko mugaz

gaindiko arazoa, Erkidegoaren legeria behar bezala aplikatzen ez denean.  Funtsean, SOLVITek orain arte landu dituen

arloetako batzuk honako hauek dira:

- Titulazioen eta lanbide-prestakuntzen aintzatespena

- Hezkuntzarako sarbidea

- Bizileku-baimena

- Gizarte Segurantza

- Lan-arloko eskubideak

- Motordun ibilgailuak matrikulatzea

- Produktuak merkaturatzea

- Zerbitzuak merkaturatzea

- Nork bere kabuz lanean hastea

- Kontratazio publikoa

- Fiskalitatea

- Kapitalen edo ordainketen zirkulazio askea

- FUNTZIONAMENDUA: Zure kasua SOLVITi aurkezten diozunean, zure herrialdeko SLOVIT zentroak («Jatorrizko SOLVIT

Zentroa» izenekoa) eskaeraren edukia aztertuko du, barne-merkatuko arauak behar bezala aplikatu ez direla, eta

beharrezkoa den informazio guztia eman dela bermatze aldera. Ondoren, Zentroak zure kasua sartuko du lineako datu-

base sistema batean, eta automatikoki arazoa sortu den beste estatu kidegoko SOLVIT Zentrora igorriko du («Erantzukizuna

duen SOLVIT Zentroa» izenekoa). Arazoari konponbidea emateko epea 10 astekoa da.

- PUBLIKO XEDEA: EBko enpresak eta herritarrak.

- NON: Europar Batasuneko Estatu kide bakoitzean (baita Norvegian, Islandian eta Liechtensteinen ere) dago SOLVIT

Zentro bat.

- DATUAK ETA ZIFRAK: Aferen % 83 konpondu egiten dira.

- HARREMANETARAKO:

Webgunea: http://www.ec.europa.eu/solvit/site/index_es.htm

Espainian

Ana Maria Hernandez

Jorge Garcia-Figueras

Javier Pascual Pontones

SOLVIT - Espainia

Atzerri eta Lankidetza Ministerioa

Serrano Galvache, 26

ES- 28071 Madril

Tel. +34 91 379 9999

Faxa: +34 91 394 8684

solvit@ue.mae.es
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Contacta con nosotros
Europe Direct Cederna Garalur

C/ Berriobide nº 40, oficina 001

CP31013 Ansoain (Navarra)

Telefono: 948 20 70 59

e-mail: arodriguez@cederna.es

www.cederna.es/europa
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