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KERTOMUS EUROOPPA 2020 -STRATEGIAN EDISTYMISESTÄ  

Vuotuisen kasvuselvityksen antaminen tänä vuonna merkitsee ensimmäisen EU-ohjausjakson 
alkamista ja se esitetään Euroopan unionin käännekohdassa. Eurooppa on hitaasti elpymässä 
kaksi vuotta sitten alkaneesta taantumasta. Toipuminen on voimakkaampaa ja nopeampaa, 
vaikka joukkovelkakirjamarkkinoilla on vielä epävarmuutta ja rahoitusalaa yhä korjataan ja 
uudistetaan.  

Kun talousnäkymät alkavat parantua, on aika toteuttaa päättäväisiä toimia. Euroopan 
palautuminen kriisistä ei ole koskaan tarkoittanut palaamista vanhaan toimintamalliin. Kriisi 
paljasti Euroopan talouden perusluonteiset heikkoudet ja kasvavan sisäisen epätasapainon. 
Kestävään ja työpaikkoja luovaan kasvuun perustuva toipuminen on mahdollista ainoastaan, 
jos ratkaistaan rakenteelliset heikkoudet ja jos Eurooppa voi hyödyntää kriisiä 
käynnistääkseen talousrakenteensa perusteellisen muutoksen.  

Vaikka Eurooppa hillitsi ja otti vastaan kriisin vaikutukset muuta maailmaa paremmin, sen 
palautuminen maailmanlaajuisesta kriisistä saattaa olla hitaampaa. Kriisi on lisännyt 
entisestään työvoiman tuottavuuskuilua Yhdysvaltoihin nähden. Hinta- ja 
kustannuskilpailukyvyssä on edelleen ongelmia. Nopeasti kehittyvän talouden maiden talous 
on alkanut kasvaa EU:n taloutta nopeammin, vaikka joillakin niistä on myös suuria 
taloudellisia haasteita.  

Eurooppa 2020 on EU:n ja sen jäsenvaltioiden laatima ohjelma, joka ”auttaa Eurooppaa 
selviämään kriisistä entistä vahvempana sekä sisäisesti että kansainvälisellä tasolla”1. 
Euroopan selviäminen kriisistä edellyttää koordinoitua ja kattavaa uudistusohjelmaa, johon 
kuuluu julkisen talouden vakauttaminen, vakaat makrotaloudelliset olosuhteet ja etusijan 
antaminen kasvua edistäville toimenpiteille.  

EU ja sen jäsenvaltiot ovat yhteisesti vastuussa välttämättömien, mutta vaikeiden, 
rakenteellisten pitkän aikavälin uudistusten toteuttamisesta ja samanaikaisesti julkisen 
talouden sekä makrotaloudellisten olosuhteiden vakauttamisesta.  

Euroopan on tehostettava uudistusten ja talouspoliittisten toimien koordinointia sen 
varmistamiseksi, että makrotalouden mukautukset, julkisen talouden vakauttaminen ja 
poliittiset uudistukset ovat yhteensopivia. Vaikka julkisen talouden vakauttaminen on 
olennaisen tärkeä kasvun edellytys, se ei yksinään riitä. Ennakoivien toimintatapojen 
puuttuessa mahdollinen kasvu jää tulevana vuosikymmenenä heikoksi. Kasvuun vaikuttaa 
olennaisesti tuotannonalojen ja yritysten, erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten, 
toimintaympäristö. Ilman kasvua julkisen talouden vakauttaminen on vielä suurempi haaste.  

                                                 
1 Eurooppa-neuvoston päätelmät, 17.6.2010. 
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Kesäkuussa 2010 kokoontunut Eurooppa-neuvosto otti käyttöön käsitteen ”EU-ohjausjakso”, 
jossa tarkastellaan makrotalouden kehitystä ja Eurooppa 2020 -ohjelman mukaisia 
rakenneuudistuksia. EU-ohjausjakso on ajanjakso kunkin vuoden ensimmäisellä puoliskolla, 
jolloin jäsenvaltioiden vakaus- ja kasvusopimukseen perustuva raportointi ja Eurooppa 2020 -
strategian mukainen raportointi sovitetaan yhteen ja jäsenvaltioille annetaan ohjeita ja 
suosituksia ennen kansallisista talousarvioista päättämistä. Tällä vahvistetaan talouspolitiikan 
etukäteiskoordinointia ja seurantaa EU:ssa ja mahdollistetaan EU:n yhteisestä 
toimintasuunnitelmasta ja kansallisen tason räätälöidyistä toimista saatavien etujen 
yhdistäminen. Tällä tavoin EU voi oppia kansallisen tason kehityksestä ja jäsenvaltiot voivat 
sisällyttää eurooppalaisen näkökulman ja opastuksen osaksi seuraavan vuoden kansallisia 
politiikkojaan.  

Tämän uuden politiikan koordinointiprosessin mukaisesti komissio antaa joka vuosi vuotuisen 
kasvuselvityksen, jossa se arvioi EU:n tärkeimpiä taloudellisia haasteita ja suosittelee toimia 
niihin vastaamiseksi. Selvitykseen perustuen kevään Eurooppa-neuvosto antaa ohjeita 
tärkeimpiin haasteisiin vastaamiseksi. Jäsenvaltiot ottavat kyseiset ohjeet huomioon 
valmistellessaan keskipitkän aikavälin talousarviostrategioitaan vakautus- tai 
lähentymisohjelmissaan ja vahvistaessaan kansallisissa uudistusohjelmissaan Eurooppa 2020 -
strategian tavoitteiden saavuttamiseksi ja kasvun esteiden poistamiseksi tarvittavat 
toimenpiteet. Molemmat asiakirjat annetaan samanaikaisesti huhtikuun puolivälissä. EU-
ohjausjakson päättymisvaiheessa neuvosto antaa komission suosituksesta maakohtaiset ohjeet 
ennen kesää. Jäsenvaltiot voivat siten ottaa ne huomioon valmistellessaan seuraavan vuoden 
talousarvioitaan. 

Ensimmäisellä EU-ohjausjaksolla vuotuisessa kasvuselvityksessä keskitytään huomioihin 
toimista, joita jäsenvaltioiden olisi ensisijaisesti toteutettava. Huomioita tukeva tarkastelu on 
jaettu kolmeen osaan.  

1. ETUSIJAN ANTAMINEN KASVUA TEHOSTAVILLE ALOITTEILLE  

Toimet jäsenvaltioiden tasolla ovat olennaisen tärkeitä ”menetetyn vuosikymmenen” 
välttämiseksi… 

EU:n makrotaloudellista ja työvoimamarkkinoiden tilannetta koskeva selvitys osoittaa, että 
jäsenvaltioiden on vuosina 2011 ja 2012 toimittava, jotta vältetään hidas ja vähän työpaikkoja 
luova kasvu (nk. menetetty vuosikymmen). Ensisijaisesti olisi rikottava kestämättömän 
velkataakan, rahoitusmarkkinoiden häiriintymisen ja alhaisen talouskasvun muodostama 
noidankehä joissakin jäsenvaltioissa. Ensiksi on saatava finanssipolitiikka takaisin raiteilleen, 
suojeltava kasvua lisääviä politiikkoja ja saatava rahoitusala tervehtymään nopeasti, jotta 
talous saadaan toipumaan. Toiseksi on vähennettävä työttömyyttä nopeasti ja pantava 
täytäntöön tehokkaita työmarkkinauudistuksia, joilla luodaan lisää ja parempia työpaikkoja. 
Kyseiset toimet ovat tehokkaita vain, jos niitä tuetaan samanaikaisesti talouskasvun 
käynnistämiseksi tehtävillä laaja-alaisilla ponnisteluilla.  

Onnistuneisiin uudistuksiin kuuluvat työvoima- ja tuotemarkkinoiden toiminnan 
parantaminen, innovaatioiden edistäminen ja Euroopassa tapahtuvan liiketoiminnan 
edellytysten parantaminen. Tämä lisää yksityisen sektorin investointeja, mikä puolestaan 
auttaa parantamaan julkista taloutta. Työmarkkinoiden osalta uudistuksissa olisi keskityttävä 
lisäämään tiettyjen ryhmien osallistumista työmarkkinoille ja tehostamaan työmarkkinoiden 
toimintaa. Kyseisillä politiikoilla olisi myös positiivinen vaikutus julkisen talouden 
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vakauttamiseen, sillä tuloksena olisivat suuremmat verotulot ja alhaisemmat sosiaalisista 
tulonsiirroista johtuvat kustannukset. Politiikat auttaisivat myös vähentämään 
makrotaloudellisen epätasapainon riskiä tulevaisuudessa. Rakenneuudistukset voivat saada 
aikaan merkittäviä etuja myös lyhyellä aikavälillä. Toimintaedellytysten parantaminen sekä 
tuotemarkkinoiden ja työmarkkinoiden uudistukset vaikuttavat tuotannon kasvuun ja 
työllisyyden parantumiseen.  
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Lippulaiva-aloitteet ja EU:n välineet on otettava käyttöön kansallisten toimien tukemiseksi 

EU:n tason toimet edistävät myös kasvua järkevillä, kestävillä ja osallistavilla tavoilla. 
Komissio on laatinut kunnianhimoisen toimintasuunnitelman, joka toteutetaan seitsemän 
lippulaiva-aloitteen avulla sekä rinnakkaistoimilla, jotka koskevat strategiaa tukevia 
horisontaalisia politiikkoja. 

Komissio on esittänyt kyseiset seitsemän lippulaiva-aloitetta Eurooppa 2020 -strategiassa2. 
Kussakin lippulaiva-aloitteessa käsitellään tiettyjä kysymyksiä ja ne sisältävät tiettyihin 
politiikan aloihin liittyviä toimia. Niiden todellinen merkitys on siinä, että ne liittyvät 
kiinteästi toisiinsa ja tukevat toisiaan. Joitakin tärkeimpiä kysymyksiä, kuten uuden 
immateriaalioikeuksia koskevan järjestelmän tarvetta, käsitellään eri lippulaiva-aloitteissa, 
kuten tässä esimerkissä lippulaiva-aloitteissa Innovaatiounioni, Teollisuuspolitiikka ja 
Digitaalistrategia. 

Eurooppa 2020 -strategian toteutuminen riippuu myös kaikkien EU:n välineiden tehokkaasta 
käyttämisestä ja keskittämisestä tukemaan uudistuksia. Sen vuoksi strategiassa kehotetaan 
tehostamaan sisämarkkinoita, EU:n talousarviota ja ulkoisen taloudellisen toiminnan välineitä 
ja kohdentamaan niitä niin, että ne tukevat Eurooppa 2020 -tavoitteiden saavuttamista:  

– kyseisen sitoumuksen mukaisesti komissio on käynnistänyt keskustelun sisämarkkinoiden 
toimenpidepaketista sisämarkkinoiden elvyttämiseksi ja uusien kasvulähteiden 
löytämiseksi3; 

– tiedonannossa EU:n talousarvion kokonaistarkastelusta annetaan yleisiä suuntaviivoja ja 
mahdollisia vaihtoehtoja sille, miten EU:n talousarviosta voidaan tukea Eurooppa 2020 -
tavoitteita tavalla, jossa otetaan paremmin huomioon EU:n menopolitiikkaa koskevat 
strategian päätavoitteet4;  

– tiedonannossa ”Kauppa, kasvu ja maailmanpolitiikka: Kauppapolitiikka Eurooppa 2020 -
strategian kulmakivenä” esitetään, kuinka kauppa ja investointipolitiikka voivat olla 
kasvun tärkeimpiä vetureita5. 

Kasvun painopistealueet EU:n tasolla  

Eurooppa 2020 -strategiassa esitetään lukuisia integroituja politiikan uudistuksia, jotka on 
pantava täytäntöön tulevina vuosina. Koska talouden elpymisen ja työpaikkojen luomisen 
nopeuttaminen on sekä mittava että kiireellinen haaste, EU:n toimet vuosina 2011 ja 2012 on 
keskitettävä sellaisten toimenpiteiden käyttöön ottamiseen, joilla voidaan antaa kaikkein 
suorinta tukea jäsenvaltioiden uudistustoimille, jotka eivät vaadi suuria julkisia investointeja 

                                                 
2 Euroopan digitaalistrategia (KOM(2010) 245 lopullinen/2, 19.5.2010), Nuoret liikkeellä (KOM(2010) 

477, 15.9.2010), Innovaatiounioni (KOM(2010) 546, 6.10.2010), Globalisaation aikakauden 
teollisuuspolitiikka (KOM(2010) 614, 28.10.2010, Uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelma: Eurooppa 
tähtää täystyöllisyyteen (KOM(2010) 682, 23.11.2010), Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen 
torjunnan eurooppalainen foorumi: Eurooppalaiset puitteet sosiaaliselle ja alueelliselle 
yhteenkuuluvuudelle (KOM(2010) 758, 16.12.2010). Lippulaiva-aloite Resurssitehokas Eurooppa 
esitetään vuoden 2011 tammikuun lopussa.  

3 Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti (KOM(2010) 608, 27.10.2010). 
4 EU:n talousarvion kokonaistarkastelu (KOM(2010) 700, 19.10.2010). 
5 Kauppa, kasvu ja maailmanpolitiikka: Kauppapolitiikka Eurooppa 2020 -strategian kulmakivenä 

(KOM(2010) 612, 9.11.2010). 
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ja joilla on suurin vaikutus kasvuun ja työpaikkojen luomiseen. Sen vuoksi komissio keskittyy 
muutamiin ensisijaisiin EU:n tason toimiin, joilla pyritään tehostamaan kasvua. Kyseisistä 
toimenpiteistä, jotka on valittu lippulaiva-aloitteisiin sisältyvistä politiikoista, saadaan 
todennäköisesti selkeitä taloudellisia etuja lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä ja ne voidaan 
ottaa nopeasti käyttöön. Esimerkiksi etusijalle olisi asetettava sisämarkkinoiden vieminen 
uuteen vaiheeseen hyödyntämällä täysin palvelualaa, houkuttelemalla yksityisiä 
pääomasijoituksia nopeasti kasvaviin innovatiivisiin yrityksiin, modernisoimalla standardien 
laatimista ja immateriaalioikeuksia koskevia järjestelmiä sekä luomalla kustannustehokasta 
energiantarjontaa. Komissio ehdottaa myös toimenpiteitä alv:n, yhteisen yhtenäistetyn 
yhtiöveropohjan ja energiaverotuksen aloilla yritysten verotusympäristön parantamiseksi, 
kaksinkertaisen verotuksen torjumiseksi ja EU:n ilmasto- ja energiaohjelman tavoitteiden 
saavuttamiseksi. 

Kun otetaan huomioon palvelualojen ja niiden muille aloille antaman panoksen merkitys, on 
selvää, että aiempaa vahvemmat palveluiden sisämarkkinat voivat edistää huomattavasti EU:n 
talouksien kasvua ja työpaikkojen luomista. Palveludirektiivin täysimääräisellä 
täytäntöönpanolla lisätään kilpailua, modernisoidaan sääntelykehystä ja edistetään merkittäviä 
rakenneuudistuksia. Palveluiden sisämarkkinoita olisi kehitettävä lisää. 

Avoimempia ja tehokkaampia julkisia hankintoja edistävillä toimenpiteillä voidaan 
huomattavasti vähentää julkisen sektorin kustannuksia ja edistää kilpailua asianomaisilla 
markkinoilla. Tuloksena olevien säästöjen tehokkaalla käytöllä voi olla huomattavia 
makrotaloudellisia etuja. Paremmasta pääsystä kolmansien maiden julkisten hankintojen 
markkinoille voidaan myös saada lisäetuja Euroopassa. 

Paremmat kestävän energian, liikenteen ja tietotekniikan (erityisesti laajakaistateknologian) 
infrastruktuurit voivat edistää kasvua ja työpaikkojen luomista hiilidioksiidipäästöjen pitkän 
aikavälin vähentämistavoitteiden mukaisesti. Tältä osin innovatiivinen rahoitus, mukaan 
luettuina hankkeiden rahoittamiseen tarkoitetut EU:n joukkovelkakirjalainat, voi auttaa 
talouden mukautumiskyvyn parantamisessa.  

Mikrotalouden tasolla kilpailun lisääntyminen liikenteen ja energian aloilla voisi johtaa 
talouden tehostumiseen, koska markkinoille tulisi uusia toimittajia, hinnat alenisivat ja 
innovaatiot tekisivät työvoiman ja pääoman käytöstä järkevämpää. Makrotalouden tasolla 
kyseiset toimenpiteet voisivat johtaa taloudellisen toiminnan lisääntymiseen. Tämä johtuu 
siitä, että liikenteen ja energian aloilla saaduilla eduilla voi olla vaikutusta talouden muihin 
osa-alueisiin, koska ne ovat merkittävä tekijä muiden alojen tuotantokustannuksissa.  

Yksityisen sektorin innovaatiot ja teknologinen kehitys liittyvät suurelta osin teollisuuteen ja 
tuotantoon, joiden tuotteet muodostavat pääosan EU:n viennistä. Niiden elpyminen on 
olennaisen tärkeää talouden kasvun kannalta. Samanaikaisesti hyvin toimivat 
ympäristöhyödykkeiden ja -palveluiden sisämarkkinat tarjoavat huomattavia mahdollisuuksia 
kasvuun, innovaatioihin ja työpaikkojen luomiseen.  

Standardien laatimisen osalta on tärkeintä olla maailmanlaajuisesti edelläkävijä. Sen vuoksi 
komissio ehdottaa toimenpiteitä eurooppalaisten standardien laadinnan nopeuttamiseksi ja 
modernisoimiseksi esimerkiksi tieto- ja viestintätekniikan osalta. Tieto- ja viestintätekniikan 
nopeasti kehittyvällä, yhteenliitettyjen järjestelmien alalla tämä on erityinen haaste. Komissio 
kehittää myös EU:n laajuisia erityisstandardeja, joilla edistetään innovatiivisten, 
resurssitehokkaiden ja vähähiilisten tuotteiden ja teknologioiden markkinoiden syntymistä.  
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Rajatylittävien liiketoimien helpottamiseksi sisämarkkinoilla komissio tekee vuonna 2011 
myös ehdotuksen eurooppalaista sopimusoikeutta koskevan käyttäjäystävällisen säädöksen 
hyväksymiseksi. Yritykset ja kuluttajat voivat soveltaa kyseistä säädöstä liiketoimiinsa 
sisämarkkinoilla. Komissio tekee lisäksi ehdotuksen asetukseksi, jolla yksinkertaistetaan 
velan perimistä ulkomailta muun muassa takavarikointimääräysten avulla. Näin EU:n 
nykyinen tilanne, jossa ainoastaan 37 prosenttia ulkomaisesta velasta pystytään perimään 
takaisin, saataisiin korjattua.  

Nykytilanteessa verkossa saatavilla olevaa sisältöä ei voida aina laillisesti saada käyttöön 
unionin sisällä maiden rajojen yli. Sen vuoksi komissio esittää eurooppalaisen 
immateriaalioikeuksia koskevan kehyksen laatimista sähköisen kaupankäynnin ja erityisesti 
digitaalisten tuotannonalojen edistämiseksi.  

Rahoituksen saannin alalla erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille ja uusille 
innovatiivisille yrityksille tarkoitetut toimet, kuten riskipääomapassi, jolla pyritään 
poistamaan erilaisista kansallisista säännöistä johtuvia rajatylittäviä esteitä, kuten veroesteitä, 
voivat vaikuttaa yritysten perustamiskustannusten alenemiseen siten, että riskipreemiot ovat 
alemmat. Tämä edistää innovaatioita. Komissio tarkastelee myös sitä, miten houkutella 
ulkomaisia pitkäaikaissijoituksia EU:hun. 

2. ENSIMMÄISET TOIMET EUROOPPA 2020 -STRATEGIAN TAVOITTEIDEN 
SAAVUTTAMISEKSI 

Kesäkuussa 2010 kokoontuneessa Eurooppa-neuvostossa hyväksyttiin Eurooppa 2020-
strategia ja sen viisi EU:n yleistavoitetta. Eurooppa-neuvostossa kehotettiin jäsenvaltioita 
toimimaan ”näiden poliittisten prioriteettien panemiseksi täytäntöön kansallisella tasolla. 
Niiden olisi tiiviissä vuoropuhelussa komission kanssa ja lähtötilanteensa ja kansalliset 
olosuhteensa huomioon ottaen viimeisteltävä nopeasti kansalliset tavoitteensa kansallisten 
päätöksentekomenettelyjensä mukaisesti. Niiden olisi myös määritettävä tärkeimmät kasvun 
pullonkaulat ja esitettävä kansallisissa uudistusohjelmissaan, miten ne aikovat ratkaista ne”. 

Syksyllä 2010 jäsenvaltiot laativat tiiviissä yhteistyössä komission kanssa kansallisia 
tavoitteita ja kehittivät strategioita niiden täytäntöönpanemiseksi. Jäsenvaltioita kehotettiin 
esittämään marraskuun puoliväliin mennessä luonnos kansallisesta uudistusohjelmastaan ja 
ilmoittamaan siinä suunnitellut kansalliset tavoitteensa ja tarvittavat uudistukset kyseisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi ja pitkäaikaisten kasvun esteiden poistamiseksi. Kukin 
jäsenvaltio asettaa omat Eurooppa 2020 -strategian mukaiset tavoitteensa. Tällä tavoin 
varmistetaan, että kansalliset tavoitteet ovat ”poliittisesti omia” eli että niistä käydään 
poliittista keskustelua maan sisällä. 

Jäsenvaltiot ovat kahta lukuun ottamatta asettaneet itselleen kansalliset tavoitteet. Joissakin 
tapauksissa ne esittivät vain väliaikaisia tai laadullisia tavoitteita. Koska kyseessä oli alustava 
ohjelmaversio, jotkin tavoitteista esitettiin voimassa olevien toimintalinjojen mukaisesti 
vaihteluväleinä tai vähimmäistavoitteina. 

Vaikka kansallisissa uudistusohjelmaluonnoksissa esitetyistä alustavista tiedoista ei voida 
tehdä lopullisia johtopäätöksiä, joitakin yleisiä suuntauksia on havaittavissa. On olemassa 
riski, että kansallisten tavoitteiden taso asetetaan matalaksi ja keskitytään liikaa lyhyen 
aikavälin tavoitteisiin, jolloin koko ajanjakson vuoteen 2020 asti kattavat uudistukset jäävät 
vähälle huomiolle. Tavoitteiden tarkoitus ei ole pelkästään lukumääräinen. Niiden 
tarkoituksena on kannustaa jäsenvaltioita vaatimaan itseltään mitattavissa olevaa edistystä 
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olennaisen tärkeillä aloilla, jotka on tiivistetty viidessä yleistavoitteessa. Useimmissa 
tapauksissa alustavien kansallisten tavoitteiden tarkastelu yhdessä osoittaa, että EU ei pysty 
vielä saavuttamaan Eurooppa-neuvoston hyväksymiä EU:n yleistavoitteita. On 
ymmärrettävää, että joillekin jäsenvaltioille voi olla vaikeaa sitoutua kunnianhimoisiin 
tavoitteisiin taloudellisesti epävarmana aikana. Pitkän aikavälin kansallisten 
uudistusohjelmien tarkoituksena on kuitenkin esittää suunnitelma, jossa otetaan huomioon 
tämänhetkiset olosuhteet samalla, kun pyritään saavuttamaan asianmukainen tulos ajanjakson 
lopulla. Koska kyseessä on uuden lähestymistavan ensimmäinen vuosi ja useilla 
jäsenvaltioilla on vaikeuksia asettaa kunnianhimoisia tavoitteita aikana, jolloin julkista 
taloutta on vakautettava, komissio ehdottaa välivaiheen tarkastelua vuonna 2014. Näin EU voi 
analysoida, voidaanko haluttu edistystaso saavuttaa, ja toteuttaa tarvittaessa lisätoimenpiteitä. 

Seuraavassa jaksossa annetaan alustava katsaus ohjelmaluonnosten kansallisista tavoitteista, 
jotka esitetään liitteenä olevassa taulukossa. Huhtikuuhun 2011 mennessä kaikkien 
jäsenvaltioiden odotetaan sitoutuvan täsmällisiin kansallisiin tavoitteisiin, jotka kattavat 
kaikki viisi EU:n yleistavoitetta. Ensi vuodesta lähtien vuotuisessa kasvuselvityksessä 
seurataan yleistavoitteiden toteutumista tarkemmin ja raportoidaan lopullisista kansallisista 
tavoitteista.  

2.1. Työllisyys 

EU:n yleistavoite on 75 prosentin työllisyys vuoteen 2020 mennessä 20–64-vuotiaiden naisten 
ja miesten osalta. Tavoite on saavutettavissa lisäämällä nuorten ja iäkkäiden sekä alhaisen 
ammattitaidon omaavien työntekijöiden osallistumista työmarkkinoille sekä integroimalla 
paremmin lailliset maahanmuuttajat. Alhainen työvoimaosuus on yksi Euroopan tärkeimmistä 
pitkäaikaisista rakenteellisista heikkouksista. Ennen kriisiä Euroopan työllisyysaste oli useita 
prosentteja alhaisempi kuin Yhdysvalloissa ja Japanissa. Kriisi on pahentanut 
työttömyystilannetta dramaattisesti, kun taas väestönmuutokset uhkaavat yhä pienentää 
saatavissa olevaa työvoimaa. Työvoimaosuuden lisäämisellä olisi huomattava vaikutus 
Euroopan tulevaan kasvuun.  

Kansallisten uudistusohjelmien luonnosten tarkastelu osoittaa, että jäsenvaltiot ovat ottaneet 
omakseen kyseisen tavoitteen ja useimmat niistä ovat alkaneet ratkaista työmarkkinoiden 
pullonkauloja. Useimmat jäsenvaltiot ovat valinneet tarkan tavoiteprosentin, mutta useat maat 
(Itävalta, Belgia, Kypros, Italia ja Slovakia) ovat ehdottaneet vaihteluväliä. Alankomaat ja 
Yhdistynyt kuningaskunta eivät ole vielä asettaneet virallista kansallista tavoitetta. 
Ehdotettujen tavoitteiden prosenttimäärät vaihtelevat 62,9 prosentista (Malta) 80 prosenttiin 
(Ruotsi). 

Jos kaikki jäsenvaltiot voisivat saavuttaa kansalliset tavoitteensa tai vaihteluvälinsä mukaisen 
vähimmäistavoitteen vuoteen 2020 mennessä, EU:n keskimääräinen työllisyysaste kansalliset 
tavoitteet asettaneissa jäsenvaltioissa olisi 72,4 prosenttia. Jos kaikki jäsenvaltiot voisivat 
saavuttaa vaihteluvälinsä enimmäistavoitteen, EU:n keskimääräinen työllisyysaste olisi 72,8 
prosenttia. Toisin sanoen tämänhetkisten kansallisten työllisyystavoitteiden perusteella koko 
EU:n 75 prosentin tavoitteesta jäisi puuttumaan 2,2–2,6 prosenttia.  

2.2. Tutkimus ja kehitys  

Euroopassa investoidaan erityisesti yksityisiä resursseja Yhdysvaltoja ja muita kehittyneitä 
talouksia vähemmän ja myös varainkäytön tehokkuus on vähäisempää. Kyseinen kuilu 
vaikuttaa kielteisesti kasvunäkymiin erityisesti suurimman kasvupotentiaalin omaavilla 
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aloilla. Eurooppa 2020 -tavoitteet edellyttävät tutkimukseen ja kehitykseen tehtävien 
investointien edellytysten parantamista, ja tavoitteena on nostaa yksityisten ja julkisten 
investointien yhteenlaskettu taso vähintään 3 prosenttiin bruttokansantuotteesta. 

Kaikkien alustavien kansallisten tavoitteiden aggregoitu taso on 2,7 tai 2,8 prosenttia 
bruttokansantuotteesta, mikä on alle tutkimukseen ja kehitykseen tehtävien investointien 
odotetun 3 prosentin tason. Luku on kuitenkin merkittävä erityisesti tämänhetkisessä 
finanssipoliittisessa tilanteessa. Jotkut jäsenvaltiot ovat ryhtyneet lisäämään huomattavasti 
julkisia investointejaan tutkimukseen, innovaatioihin ja koulutukseen, koska kyseiset 
investoinnit edistävät tulevaa kasvua. Jotkut jäsenvaltiot esittivät korkeita mutta kuitenkin 
realistisia tavoitteita, vaikka tutkimukseen ja kehitykseen tehtävien yksityisten investointien 
osuuden varmistaminen onkin vaikeaa. 

EU:n innovaatiokykyyn läheisesti liittyvä toinen näkökohta on nopeasti kasvavien 
innovatiivisten yritysten osuus6. Jäsenvaltioiden on aloitettava uudistustensa suuntaaminen 
esteiden poistamiseen innovatiivisten yritysten kasvun tieltä toimintaedellytyksiä ja 
rahoituksen saantia parantamalla.  

2.3. Ilmastotoimet ja energia 

Kestävän kasvun saavuttaminen merkitsee eurooppalaisen talouden ja yhteiskunnan 
muuttumista kilpailukykyiseksi, resurssitehokkaaksi ja vähähiiliseksi. Kyseinen 
tulevaisuudennäkymä on Eurooppa 2020 -strategiassa asetetun kolmiosaisen tavoitteen 
perustana: kasvihuonekaasupäästöjä on vähennettävä vähintään 20 prosentilla vuoden 1990 
tasosta tai 30 prosentilla, jos olosuhteet ovat oikeat, uusiutuvien energianlähteiden osuus on 
nostettava 20 prosenttiin EU:n energian loppukäytöstä ja energiatehokkuutta on lisättävä 20 
prosentilla.  

Uusiutuvia energianlähteitä ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä koskevat kansalliset 
tavoitteet ovat jo olemassa.  

Kansallisten uudistusohjelmien luonnoksista käy ilmi, että jäsenvaltiot ovat tässä vaiheessa 
olleet haluttomia asettamaan energiatehokkuutta koskevia tavoitteita. Jotkut jäsenvaltiot eivät 
esittäneet kyseistä tavoitetta koskevia tietoja lainkaan, kun taas toiset ilmaisivat kansalliset 
tavoitteensa eri menetelmiä käyttäen. Näiden erojen ja epätäydellisten tietojen vuoksi on 
kiireesti selvennettävä niitä tavoitteita, jotka kaikkien jäsenvaltioiden on saavutettava. 

Alustava arvio osoittaa kuitenkin, että kumulatiivisilla toimilla saavutettava 
energiankulutuksen väheneminen (alle 10 prosenttia) jäisi huomattavasti EU:n 
kokonaistavoitteesta energiankulutuksen vähentämiseksi 20 prosentilla vuoteen 2020 
mennessä. Tämä on huolestuttavaa, sillä energiatehokkuus on kustannustehokkain tapa 
vähentää päästöjä, parantaa energiavarmuutta ja kilpailukykyä, tehdä energiankulutus 
edullisemmaksi sekä luoda työpaikkoja. Voimassa olevat ja suunnitellut toimenpiteet 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi eivät myöskään ole vielä riittäviä yleistavoitteiden 
saavuttamiseksi vuoteen 2020 mennessä.  

                                                 
6 Komissio kehittää asiaa koskevaa indikaattoria Eurooppa-neuvoston pyynnöstä – KOM(2010) 546, 

6.10.2010, s. 29. 
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2.4. Koulutus ja ammatillinen koulutus 

Innovaatioiden ja kasvun edistäminen edellyttää myös ammattitaitoista ja koulutettua 
työvoimaa. Hyvän ammattitaidon omaava väestö on myös olennaisen tärkeä 
väestönmuutoksen ja sosiaalisen osallisuuden haasteisiin vastaamiseksi Euroopassa. 
Laadukkaaseen koulutukseen, ammattikoulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen investoiminen 
on sen vuoksi olennaisen tärkeä osa järkevää, kestävää ja osallistavaa kasvua. 

Eurooppa 2020 -strategiassa asetetaan kaksiosainen koulutustavoite: vuoteen 2020 mennessä 
18–24-vuotiaista koulun olisi keskeyttänyt alle 10 prosenttia ja vähintään 40 prosenttia EU:n 
nuorista aikuisista (30–34-vuotiaat) olisi suorittanut korkea-asteen tai vastaavan tason 
koulutuksen. Kansallisten uudistusohjelmien luonnosten tarkastelu osoittaa, että huomiota on 
kiinnitetty enemmän tämänhetkisten haasteiden tarkasteluun ja niihin vastaamiseen kuin 
konkreettisten uudistussuunnitelmien ja -toimien määrittämiseen. Useimmista kansallisista 
uudistusohjelmista ei käy selväksi, otetaanko kuvatut toimenpiteet käyttöön Eurooppa 2020 -
strategian johdosta tai onko ne vähintäänkin mukautettu vastaamaan strategian ensisijaisia 
tavoitteita.  

Kansallisissa uudistusohjelmaluonnoksissa on asetettu kansalliset tavoitteet koulun 
keskeyttämisen vähentämisen ja korkea-asteen koulutuksen suorittaneiden määrän lisäämisen 
osalta. Poikkeuksen muodostavat Yhdistynyt kuningaskunta (joka ei asettanut tavoitteita) ja 
Alankomaat (joka asetti tavoitteen koulun keskeyttämisen vähentämisen osalta, mutta ei 
korkea-asteen koulutuksen suorittamisen osalta). 

Koulun keskeyttämisen vähentämisen osalta jotkut jäsenvaltiot ovat asettaneet erittäin 
kunnianhimoisia tavoitteita, mutta kokonaisuutena katsoen Eurooppa jää todennäköisesti 
kuitenkin jälkeen 10 prosentin tavoitteesta vuoteen 2020 mennessä. Kun otetaan huomioon 
kansallisissa uudistusohjelmaluonnoksissa asetetut tavoitteet mutta ei maita, jotka eivät vielä 
ole määrittäneet tavoitteita (Yhdistynyt kuningaskunta molempien tavoitteiden osalta, 
Alankomaat korkea-asteen koulutuksen osalta), koulun keskeyttäneiden määrä vuonna 2020 
olisi 10,5 prosenttia eli Euroopan yhteistä 10 prosentin tavoitetta ei saavutettaisi. 
Absoluuttisina lukuina ilmaistuna tämä merkitsisi, että vuonna 2020 koulutuksensa 
keskeyttäneiden eurooppalaisnuorten määrä olisi 200 000 henkilöä suurempi kuin asetettu 
tavoite. 

Samoin nyt esitetyt kansalliset korkea-asteen koulutuksen tavoitteet eivät ole riittäviä vuoden 
2020 yleistavoitteen saavuttamiseksi. Korkea-asteen koulutuksen suorittaneiden osuus olisi 
vuoteen 2020 mennessä 37,3 prosenttia, mikä merkitsee sitä, että yhteinen eurooppalainen 40 
prosentin tavoite jää saavuttamatta. Absoluuttisina lukuina ilmaistuna tämä merkitsisi, että 
korkea-asteen koulutuksen suorittaneita 30–34-vuotiaita olisi vuonna 2020 noin 800 000 
vähemmän kuin jos 40 prosentin tavoite saavutettaisiin.  

2.5. Sosiaalinen osallisuus / köyhyyden torjunta  

Kasvu ei voi olla kestävää, jos sen edut eivät ulotu yhteiskunnan kaikkiin osiin. Epätasa-arvo 
Euroopassa on kuitenkin lisääntynyt viime vuosikymmenenä ja yhä useammat ihmiset 
kärsivät köyhyydestä ja sosiaalisesta syrjäytymisestä. Talouskriisi on dramaattisesti lisännyt 
köyhyysrajan alapuolelle pudonneiden tai sitä koskevan uhan alla elävien ihmisten määrää. 
Kyseisen suuntauksen kääntäminen ja sen varmistaminen, että kasvu ja sosiaalinen 
yhteenkuuluvuus nivoutuvat yhteen, on yksi Eurooppa 2020 -strategian tärkeimmistä 
tavoitteista. EU:n yleistavoitteena on, että köyhyysrajan alapuolella elävien EU:n kansalaisten 
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määrää vähennetään 25 prosenttia, jolloin 20 miljoonaa ihmistä pääsisi köyhyydestä. Tavoite 
määritellään kolmen indikaattorin7 perusteella, jotka kuvastavat köyhyyden ja 
syrjäytyneisyyden monitahoisuutta Euroopassa. Tavoite laajentaa alkuperäisen suhteellisen 
tuloköyhyyden käsitettä kattamaan köyhyyden muun kuin rahallisen ulottuvuuden ja tilanteet, 
joissa työmarkkinoilta on syrjäydytty. Se kuvastaa myös tilanteiden ja ensisijaisten 
painopistealueiden erilaisuutta jäsenvaltioissa. 

Alustava tarkastelu osoittaa, että suhteellinen köyhyys on yhä suuri haaste useimmissa EU-
maissa. Elintason parantaminen voi edistää merkittävästi köyhyyden ja syrjäytyneisyyden 
vähenemistä maissa, joiden BKT henkeä kohti on alhaisempi ja joissa on vakavaa aineellista 
puutetta. Työmarkkinoilta syrjäytymisen torjunta on olennaisen tärkeä tavoite kaikissa maissa, 
myös niissä, joissa on kehittyneet sosiaaliturvajärjestelmät ihmisten suojelemiseksi 
suhteellisen hyvin tuloköyhyydeltä, mutta jotka tarjoavat heikkoja kannustimia ja/tai vähän 
tukea vaikeimmin työmarkkinoilta syrjäytyneiden työmarkkinoille osallistumiselle. 

Suurin osa maista on asettanut tavoitteita kansallisissa uudistusohjelmaluonnoksissaan, vaikka 
tavoitteet eivät vielä täytä Eurooppa-neuvoston vaatimuksia. Useimmat jäsenvaltiot ovat 
käyttäneet kolmea sovittua indikaattoria EU:n tavoitteiden määrittämiseksi. Ne tunnustavat 
siten, että köyhyyden torjunta kaikissa sen ulottuvuuksissa edellyttää laajoja strategioita. 
Tavoitetaso olisi kuitenkin asetettava korkeammalle, jotta se kuvastaisi tavoitteiden välisiä 
yhteyksiä ja erityisesti työvoimaosuuden lisäämisen ja köyhyyden vähentämisen välistä 
yhteyttä. Useat maat eivät vieläkään ole asettaneet tavoitteitaan. Kyseisten maiden on kiireesti 
saatettava prosessi päätökseen. 

3. KANSALLISET UUDISTUSOHJELMAT 

3.1. Kansallisten uudistusohjelmien luonnokset  

Eurooppa 2020 -tavoitteet ovat keskeinen osatekijä kansallisissa uudistusohjelmissa, joiden 
tulisi sisältää aiempaa paljon laajempi ja kattavampi uudistusstrategia. Jäsenvaltioita 
pyydettiin toimittamaan uudistusohjelmiensa luonnokset 12. marraskuuta 2010 mennessä ja 
sisällyttämään niihin seuraavat neljä osaa:  

– Keskipitkän aikavälin makrotaloudellinen skenaario: kaikissa kansallisten 
uudistusohjelmien luonnoksissa esitetään makrotalouden skenaario ja kiinnitetään erityistä 
huomiota kasvun makrorakenteellisiin esteisiin erityisesti finanssipolitiikan alalla. 

– Kansalliset tavoitteet, jotka perustuvat Eurooppa 2020 -strategian yleistavoitteisiin: näitä 
oli useimmissa kansallisten uudistusohjelmien luonnoksissa (ks. edellä). 

– Kasvun ja työllisyyden suurimpien esteiden kartoitus: kansallisten uudistusohjelmien 
luonnoksissa yleensä vahvistettiin talouspoliittisen komitean kesäkuussa 2010 ja 
työllisyyskomitean lokakuussa 2010 toteamat kasvun esteet. Joissakin tapauksissa 
ohjelmaluonnoksissa mainittiin muutamia muitakin ongelmia.  

– Tärkeimmät toimenpiteet kasvua edistävien aloitteiden ”etupainottamiseksi”: luonnoksissa 
ei juurikaan käsitelty mahdollisuutta aikaistaa rakenneuudistuksia kestävän kasvun 
edistämiseksi keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.  

                                                 
7 Köyhyysriskiaste, vakava aineellinen puute ja vaikeasti alityöllistetyissä kotitalouksissa elävät. 
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Kansallisten uudistusohjelmien luonnokset ovat yksityiskohtaisuudeltaan ja 
valmisteluasteeltaan erilaisia: osa niistä on muita täydellisempiä ja edistyneempiä. Yleisesti 
ottaen uudistusohjelmaluonnoksissa ei oteta asianmukaisesti huomioon potentiaaliseen 
kasvuun ja työllisyyteen kohdistuvia paineita. Jäsenvaltioiden esittämät makrotalouden 
skenaariot ovat usein kovin optimistisia komission arvioon verrattuna. Samalla niiden 
työllisyysennusteet ovat liian pessimistisiä, sillä niihin vaikuttavat lyhyen aikavälin 
negatiiviset tekijät. Kansallisten uudistusohjelmien luonnosten alustava tarkastelu toi esiin 
seuraavat keskeiset seikat:  

– Suurimmalla osalla jäsenvaltioista on edessään merkittäviä julkistaloudellisia haasteita, 
jotka liittyvät rakenteellisten alijäämien supistamiseen, korkean velkasuhteen alentamiseen 
ja väestön ikääntymisestä aiheutuvien kustannusten kurissa pitämiseen. Monissa maissa 
kestävyyttä parantaisi julkisen talouden laadun ja institutionaalisen kehyksen 
vahvistaminen finanssipoliittista valvontaa parantamalla.  

– Useimmat jäsenvaltiot korostivat, että tarvitaan vakaata ja hyvin toimivaa rahoitusalaa, 
joka pystyy hoitamaan rahoituksen välityksen ilman valtion tukea. Tämän alan haasteisiin 
kuuluvat kotitalouksien ylivelkaantuminen, tehokkaan viranomaisvalvonnan 
varmistaminen ja hyvin toimiva pankkisektori. 

– Kilpailukyvystä huolehtiminen ja puuttuminen vaihtotaseen epätasapainoon on tärkeää 
kaikille jäsenvaltioille mutta erityisesti talous- ja rahaliiton (EMU) moitteettoman 
toiminnan varmistamiseksi. Euroalueella on tämän vuoksi ryhdytty toimiin alueen sisäisen 
epätasapainon vähentämiseksi esimerkiksi vahvistamalla kotimaisen kysynnän 
edellytyksiä, mukauttamalla suhteellisia palkkoja ja hintoja, lisäämällä palkkojen 
joustavuutta ja siirtämällä resursseja suljetulta sektorilta avoimelle sektorille. 

– Kaikki jäsenvaltiot ovat myös maininneet tarpeen parantaa työmarkkinoille osallistumista 
ja/tai työnteon edellytyksiä ja puuttua työmarkkinoiden heikkoon toimintaan ja niiden 
lohkoutumiseen, riittämättömään ammatilliseen ja alueelliseen liikkuvuuteen, 
riittämättömiin työnteon kannustimiin ja eri ikäryhmien syrjäytymiseen. 

– Useimmat jäsenvaltiot tunnustivat myös haasteet, jotka liittyvät tuottavuuden 
parantamiseen ja siihen, että helpotetaan siirtymistä kohti korkeamman lisäarvon tuotantoa 
ja vientiä; kyse on pääomainvestointien lisäämisestä, liiketoiminnan sääntelykehyksen 
toimivuuden varmistamisesta, hallinnon tehostamisesta ja kilpailun edistämisestä.  

– Jäsenvaltiot totesivat lisäksi, että on tarpeen edistää innovointivalmiuksia ja lisätä 
investointeja inhimilliseen pääomaan, jotta kasvupotentiaalia voitaisiin lisätä ja 
työmarkkinoiden tarjonnan ja kysynnän epäsuhtia vähentää.  

Kansallisten uudistusohjelmien luonnoksissa esitetyt politiikat eivät kuitenkaan tässä 
vaiheessa tarjoa selkeää vastausta edessä oleviin merkittäviin makrotaloudellisiin haasteisiin 
ja kasvun pullonkauloihin. Niissä viitataan usein kanaviin, joiden kautta haasteisiin voitaisiin 
vastata, eikä niinkään konkreettisiin toimenpiteisiin. Julkisen talouden 
vakauttamistoimenpiteitä esiteltiin yksityiskohtaisemmin, kun taas rakenneuudistuksiin, joilla 
voitaisiin vauhdittaa kasvua keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, kiinnitettiin vain vähän 
huomiota. Monissa uudistusohjelmaluonnoksissa esitetään katsaus niistä suunnitelluista 
toimenpiteistä, joiden avulla jäsenvaltiot pystyisivät saavuttamaan kansalliset tavoitteensa. 
Toimenpideluetteloihin oli kuitenkin usein sisällytetty toimenpiteitä, jotka oli joko jo 
toteutettu tai joiden toteutus oli jo pitkällä. Toimenpidesuunnitelmat on usein esitetty melko 
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yleisellä tasolla kertomatta juurikaan yksityiskohtia toimenpiteiden täsmällisestä luonteesta, 
täytäntöönpanon aikataulusta, ennakoiduista vaikutuksista, osittaisen tai epäonnistuneen 
täytäntöönpanon riskistä, kustannuksista ja EU:n rakennerahastojen käytöstä. Poikkeuksena 
olivat rahoitustukea saavien jäsenvaltioiden ohjelmat, joissa suunnitellut toimenpiteet 
esitettiin yksityiskohtaisemmin. 

3.2. Lopullisten kansallisten uudistusohjelmien laatimiseen liittyvä yhteistyö 

Kansallisten uudistusohjelmien luonnosten toimittamisen ja lopullisten uudistusohjelmien 
valmistumisen väliin jäävä aika käytetään komission ja jäsenvaltioiden välisiin keskusteluihin 
ja vertaisarviointiin neuvostossa. Työllisyyskomitea teki kansallisten uudistusohjelmien 
luonnosten työllisyysosista vertaisarvioinnin marraskuussa 2010 ja talouspoliittinen komitea 
tarkasteli makrotaloudellisia osia horisontaalisessa arvioinnissaan joulukuussa. 

Kun tämä vuotuinen kasvuselvitys, jossa annetaan yleisiä ohjeita jäsenvaltioille kansallisten 
uudistusohjelmien viimeistelyä varten, on hyväksytty, komissio ottaa uudelleen yhteyttä 
jäsenvaltioihin käydäkseen niiden kanssa kahdenkeskisiä keskusteluja uudistusohjelmien 
viimeistelystä tässä annettujen ohjeiden ja kunkin jäsenvaltion erityisolosuhteiden pohjalta. 

Samanaikaisesti olisi saatava päätökseen kansalliset kuulemiset, jotta voitaisiin varmistaa eri 
osapuolten vahva sitoutuminen kansallisiin uudistusohjelmiin. Näiden kuulemisten myötä 
valmisteluihin olisi poliittisten toimijoiden (kansalliset parlamentit, alueelliset ja paikalliset 
viranomaiset) lisäksi saatava mukaan työmarkkinaosapuolia ja muita sidosryhmiä. 
Kansallisten uudistusohjelmien luonnoksia on vain harvoissa tapauksissa jo käsitelty eri 
tasoilla. Osa jäsenvaltioista ilmoitti aloittavansa kuulemiset ennen uudistusohjelmansa 
viimeistelyä, mutta useimmat eivät ole antaneet mitään tietoja kuulemisprosessista. 

On huolestuttavaa, että keskipitkän ja pitkän aikavälin kasvua edistäviin rakenneuudistuksiin 
ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota. Vakauttamisstrategiat saattavat olla tuomittuja 
epäonnistumaan ilman tällaisia kasvua lisääviä politiikkoja.  

Tavoitteena on saada lopullisista kansallisista uudistusohjelmista sellaisia kohdennettuja 
uudistusohjelmia, joihin jäsenvaltiot ja eri toimijat jäsenvaltioissa sitoutuvat poliittisesti 
samalla, kun niissä noudatetaan tiettyjä yhteisiä kriteerejä, jotka tuottavat synergiaetuja ja 
mahdollistavat paremman seurannan. Lopullisten kansallisten uudistusohjelmien tulisi sisältää 
erityisesti seuraavat osatekijät: 

– arviot potentiaalisen ja tosiasiallisen tuotannon keskipitkän aikavälin kasvusta (vähintään) 
neljän vuoden ajanjaksolta. Vuoden 2011 ohjelmissa esitettyjen makrotalouden 
skenaarioiden olisi näin ollen ulotuttava vuoteen 2014; 

– kunnianhimoisia ja realistisia tavoitteita, jotka kattavat kaikki viisi EU:n yleistavoitetta, 
sekä vuoteen 2020 ulottuvat suunnitelmat niiden saavuttamiseksi ja väliarviointi vuonna 
2014; 

– yksityiskohtaisempia tietoja pitkän aikavälin toimenpiteistä, joiden valmistelua ei ole vielä 
aloitettu, mukaan luettuna johdonmukainen suunnitelma tutkimus- ja 
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innovaatiojärjestelmien uudistamiseksi jäsenvaltion vahvuuksia ja heikkouksia koskevan 
analyysin pohjalta8; 

– uudistusten talousarviovaikutukset sekä tarvittaessa tarkempia tietoja suunnitelmista 
käyttää rakennerahastoja kasvua edistävien investointien tukemiseen ja tältä osin 
kansallisessa tasolla saavutetusta edistymisestä; 

– kasvun pullonkaulojen poistamiseen tähtäävät toimenpiteet sekä niihin liittyen tiedot 
aikataulusta, ennakoiduista vaikutuksista ja talousarviovaikutuksista. Nämä toimenpiteet 
kohdistuvat kasvutekijöihin tai kasvun edellytyksiin ja niihin voivat kuulua esim. 
toimenpiteet, joilla tuetaan sisämarkkinoita, liiketoimintaympäristöä, pk-yritysten kasvua 
ja kansainvälistymistä, palvelumarkkinoiden rakenneuudistuksia (esim. palveludirektiivi), 
digitaaliyhteiskuntaan ja -talouteen siirtymistä, kuluttajien tilanteen parantamista jne. 
Tieto- ja viestintäteknologian laajemman käytön edut erityisesti tuottavuuden kannalta ovat 
hyvin tiedossa ja siksi se kannattaa usein sisällyttää kohdennettuihin poliittisiin 
toimenpiteisiin; 

– tiedot eri sidosryhmien osallistumisesta ja osuudesta. Tässä yhteydessä olisi mainittava 
myös tiedotustoimet, joilla uudistusohjelmia pyritään tuomaan lähemmäksi sidosryhmiä ja 
kansalaisia, sekä jäsenvaltioiden uudistusten toteuttamisen seurantaa varten perustamat 
järjestelmät. 

4. PÄÄTELMÄT 

Edistymisen seuranta ja arviointi on tämän ensimmäisen vuotuisen kasvuselvityksen 
yhteydessä erityisen haasteellista, koska Eurooppa 2020 -strategia otettiin käyttöön vasta 
hiljattain. Strategian hyväksymistä ja sen vahvistamista Eurooppa-neuvoston kokouksessa 
kesäkuussa 2010 seuranneina kuukausina EU-tason toimissa keskityttiin luonnollisestikin 
strategian kehyksen muotoiluun ja sen seitsemän lippulaivahankkeen käynnistämiseen. 
Jäsenvaltiot ovat puolestaan aloittelemassa omien uudistusohjelmiensa toteuttamista. Koska 
kyse on Eurooppa 2020 -strategian ensimmäisestä täytäntöönpanokierroksesta ja siten 
uudenlaisesta toiminnasta, jäsenvaltiot esittivät kansallisista uudistusohjelmistaan ensin 
luonnokset ja toimittavat lopulliset asiakirjat huhtikuussa 2011. 

Aihekohtainen tarkastelu osoittaa, että samalla kun julkistalouden vakauttamisen kiireellisyys 
ja tarve palauttaa järjestys rahoitus- ja pankkialalle ovat yleisesti tiedossa, epätasapainon 
korjaamiseksi ja kasvun ja työpaikkojen luomisen uudelleen käynnistämiseksi tarvittavien 
uudistusten määrittämiseen on panostettu paljon vähemmän. Sama pätee myös alustaviin 
kansallisiin tavoitteisiin, jotka osoittavat, että EU tuskin pystyy saavuttamaan sovittuja EU-
tason yleistavoitteita. Alustavien tietojen mukaan ero ei kuitenkaan ole niin suuri, etteikö sitä 
voitaisi kuroa umpeen tulevien vuosien päättäväisellä toiminnalla. Nyt ensimmäisinä vuosina 
on tärkeintä, että kehitys kohti kunnianhimoisia tavoitteita saadaan liikkeelle kaikissa 
jäsenvaltioissa, olipa niiden lähtökohta mikä tahansa. Rakenneuudistuksissa edistyminen olisi 
seuraavina kuukausina asetettava etusijalle. Tämä edellyttää kansallisen tason toimia ja 
kasvua edistävien toimenpiteiden etupainottamista lippulaivahankkeissa tämän vuotuisen 
kasvuselvityksen keskeisten kohtien mukaisesti. 

                                                 
8 Jäsenvaltioita kannustetaan hyödyntämään tässä analyysissa lippulaiva-aloitteen Innovaatiounioni 

yhteydessä kehitettyä itsearviointivälinettä (KOM(2010) 546 lopullinen). 
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EU-ohjausjakson pääkohteina ovat julkisen talouden kurinalaisuuden ja makrotalouden 
vakauden palauttamiseen tähtäävät toimet yhdessä rakenneuudistusten kanssa. Komissio 
arvioi maaliskuun Eurooppa-neuvoston päätelmien perusteella kansalliset uudistusohjelmat ja 
vakaus- ja/tai lähentymisohjelmat kesäkuuhun 2011 mennessä, esittää jäsenvaltioille 
Eurooppa 2020 -strategian yhdennettyjen suuntaviivojen perusteella maakohtaisia suosituksia 
ja tarjoaa finanssipolitiikkaa koskevaa ohjausta vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisesti9. 
Neuvosto hyväksyy suositukset ja antaa lausuntonsa vakaus- ja lähentymisohjelmista 
heinäkuussa 2011. Tämän jälkeen EU:n on toimittava, ja jäsenvaltioiden on puolestaan 
tehtävä näiden suositusten ja lausuntojen pohjalta konkreettisia päätöksiä vahvistaessaan 
vuoden jälkipuoliskolla vuoden 2012 talousarvionsa. 

                                                 
9 Neuvoston suositus, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2010, jäsenvaltioiden ja unionin talouspolitiikan 

laajoista suuntaviivoista (2010/410/EU), ja neuvoston päätös, annettu 21 päivänä lokakuuta 2010, 
jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista (2010/707/EU). Nämä muodostavat yhdessä 
Eurooppa 2020 -strategian yhdennetyt suuntaviivat. 
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Liite:  
Alustavat Eurooppa 2020 -tavoitteet10 

Jäsenvaltioi-
den 

tavoitteet 
ohjelma-

luonnoksissa 

Työllisyysaste 
(%) 

T&K 
prosentteina 

BKT:stä 

Päästövähennys-
tavoitteet 

(suhteessa vuoden 
2005 tasoon)11 

Uusiutuva energia Energiatehokkuus 
– energian-
kulutuksen 

vähennys (Mtoe)12 

Koulun 
keskeyttämi-

nen (%) 

Korkea-
asteen 

koulutus  

(%) 

Köyhyyden 
vähentäminen 

(henkilömääränä 
ilmaistuna)13 

AT 77–78 % 3,76 % – 16 % 34 % 7,2 9,5 % 
38 % (mukaan 

lukien 
ISCED 4a, joka 
on nyt n. 12 %) 

235 000 

BE 71–74 % 2,6–3,0 % – 15 % 13 % 
Ei tavoitetta 
kansallisessa 
ohjelmassa 

9,5–10 % 46–48 % 330 000–380 000 

BG 76 % 1,5 % 20 % 16 % 3,2 11 % 36 % 260 000 (500 000) 

CY 75–77 % 0,5 % – 5 % 13 % 0,46 10 % 46 % 18 000 

CZ 75 % 2,70 9 % 13 % 
Ei tavoitetta 
kansallisessa 
ohjelmassa 

5,5 % 32 % 30 000 

DE 75 % 3 % – 14 % 18 % 37,7 Alle 10 % 
42 % (mukaan 

lukien 
ISCED 4, joka 

on nyt 11,4) 

330 000 
(660 000) 

DK 78,5 % 3 % – 20 % 30 % 
Ei tavoitetta 
kansallisessa 
ohjelmassa 

Alle 10% 40 % 22 000 

                                                 
10 Lopulliset kansalliset tavoitteet vahvistetaan huhtikuussa 2011 esitettävissä kansallisissa uudistusohjelmissa. 
11 Kansalliset päästöjen vähentämistavoitteet, jotka on määritelty päätöksessä 2009/406/EY (nk. vastuunjakopäätös), koskevat päästökauppajärjestelmään 

kuulumattomia päästöjä. Päästökauppajärjestelmän piirin kuuluvia päästöjä vähennetään 21 prosenttia vuoden 2005 tasoon verrattuna. Päästöjen kokonaisvähennys 
on 20 prosenttia suhteessa vuoden 1990 määriin. 

12 Olisi huomattava, että kansallisissa ennusteissa on saatettu käyttää myös eri perusvuotta tai -vuosia säästöjä arvioitaessa. 
13 Arvioitu osuus EU:n tavoitteesta. 
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EE 76 % 3 % 11 % 25 % 0,49 (vain 
loppukäyttö) 9,5 % 40 % 49 500 

EL 70 % 2 % – 4 % 18 % 5,4 10 % 32 % 450 000 

ES 74 % 3 % – 10 % 20 % 25,2 15 % 44 % 
Ei tavoitetta 
kansallisessa 
ohjelmassa 

FI 78 % 4 % – 16 % 38 % 4,21 8 % 42 % 150 000 

FR 75 % 3 % – 14 % 23 % 43 9,5 % 50 % 1 600 000 vuoteen 
2015 mennessä 

HU 75 % 1,8 % 10 % 13 % 
Ei tavoitetta 
kansallisessa 
ohjelmassa 

10 % 30,3 % 450 000–500 000 

IE 
Ei tavoitetta 
kansallisessa 
ohjelmassa 

Ei tavoitetta 
kansallisessa 
ohjelmassa 

– 20 % 16 % 2,75 8 % 60 % 186 000 

IT 67–69 % 1,53 % – 13 % 17 % 27,9 15–16 % 26–27 % 2 200 000 

LT 72,8 % 1,9 % 17 % 23 % 0,74 (vain 
loppukäyttö) 9 % 40 % 170 000 

LU 73 % 2,6 % 5 % 11 % 0,19 (vain 
loppukäyttö) Alle 10 % 40 % 3 000 

LV 73 % 1,5 % – 16 % 40 % 0,67 13,4 % 34–36 % 121 000 

MT 62,9 % 0,67 % 14 % 10 % 0,24 29 % 33 % 6 560 

NL 
Ei tavoitetta 
kansallisessa 
ohjelmassa 

Ei tavoitetta 
kansallisessa 
ohjelmassa 

1 % 14 % 
Ei tavoitetta 
kansallisessa 
ohjelmassa 

Määrän 
vähentäminen 

25 000:een  
(9 prosenttiin) 

Ei tavoitetta 
kansallisessa 
ohjelmassa 

Ei tavoitetta 
kansallisessa 
ohjelmassa 

PL 71 % 1,7 % 19 % 15 % 13,6 4,5 % 45 % 1 500 000–
2 000 000 

PT 75 % 2,7–3,3 % – 17 % 31 % 
Ei tavoitetta 
kansallisessa 
ohjelmassa 

10 % 40 % 200 000 

RO 70 % 2 % 4 % 24 % 10 11,3 % 26,7 % 580 000 
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SE 80 % 4 % 13 % 49 % 
Ei tavoitetta 
kansallisessa 
ohjelmassa 

10 % 40–45 % 
Ei tavoitetta 
kansallisessa 
ohjelmassa 

SI 75 % 3 % 17 % 25 % 
Ei tavoitetta 
kansallisessa 
ohjelmassa 

5,1 % 40 % 40 000 

SK 71–73 % 0,9–1,1 % 5 % 14 % 1,08 (vain 
loppukäyttö) 6 % 30 % 170 000 

UK 
Ei tavoitetta 
kansallisessa 
ohjelmassa 

Ei tavoitetta 
kansallisessa 
ohjelmassa 

– 16 % 15 % 
Ei tavoitetta 
kansallisessa 
ohjelmassa 

Ei tavoitetta 
kansallisessa 
ohjelmassa 

Ei tavoitetta 
kansallisessa 
ohjelmassa 

Nykyinen lasten 
köyhyyden 

vähentämistavoite 

Arvio EU:n 
osalta 72,4–72,8 % 2,7–2,8 % 

– 20 % 

(suhteessa vuoden 
1990 tasoon) 

20 % Alle 10 % 10,5 % 37,3 %  

EU:n 
yleistavoite 75 % 3 % 

– 20 % 

(suhteessa vuoden 
1990 tasoon) 

20 % 
20 %:n lisäys 
energiatehok-

kuuteen 
10 % 40 % 

20 000 000 

 



 

FI 19   FI 

 

 




