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STRATEGIJOS „EUROPA 2020“ PAŽANGOS ATASKAITA
Ši metinė augimo apžvalga, žyminti pirmojo Europos semestro pradžią, teikiama esminių
pokyčių Europos Sąjungoje metu. Europa pradeda įveikti dvejus metus trukusį nuosmukį.
Ekonomika vis stipriau ir sparčiau atsigauna, nors kai kurių šalių rinkose tebejaučiamas
netikrumas ir tebevyksta finansų sektoriaus pertvarka.
Gerėjant perspektyvoms laikas imtis tvirtų politinių veiksmų. Norint įveikti krizę Europoje,
nepakanka atkurti prieš krizę buvusią padėtį. Krizė atskleidė svarbiausius Europos
ekonomikos trūkumus ir išryškino didėjantį vidaus disbalansą. Tvariu augimu ir darbo vietų
kūrimu pagrįstas atsigavimas įmanomas tik šalinant pagrindinius struktūrinius trūkumus ir
krizę panaudojant kaip akstiną Europos ekonomikos struktūrai iš esmės pertvarkyti.
Nors Europa su krizės padariniais sugebėjo susidoroti kur kas geriau nei kiti pasaulio
regionai, kyla pavojus, kad pasaulinio masto sumaiščiai įveikti gali prireikti daugiau laiko.
Dėl krizės ES ir JAV darbo našumo atotrūkis dar labiau išaugo. Konkurencingumas kainų ir
sąnaudų požiūriu tebekelia problemų. Besiformuojančios ekonomikos šalių augimo tempas
yra spartesnis už ES, nors kai kurios jų taip pat susiduria su dideliais ekonomikos sunkumais.
Strategija „Europa 2020“ yra ES ir jos valstybių narių parengta darbotvarkė, padėsianti
„Europai atsigauti po krizės ir sustiprėti tiek viduje, tiek tarptautiniu lygiu“1. Kad Europa
įveiktų krizę, būtina suderinta ir išsami reformų programa, apimanti fiskalinį konsolidavimą,
patikimų makroekonominių sąlygų atkūrimą ir sparčiai vykdomas augimą skatinančias
priemones.
ES ir jos valstybėms narėms tenka bendra atsakomybė imtis sunkių, tačiau būtinų struktūrinių
į ateitį nukreiptų reformų, kartu atkuriant fiskalinę tvarką ir patikimas makroekonomines
sąlygas.
Europai būtina pradėti derinti reformas ir ekonomikos politiką, kad būtų užtikrinta, jog
makroekonominis koregavimas, fiskalinis konsolidavimas ir politikos reformos vyktų tuo
pačiu metu. Nors fiskalinis konsolidavimas yra būtina išankstinė augimo sąlyga, jo nepakanka
augimui skatinti. Nesiėmus aktyvių politikos priemonių, tikėtina, kad per ateinantį dešimtmetį
augimas bus silpnas. Augimas iš esmės priklausys nuo įmonėms, visų pirma MVĮ, ir
pramonės sektoriams sudarytų verslo sąlygų. Neužtikrinus augimo dar sunkiau bus siekti
fiskalinio konsolidavimo.
2010 m. birželio mėn. Europos Vadovų Taryba sukūrė Europos semestro koncepciją, kuria
makroekonominės politikos pokyčiai susiejami su strategijoje „Europa 2020“ numatytomis
struktūrinėmis reformomis. Europos semestras yra kiekvienų metų pirmo pusmečio
laikotarpis, per kurį valstybės narės teikia suderintas pagal Stabilumo ir augimo paktą ir
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strategiją „Europa 2020“ rengiamas ataskaitas, valstybėms narėms teikiamos politikos gairės
ir rekomendacijos prieš užbaigiant rengti nacionalinius biudžetus. Taip ES bus sustiprintas
ekonominės politikos ex-ante koordinavimas ir priežiūra, bus galima derinti bendros ES
lygmens darbotvarkės ir individualių veiksmų nacionaliniu lygmeniu naudą. Tokiu būdu ES
galės laiku atsižvelgti į įvykius valstybėse narėse, o šios į ateinančių metų nacionalinę politiką
galės įtraukti europinę perspektyvą ir gaires.
Šiuo naujuoju politikos derinimo ciklu metinėje augimo apžvalgoje Komisija kasmet pateiks
pagrindinių ES kylančių ekonominių sunkumų vertinimą ir rekomenduos prioritetinius
veiksmus jiems įveikti. Remdamasi šia informacija pavasarį posėdžiausianti Europos Vadovų
Taryba pateiks rekomendacijų dėl pagrindinių sunkumų. Atsižvelgdamos į šias
rekomendacijas valstybės narės Stabilumo arba konvergencijos programose parengs vidutinės
trukmės biudžeto strategijas ir nacionalinėse reformų programose (NRP) nurodys priemones,
kurių reikia imtis siekiant strategijoje „Europa 2020“ nustatytų tikslų ir šalinant augimo
kliūtis. Abu dokumentai bus pateikti kartu iki balandžio mėn. vidurio. Prieš baigiantis
semestrui, atsižvelgdama į Komisijos rekomendacijas, iki vasaros Taryba šalims pateiks
politikos krypčių gaires. Į šias gaires valstybės narės galės atsižvelgti rengdamos kitų metų
biudžetus.
Per šį pirmąjį Europos semestrą metinėje augimo apžvalgoje daugiausia dėmesio skiriama
pagrindiniams nurodymams dėl veiksmų, kurių valstybės narės turėtų imtis prioritetine tvarka.
Šie nurodymai pagrįsti analize, aptarta pridėtose trijose ataskaitose.
1.

SPARČIAI VYKDOMOS AUGIMĄ SKATINANČIOS PRIEMONĖS

Valstybių narių veiksmai svarbūs siekiant išvengti „prarastojo dešimtmečio scenarijaus“
Remiantis makroekonominės ir darbo rinkos padėties ES apžvalga, valstybės narės,
siekdamos išvengti vangaus augimo ir menko užimtumo, 2011 ir 2012 m. turi imtis veiksmų.
Uždavinys, kurį būtina nedelsiant spręsti, – suardyti netvarios skolos, sutrikusių finansų rinkų
ir mažo ekonomikos augimo „užburtą“ ratą kai kuriose valstybėse narėse. Pirmas prioritetas –
nustatyti tinkamą biudžeto politiką, kartu apsaugant augimą skatinančią politiką, ir sparčiai
sutvarkyti finansų sektorių, kad prasidėtų atsigavimas. Antras prioritetas – sparčiai mažinti
nedarbą ir imtis veiksmingų darbo rinkos reformų, kad būtų kuriama daugiau ir geresnių
darbo vietų. Sėkmingai įgyvendinti šiuos prioritetus galima tik kartu dedant dideles pastangas
augimui skatinti.
Sėkmingai įgyvendinus reformas geriau veiks darbo ir prekių rinkos, bus paskatintos
investicijos ir užtikrintos geresnės pagrindinės verslo sąlygos Europoje. Taip bus pritrauktos
didesnės privačiojo sektoriaus investicijos, o tai padės gerinti viešųjų finansų kokybę.
Reformomis darbo rinkoje turėtų būti labiausiai siekiama spręsti mažo kai kurių grupių
aktyvumo darbo rinkoje problemą ir tobulinti darbo rinkos veikimą. Tokia politika turėtų
teigiamo poveikio biudžeto konsolidavimui, nes būtų surenkama daugiau mokesčių, mažiau
viešųjų lėšų reikėtų skirti socialinėms išmokoms ir taip ateityje būtų galima sumažinti
makroekonominio disbalanso riziką. Struktūrinės reformos gali duoti apčiuopiamų rezultatų
net ir trumpuoju laikotarpiu. Geresnėmis pagrindinėmis sąlygomis ir prekių bei darbo rinkos
reformomis skatinama gamyba ir užimtumas.
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Šalių pastangos remiamos vykdant pavyzdines iniciatyvas ir taikant ES priemones
ES masto veiksmais taip pat bus skatinimas pažangus, tvarus ir integracinis augimas.
Komisija parengė plačių užmojų darbotvarkę, kuri bus įgyvendinama kartu vykdant septynias
pavyzdines iniciatyvas ir horizontaliosios politikos veiksmus strategijai remti.
Komisija pristatė strategijoje „Europa 2020“ nurodytas septynias pavyzdines iniciatyvas2.
Kiekvienoje pavyzdinėje iniciatyvoje iškelti konkretūs klausimai ir nustatytos konkrečios
politikos srities priemonės. Tikroji iniciatyvų vertė – glaudus jų tarpusavio ryšis ir viena kitos
papildomumas. Todėl kai kurios svarbiausios priemonės, pvz., poreikis sukurti naują
intelektinės nuosavybės teisių sistemą, susijusios ir su kitomis pavyzdinėmis iniciatyvomis,
pvz., Inovacijų sąjunga, pramonės politika ir skaitmenine darbotvarke.
Strategija „Europa 2020“ gali būti sėkmingai įgyvendinama tik veiksmingai sutelkus ir
perorientavus visas ES priemones reformoms remti. Šiuo tikslu strategija raginama imtis
veiksmų bendrai rinkai, ES biudžetui ir ekonomikos srities išorės veiksmams stiprinti ir jais
remtis siekiant strategijoje „Europa 2020“ nustatytų tikslų:
– laikydamasi šio įsipareigojimo, Komisija pradėjo diskusijas dėl būsimo Bendrosios rinkos
akto, kuriuos siekiama atgaivinti bendrąją rinką ir ieškoti naujų augimo šaltinių3;
– komunikate „ES biudžeto peržiūra“ bendrai apžvelgiamos gairės ir pateikiama įvairių
pasiūlymų, kaip iš ES biudžeto galėtų būti remiami strategijos „Europa 2020“ tikslai, ir
kaip galėtų būti labiau atsižvelgiama į strategijos prioritetus vykdant ES išlaidų politiką4;
– galiausiai Komunikate „Prekyba, augimas ir tarptautinė arena. Prekybos politika –
svarbiausia ES 2020 m. strategijos sudėtinė dalis“ aptariama, kaip prekyba ir investicijų
politika galima skatinti augimą5.
Augimo prioritetai ES lygmeniu
Strategijoje „Europa 2020“ nurodyta įvairių integruotų politikos reformų, įgyvendintinų per
ateinančius metus. Kad tinkamu mastu ir skubiai būtų paspartintas ekonomikos atsigavimas ir
darbo vietų kūrimas, 2011 ir 2012 m. ES turės sutelkti pastangas ir priimti priemones,
kuriomis valstybių narių vykdomos reformos būtų remiamos tiesiogiai, kurioms įgyvendinti
nereikėtų didelių viešųjų investicijų ir kurių poveikis augimui ir darbo vietų kūrimui būtų
didžiausias. Todėl Komisija daugiausia dėmesio skirs kelioms prioritetinėms ES lygmens
priemonėms augimui paskatinti. Šios iš pavyzdinių iniciatyvų politikos sričių atrinktos
priemonės turėtų duoti aiškios ekonominės naudos trumpuoju ir vidutinės trukmės laikotarpiu
ir jas turėtų būti nesunku priimti. Pavyzdžiui, prioritetu turėtų būti laikomas bendrosios rinkos
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Europos skaitmeninė darbotvarkė, COM(2010) 245 f/2, 2010 m. gegužės 19 d., Judus jaunimas,
COM(2010) 477, 2010 m. rugsėjo 15 d., Inovacijų sąjunga, COM(2010) 546, 2010 m. spalio 6 d.,
Globalizacijos eros pramonės politika, COM(2010) 614, 2010 m. spalio 28 d., Naujų įgūdžių ir darbo
vietų kūrimo darbotvarkė. Europos indėlis siekiant visuotinio užimtumo, COM(2010) 682, 2010 m.
lapkričio 23 d., Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi planas. Europos socialinės ir teritorinės
sanglaudos bendroji programa, COM(2010) 758, 2010 m. gruodžio 16 d., pavyzdinė iniciatyva „Tausiai
išteklius naudojanti Europa“ bus pateikta 2011 m. sausio mėn.
„Kuriamas Bendrosios rinkos aktas“, COM(2010) 608, 2010 m. spalio 27 d.
„ES biudžeto peržiūra“, COM(2010) 700, 2010 m. spalio 19 d.
„Prekybos politika – svarbiausia ES 2020 m. strategijos sudėtinė dalis“, COM(2010) 612, 2010 m.
lapkričio 9 d.
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tolesnis tobulinimas iki galo išnaudojant paslaugų sektoriaus potencialą, pritraukiant privatų
kapitalą sparčiai augančioms novatoriškoms įmonėms finansuoti, modernizuojant standartų
nustatymą ir intelektinės nuosavybės sistemą ir sudarant galimybes naudotis energija
nedidelėmis sąnaudomis. Komisija taip pat siūlys priemonių dėl PVM, dėl bendros
konsoliduotos pelno mokesčio bazės ir dėl energetikos apmokestinimo, kad būtų kuriama
geresnė verslo apmokestinimo aplinka, kovojama su dvigubu apmokestinimu ir įgyvendinama
ES klimato srities ir energetikos darbotvarkė.
Paklausą kituose sektoriuose skatinančių paslaugų sektorių svarba reiškia, kad tvirtesne
paslaugų vidaus rinka galėtų būti skatinamas ES šalių ekonomikos augimas ir darbo vietų
kūrimas. Visiškai įgyvendinus Paslaugų direktyvą didės konkurencija, bus atnaujinta
reglamentavimo sistema ir vykdomos svarbios struktūrinės reformos. Būtina imtis tolesnių
veiksmų vidaus paslaugų rinkai plėsti.
Priemonėmis atviresnėms ir veiksmingesnėms viešojo pirkimo procedūroms skatinti galėtų
būti sumažintos viešojo sektoriaus išlaidos ir skatinama konkurencija atitinkamose rinkose.
Veiksmingai panaudojus sutaupytas lėšas galėtų būti užtikrinta didelė makroekonominė
nauda. Lengvesnis patekimas į viešojo pirkimo rinkas trečiosiose šalyse taip pat galėtų duoti
papildomos naudos Europai.
Geresnė tvarios energetikos, transporto ir informacinių technologijų (visų pirma plačiajuosčio
ryšio) infrastruktūra gali padėti skatinti augimą ir darbo vietų kūrimą ir kartu siekti ilgalaikių
anglies dioksido išmetimo mažinimo tikslų. Šiomis aplinkybėmis naujoviškos finansavimo
priemonės, įskaitant ES projektų obligacijas, padėtų stiprinti ekonomikos gebėjimą
prisitaikyti.
Kalbant apie mikroekonomiką, didesne konkurencija transporto ir energetikos sektoriuose
galėtų būti užtikrintas didesnis ekonominis efektyvumas, nes atsirastų naujų tiekėjų ir
sumažėtų kainos, taikant naujoviškus metodus racionaliau būtų panaudota darbo jėga ir
kapitalas. Vertinant makroekonomikos požiūriu, šiomis priemonėmis būtų paskatinta
ekonominė veikla: transporto ir energetikos sektoriuose sukaupta nauda būtų perduota kitiems
ekonomikos sektoriams, nes šios paslaugos yra svarbi kitų veiklos sričių dalis.
Pramonės ir gamybos sektoriai – pagrindinis privačiojo sektoriaus naujovių ir technologijų
plėtros šaltinis, sudarantis didžiausią ES eksporto dalį. Siekiant ekonomikos augimo būtina
užtikrinti atsigavimą šiuose sektoriuose. Gerai veikianti bendroji su aplinkosauga susijusių
prekių ir paslaugų rinka gali suteikti galimybių ekonomikai augti, naujovėms plėtoti ir darbo
vietoms kurti.
Kalbant apie standartų nustatymą, svarbiausia, kad ES užimtų pirmaujamas pozicijas
pasaulyje. Todėl Komisija siūlys priemones, skirtas standartų, įskaitant susijusius su IRT,
nustatymui spartinti ir modernizuoti Europoje. Sparčiai kintančioje IRT srityje, kuri glaudžiai
susijusi su kitomis sritimis, tai yra iš tiesų sudėtingas uždavinys. Komisija taip pat plėtos
konkrečius ES lygmens standartus, kad būtų kuriama naujoviškų, tausiai išteklius naudojančių
ir mažataršių produktų ir technologijų rinka.
Siekdama palengvinti tarpvalstybinius sandorius bendrojoje rinkoje, 2011 m. Komisija
parengs teisinę priemonę dėl Europos sutarčių teisės, kuria vartotojai ir įmonės galės patogiai
naudotis atlikdami sandorius bendrojoje rinkoje, ir reglamentą dėl tarpvalstybinio skolos
susigrąžinimo supaprastinimo, įskaitant banko sąskaitų areštą. Taip turėtų būti sprendžiama
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tarpvalstybinio skolos susigrąžinimo problema – šiuo metu ES susigrąžinama tik 37 %
tarpvalstybinių skolų.
Kad būtų galima teisėtai naudotis interneto turiniu skirtingose ES valstybėse narėse, Komisija
parengs europinį intelektinės nuosavybės pagrindą, padėsiantį skatinti elektroninę prekybą ir,
visų pirma, skaitmeninių technologijų sektorius.
Kad įmonėms, visų pirma MVĮ ir įsteigtoms naujoms novatoriškoms įmonėms, būtų lengviau
gauti finansavimą, įvairiomis priemonėmis turėtų būti šalinamos skirtingų nacionalinių
reglamentavimo sistemų sukeliamos kliūtys, įskaitant susijusias su mokesčiais, pvz., kuriant
tarpvalstybinę veiklą vykdančius rizikos kapitalo fondus galėtų būti mažinamos steigiamų
naujų įmonių finansavimo išlaidos, nes rizikos priemokos būtų mažesnės, ir taip būtų
skatinamos naujovės. Komisija taip pat svarstys, kaip į ES pritraukti ilgalaikių užsienio
investuotojų.
2.

PIRMIEJI ŽINGSNIAI SIEKIANT STRATEGIJOS „EUROPA 2020“ TIKSLŲ

Europos Vadovų Taryba, 2010 m. birželio mėn. priėmusi strategiją „Europa 2020“ ir penkis
pagrindinius ES tikslus, paragino valstybes nares „imtis veiksmų šiems politikos prioritetams
įgyvendinti nacionaliniu lygiu. Palaikydamos glaudų dialogą su Komisija, jos turėtų skubiai
nustatyti savo galutinius nacionalinius tikslus, atsižvelgdamos į savo atitinkamą pradinę
padėtį bei nacionalines aplinkybes ir taikydamos nacionalines sprendimų priėmimo
procedūras. Jos taip pat turėtų nustatyti pagrindines ekonomikos augimo kliūtis ir savo
nacionalinėse reformų programose nurodyti, kaip ketina jas pašalinti.“
2010 m. rudenį, glaudžiai bendradarbiaudamos su Komisija, valstybės narės nustatė
nacionalinius tikslus ir rengė strategijas jiems pasiekti. Iki lapkričio mėn. vidurio jos turėjo
pateikti nacionalinių reformų programų projektus, kuriuose būtų nurodyti numatomi
nacionaliniai tikslai, būtinos reformos jiems pasiekti ir ilgalaikėms augimo kliūtims pašalinti.
Svarbus šios strategijos aspektas yra tai, kad kiekviena valstybė narė savo tikslus nustato
pagal strategijos „Europa 2020“ bendrus tikslus ir juos aptarusi politiniu lygmeniu už juos
prisiima politinę atsakomybę.
Visos valstybės narės, išskyrus dvi, nustatė nacionalinius tikslus. Kai kuriais atvejais pateikti
tik preliminarūs tikslai arba kokybiniai tikslai. Be to, atsižvelgiant į preliminarų svarstymų
pobūdį, kai kurie tikslai, remiantis dabartine politika, nustatyti kaip bendri siekiai arba kaip
minimalūs tikslai.
Nors remiantis preliminariais duomenimis, pateiktais NRP projektuose, galutinių išvadų
negalima padaryti, ryškėja tam tikros bendros tendencijos. Kyla pavojus, kad nustatant
nacionalinius tikslus užmojai būtų labai menki, kad visas dėmesys būtų skirtas artimiausiai
ateičiai ir laikotarpį iki 2020 m. apimančių reformų krypčiai nustatyti pritrūktų dėmesio.
Tikslai išreiškiami skaičiais neatsitiktinai – valstybėms narėms įsipareigojus iš visų jėgų siekti
pažangos svarbiausiose srityse, kuriose iškelti penki pagrindiniai tikslai, siekiama sukurti
akstiną. Daugeliu atveju susumavus preliminarius nacionalinius tikslus matyti, kad ES turi
dėti daugiau pastangų siekdama pagrindinių Europos Vadovų Tarybos nustatytų tikslų.
Suprantama, kad kai kurioms valstybėms narėms prisiimti plačių užmojų įsipareigojimų
ekonominio netikrumo laikotarpiu nėra lengva. Tačiau atsižvelgiant į ilgalaikių nacionalinių
reformų programų principus, svarbu tai, kad nustatoma reformų kryptis ir kartu atsižvelgiama
į dabartines aplinkybes, tačiau tinkamų rezultatų pasiekiama laikotarpio pabaigoje.
Atsižvelgdama į tai, kad pirmą kartą laikomasi naujojo požiūrio, ir pripažindama, kad
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daugeliui valstybių narių sudėtinga kelti plačių užmojų tikslus vykstant fiskaliniam
konsolidavimui, Komisija siūlo laikotarpio vidurio peržiūrą atlikti 2014 m. Tai suteiks
galimybę ES nustatyti, ar įmanoma pasiekti tinkamą pažangos lygmenį, ir prireikus imtis
papildomų priemonių.
Kitoje dokumento dalyje preliminariai apžvelgiami šiandienos nacionaliniai tikslai, nurodyti
priede pateiktoje lentelėje. Iki 2011 m. balandžio mėn. visos valstybės narės turi įsipareigoti
siekti tikslių nacionalinių tikslų, apimančių visus penkis pagrindinius ES tikslus. Nuo kitų
metų metinėje augimo apžvalgoje bus atidžiau stebima pažanga, padaryta siekiant pagrindinių
tikslų, remiantis galutiniais nacionaliniais tikslais.
2.1.

Užimtumas

ES pagrindinis tikslas – ne vėliau kaip 2020 m. pasiekti 75% 20–64 m. amžiaus moterų ir
vyrų užimtumo lygį, užtikrinant, be kita ko, didesnį jaunimo, vyresnio amžiaus darbuotojų ir
žemos kvalifikacijos darbuotojų dalyvavimą bei geresnį legalių migrantų integravimą. Mažas
kai kurių grupių aktyvumas darbo rinkoje – ilgalaikis pagrindinis Europos struktūrinis
trūkumas. Iki krizės Europos užimtumo rodikliai buvo keliais procentiniais punktais mažesni
už JAV ir Japonijos rodiklius. Dėl krizės užimtumas smarkiai sumažėjo, demografiniai
pokyčiai kelia pavojų, kad darbo jėgos toliau mažės. Didesnis aktyvumas darbo rinkoje
padarytų didelį poveikį Europos augimui ateityje.
Išanalizavus NRP projektus matyti, kad valstybės narės prisiėmė atsakomybę siekti šio tikslo
ir iš esmės įsipareigojo šalinti kliūtis darbo rinkoje. Dauguma valstybių narių pasirinko
konkretų tikslą, tačiau keletas šalių – Austrija, Belgija, Kipras, Italija ir Slovakija – nurodė
tikslinį intervalą. Oficialaus nacionalinio tikslo dar nenustatė Nyderlandai ir Jungtinė
Karalystė. Nurodyti įvairūs tikslai: nuo 62,9 % (Malta) iki 80 % (Švedija).
Jeigu visos valstybės narės pasiektų nurodytus nacionalinius tikslus iki 2020 m. arba pasiektų
nurodyto tikslinio intervalo žemesniąją ribą, nacionalinius tikslus nustačiusių valstybių narių
bendras ES užimtumo rodiklis vidutiniškai būtų 72,4 %. Jeigu visos valstybės narės galėtų
pasiekti nurodyto tikslinio intervalo aukštesniąją ribą, šis vidutinis ES užimtumo rodiklis būtų
72,8 %. Taigi, atsižvelgiant į dabartinius nacionalinius užimtumo lygio tikslus, iki nustatyto
75 % tikslo ES pritrūktų 2,2–2,6 procentinių punktų.
2.2.

Moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra

Investuojamais ištekliais, visų pirma privačiojo sektoriaus investuojamais ištekliais, ir lėšų
panaudojimo veiksmingumu Europa smarkiai atsilieka nuo JAV ir kitų išsivysčiusios
ekonomikos šalių. Toks atotrūkis daro neigiamą poveikį augimo perspektyvoms, visų pirma
sektoriams, turintiems didžiausią augimo potencialą. Strategijoje „Europa 2020“ nustatytas
tikslas gerinti sąlygas investuoti į MTTP, kartu didinant bendrą privačiojo ir viešojo
sektoriaus investicijų į MTTP lygį iki bent 3 % BVP.
Susumavus visus preliminarius nacionalinius tikslus, gaunamas 2,7 arba 2,8 % BVP lygmuo,
vadinasi tikslas investuoti 3 % BVP į MTTP nepasiekiamas, tačiau atsižvelgiant į dabartinius
biudžeto suvaržymus, padaryta didelė pažanga. Kai kurios valstybės narės ėmėsi veiksmų,
kad ženkliai būtų padidintos viešojo sektoriaus investicijos į mokslinius tyrimus, naujoves ir
švietimą, ir pripažino, kad šios investicijos ateityje paskatins augimą. Kai kurios valstybės
narės nurodė aukštus, tačiau tikroviškus tikslus, nepaisydamos sunkumų laikytis
įsipareigojimo didinti privačiojo sektoriaus įnašą siekiant MTTP tikslo.
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Kitas svarbus glaudžiai susijęs ES veiklos rezultatų naujovių srityje aspektas yra sparčiai
augančių novatoriškų įmonių dalis ekonomikoje6. Valstybės narės turi pradėti reformas, kad
būtų šalinamos novatoriškų įmonių plėtrą stabdančios kliūtys, taip pat sudaryti geresnes
pagrindines sąlygas ir galimybes gauti finansavimą.
2.3.

Veiksmai klimato srityje ir energetikos politika

Siekti tvaraus augimo reiškia kurti konkurencingą, tausiai išteklius naudojančią mažataršę
Europos ekonomiką ir visuomenę. Tokia vizija grindžiami strategijoje „Europa 2020“ pateikti
trejopi tikslai: šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, palyginti su dešimtojo dešimtmečio
lygiu, sumažinti bent 20 %, arba, jei sąlygų laikomasi, sumažinti 30 %; siekti, kad galutinio
energijos suvartojimo atžvilgiu energijos iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių dalis būtų
padidinta iki 20 %; ir 20 % padidinti energijos vartojimo efektyvumą.
Jau nustatyti nacionaliniai tikslai, susiję su energija iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimu.
Išanalizavus NRP projektus matyti, kad šiuo metu valstybės narės prisiėmė ribotą atsakomybę
siekti tikslo didinti energijos vartojimo efektyvumą. Kai kurios valstybės narės informacijos
apie šį tikslą nepateikė, o kitos nacionaliniams tikslams nustatyti naudojo skirtingą metodiką.
Dėl šių skirtumų ir neišsamios informacijos nedelsiant būtina išsiaiškinti, kokių tikslų
valstybės narės turi siekti.
Tačiau remiantis preliminariu vertinimu, bendromis pastangomis bendras ES tikslas iki
2020 m. sumažinti energijos vartojimą 20 % nebūtų pasiektas; tikėtinas rezultatas – mažiau
kaip 10 %. Visa tai kelia susirūpinimą, nes didinant energijos vartojimo efektyvumą galima
ekonomiškai efektyviausiu būdu sumažinti išmetamų teršalų kiekį, padidinti energetinį
saugumą ir konkurencingumą, pasiekti, kad vartotojams energija būtų labiau įperkama, taip
pat kurti darbo vietas. Lygiai taip pat esamos ir numatytos priemonės klimato kaitos
padariniams švelninti yra nepakankamos, kad būtų pasiekti 2020 m. pagrindiniai tikslai.
2.4.

Švietimas ir mokymas

Skatinant inovacijas ir augimą taip pat būtinas pakankamas kvalifikuotų ir parengtų
darbuotojų skaičius. Aukštą kvalifikaciją turintys darbuotojai būtini siekiant spręsti su
demografiniais pokyčiais ir socialine įtrauktimi susijusius uždavinius. Todėl investicijos į
švietimą, mokymą ir visą gyvenimą trunkantį mokymąsi yra svarbiausias pažangaus, tvaraus
ir integracinio augimo matmuo.
Strategijoje „Europa 2020“ nustatytas dvigubas tikslas švietimo srityje: siekti, kad iki 2020 m.
mokyklos nebaigusių 18–24 metų asmenų dalis neviršytų 10 % ir kad bent 40 % 30–34 metų
ES gyventojų įgytų aukštąjį ar lygiavertį išsilavinimą. Išanalizavus NRP projektus matyti,
kad daugiau dėmesio skiriama dabartinėms problemoms analizuoti ir galimiems jų
sprendimams ieškoti, o ne rengti konkrečius reformų planus ir priemones. Daugelyje NRP
projektų nenurodyta, ar apibūdintos priemonės parengtos pagal strategiją „Europa 2020“ ar
bent priderintos prie jos prioritetų.
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Visuose NRP projektuose nustatyti nacionaliniai tikslai mažinti mokyklos nebaigusių asmenų
skaičių ir didinti aukštąjį išsilavinimą turinčių asmenų skaičių, išskyrus Jungtinę Karalystę,
nenustačiusią jokių tikslų, ir Nyderlandus, nustačiusius tik tikslą mažinti mokyklos nebaigusių
asmenų skaičių, bet nenustačiusius tikslo dėl aukštojo išsilavinimo.
Nors kai kurios valstybės narės nustatė griežtus tikslus mažinti mokyklos nebaigusių asmenų
skaičių, panašu, kad tikslas iki 2020 m. skaičių sumažinti iki 10 % bendromis pastangomis
nebus pasiektas. Susumavus NRP projektuose nurodytus tikslus ir neatsižvelgus į šalis, kurios
dar nenustatė tikslų (Jungtinė Karalystė nenustatė jokių tikslų, o Nyderlandai nustatė tik tikslą
mažinti mokyklos nebaigusių asmenų skaičių, bet nenustatė tikslo dėl aukštojo išsilavinimo),
iki 2020 m. mokyklos nebaigusių asmenų skaičius būtų sumažintas iki 10,5 % ir bendras
Europos tikslas siekti, kad tokių asmenų skaičius neviršytų 10 % gyventojų skaičiaus, nebūtų
įvykdytas. Tai reiškia, kad 2020 m. papildomai apie 200 000 jaunų žmonių Europoje nebūtų
baigę mokyklos.
Su aukštuoju išsilavinimu susiję pateikti nacionaliniai tikslai irgi yra nepakankami, kad būtų
pasiektas bendras 2020 m. tikslas. Numatoma, kad iki 2020 m. 37,3 % gyventojų turėtų
aukštąjį išsilavinimą, vadinasi bendras 40 % tikslas Europos mastu nebus pasiektas. Tai
reiškia, kad 2020 m. 30–34 metų aukštąjį išsilavinimą įgijusių asmenų bus 800 000 mažiau,
palyginti su skaičiumi, jeigu 40 % lygis būtų pasiektas.
2.5.

Socialinė įtrauktis ir kova su skurdu

Tvarų augimą galima užtikrinti tik tuomet, kai jo teikiamais privalumais naudojasi visi
visuomenės sluoksniai. Deja, per pastarąjį dešimtmetį nelygybė Europoje plito ir vis daugiau
žmonių kenčia nuo skurdo ir socialinės atskirties. Dėl ekonomikos krizės smarkiai padaugėjo
žmonių, gyvenančių žemiau skurdo ribos arba susiduriančių su tokiu pavojumi. Pagrindinis
strategijos „Europa 2020“ tikslas – sustabdyti šią tendenciją ir užtikrinti glaudų augimo ir
socialinės sanglaudos ryšį. ES pagrindinis tikslas – 25 % sumažinti europiečių, gyvenančių
žemiau skurdo ribos, skaičių, t. y. bent 20 mln. žmonių išlaisvinti iš skurdo. Šis tikslas
grindžiamas trimis rodikliais7, kurie atspindi įvairius skurdo ir atskirties Europoje aspektus.
Jais išplečiama įprastinio santykinio skurdo dėl nepakankamų pajamų sąvoka ir įtraukiamas
su pinigais nesusijęs skurdo matmuo ir atskirties nuo darbo rinkos situacijos. Tai suteikia
galimybę labiau atsižvelgti į skirtingą valstybių narių padėtį ir prioritetus.
Remiantis preliminariu vertinimu, santykinis skurdas tebėra svarbiausia daugelio ES šalių
problema. Gerinant gyvenimo kokybę šalyse, kurių BVP vienam gyventojui yra mažesnis ir
kurių materialinio nepritekliaus rodiklis yra labai aukštas, galima smarkiai sumažinti skurdą ir
atskirtį. Kova su atskirtimi nuo darbo rinkos yra laikoma prioritetu visose šalyse, įskaitant tas,
kuriose socialinės apsaugos sistema išplėtota taip, kad žmonės būtų apsaugoti nuo santykinio
skurdo dėl nepakankamų pajamų, tačiau trūksta paskatų arba paramos skatinant darbo rinkoje
aktyviau dalyvauti tuos asmenis, kurie labiausiai nuo jos nutolę.
Dauguma šalių NRP projektuose nustatė tikslus, tačiau jie kol kas neatitinka Europos Vadovų
Tarybos sutartų siekių. Dauguma valstybių narių rėmėsi trimis sutartais rodikliais ES tikslui
nustatyti ir pripažino, kad siekiant visapusiškai išspręsti skurdo problemą būtinos plataus
masto strategijos. Vis dėlto būtina nustatyti platesnius užmojus, kad būtų atsižvelgta į tikslų
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tarpusavio ryšį, visų pirmą į darbo jėgos aktyvumo ir skurdo ryšį. Kai kurios šalys iki šiol
nėra nustačiusios savo tikslų. Jos turi nedelsdamos užbaigti šį procesą.
3.

NACIONALINĖS REFORMŲ PROGRAMOS

3.1.

Nacionalinių reformų programų projektai

Strategijos „Europa 2020“ tikslai yra pagrindinis nacionalinių reformų programų, kuriose
turėtų būti numatytos platesnio masto ir išsamesnės reformų darbotvarkės, elementas.
Valstybės narės nacionalines reformų programas turėjo pateikti iki 2010 m. lapkričio 12 d. ir į
jas turi būti įtraukti šie keturi elementai:
– vidutinės trukmės makroekonominis scenarijus: visuose NRP projektuose numatytas
makroekonominis scenarijus ir daugiausia dėmesio skiriama makrolygio struktūrinėms
augimo kliūtims, visų pirma mokesčių srityje, šalinti.
– Pagal strategijos „Europa 2020“ pagrindinius tikslus parengti nacionaliniai tikslai:
daugumoje NRP projektų jie nurodyti (žr. pirmiau).
– Nustatytos pagrindinės augimą ir darbo vietų kūrimą stabdančios kliūtys. NRP projektuose
nurodytos augimo kliūtys dažniausiai sutapo su 2010 m. birželio mėn. Ekonominės
politikos komiteto ir 2010 m. spalio mėn. Užimtumo komiteto nustatytomis kliūtimis. Tam
tikrais atvejais įtraukta keletas papildomų uždavinių.
– Pagrindinės priemonės augimą skatinančių iniciatyvų vykdymui paspartinti. Daugumoje
NRP projektų apie tvariam augimui vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu skatinti skirtų
struktūrinių reformų spartinimą neužsimenama.
NRP projektai parengti nevienodai išsamiai ir atsakingai, kai kurie jų yra visapusiškesni už
kitus. Apskritai pastebėta, kad NRP projektuose nepakankamai pabrėžtos potencialaus augimo
ir užimtumo kliūtys. Valstybių narių pateikti makroekonominiai scenarijai yra gerokai
optimistiškesni, palyginti su Komisijos vertinimu. Priešingai, su užimtumu susiję scenarijai
yra pernelyg pesimistiški, nes jiems poveikį daro neigiami trumpalaikiai veiksniai. Atlikus
preliminarią NRP projektų peržiūrą galima daryti tokias išvadas:
– didžioji dauguma valstybių narių, mažindamos struktūrinį deficitą, dažnai aukštus skolos
koeficientus ir siekdamos padengti su visuomenės senėjimu susijusias išlaidas, patiria
sudėtingų su fiskaline politika susijusių sunkumų. Daugumoje šalių griežtesnėmis
fiskalinės kontrolės priemonės pagerinus viešųjų finansų kokybę ir sustiprinus institucinį
pagrindą būtų užtikrintas tvarumas.
– Dauguma valstybių narių pabrėžė poreikį užtikrinti stabilų ir tinkamai veikiantį finansų
sektorių, galintį atlikti finansinį tarpininkavimą be valstybės paramos. Šioje srityje svarbūs
uždaviniai yra per didelis namų ūkių įsiskolinimas, veiksmingos teisės aktais nustatytos
priežiūros užtikrinimas ir tinkamai veikiantis bankų sektorius.
– Konkurencingumo didinimas ir einamosios sąskaitos disbalanso mažinimas aktualus
visoms valstybėms narėms, visų pirma siekiant užtikrinti sklandų EPS veikimą. Euro
zonoje šio tikslo siekiama mažinant euro zonos disbalansą, pvz., kuriant geresnes vidaus
paklausos sąlygas, atitinkamai koreguojant darbo užmokestį ir kainas, didinant darbo
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užmokesčio lankstumą, išteklius perkeliant iš užsienio prekybai uždaro sektoriaus į atvirą
sektorių.
– Visos valstybės narės taip pat nurodė, kad būtina didinti aktyvumą darbo rinkoje ir (arba)
gerinti užimtumo sąlygas, spręsti tokius klausimus, kaip prastai veikiančios darbo rinkos,
darbo rinkų segmentacija, nepakankamas profesinis ir geografinis judumas, nepakankamos
paskatos dirbti ir skirtingų amžiaus grupių asmenų atskirtis.
– Dauguma valstybių narių pripažino, kad kyla sunkumų, susijusių su našumo didinimu ir
palankesnėmis sąlygomis pereiti prie didesnės papildomos vertės prekių gamybos ir
eksporto; šiems sunkumams spręsti reikalingos didesnės kapitalo investicijos,
veiksmingiau reglamentuojama verslo aplinka, administravimo veiksmingumas ir didesnės
konkurencijos skatinimas.
– Galiausiai valstybės narės pripažįsta, kad būtina skatinti inovacinius gebėjimus ir didinti
investicijas į žmogiškąjį kapitalą, kad būtų didinimas augimo potencialas ir darbo jėga
labiau atitiktų darbo rinkos poreikius.
Tačiau šiuo metu NRP projektuose nurodytos politikos kryptys nėra veiksmingas būdas
svarbiems makroekonominiams sunkumams spręsti ir augimo kliūtims šalinti. Politikos
veiksmai dažniausiai reiškia ne konkrečias priemonės, o tik galimybes sunkumams spręsti.
Nors fiskalinio konsolidavimo priemonės apibūdintos išsamiau, mažai dėmesio skirta
struktūrinėms reformoms, kurios galėtų paskatinti augimą vidutinės trukmės ir ilguoju
laikotarpiu. Daugumoje NRP projektų apžvelgiamos planuojamos priemonės, kurias
taikydamos valstybės narės pasiektų nacionalinių tikslų. Į priemonių rinkinius dažnai buvo
įtrauktos jau įgyvendintos priemonės arba jau kurį laiką taikomos priemonės. Planuojami
politikos veiksmai dažnai apibūdinti labai abstrakčiai, mažai informacijos pateikta apie
priemonių pobūdį, įgyvendinimo tvarkaraštį, tikėtiną poveikį, dalinio arba nesėkmingo
įgyvendinimo riziką, biudžeto išlaidas ir ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimą. Valstybių
narių, gaunančių finansinę paramą, pateiktose programose priemonės apibūdintos išsamiau.
3.2.

Bendradarbiavimas rengiant galutines nacionalines reformų programas

Laikotarpiu nuo NRP projektų pateikimo iki galutinių programų parengimo Komisija ir
valstybės narės keisis nuomonėmis, Taryboje vyks programų tarpusavio vertinimas. 2010 m.
lapkričio mėn. Užimtumo komitetas peržiūrėjo NRP projektų su užimtumu susijusius
elementus, o gruodžio mėn. Ekonominės politikos komitetas atliko horizontaliąją
makroekonomikos elementų peržiūrą.
Priėmus šią metinę augimo apžvalgą, kurioje valstybėms narėms pateikiamos bendros gairės
dėl NRP galutinio parengimo, Komisija ir valstybės narės dar kartą dvišaliu pagrindu aptars
NRP užbaigimą atsižvelgdamos į šias gaires ir konkrečias aplinkybes šalyje.
Kartu turėtų būti užbaigtos nacionalinės konsultacijos, kad būtų prisiimta griežta atsakomybė
už NRP. Šiose konsultacijose turėtų dalyvauti politikos veikėjai (nacionaliniai parlamentai,
regioninės ir vietos valdžios institucijos), socialiniai partneriai ir kiti suinteresuotieji
subjektai. Vos keletą kartu surengtos skirtingų lygmenų konsultacijos dėl NRP projektų. Nors
kai kurios valstybės narės nurodė, kad prieš galutinai užbaigdamos NRP jos surengtų
konsultacijas, dauguma šalių informacijos apie konsultacijų procesą nepateikė.
Susirūpinimą kelia tai, kad nepakankamai dėmesio skiriama struktūrinėms reformoms, kurios
galėtų paskatinti augimą vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiu. Jeigu nebus parengta augimą
skatinanti politika, konsolidavimo strategijų nebus įmanoma įgyvendinti.
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Siekiama, kad į galutines NRP būtų įtrauktos tikslinės reformų programos, už kurias
atsakomybė tektų valstybėms narėms ir skirtingiems jų dalyviams, ir kad kartu būtų laikomasi
tam tikrų bendrų kriterijų, kad būtų užtikrinta sinergija ir geresnis stebėjimas. Visų pirma
tikimasi, kad galutinėse NRP bus nurodyti šie elementai:
– galimi ir realūs vidutinės trukmės gamybos augimo įverčiai (bent) ketverių metų
laikotarpiui. Todėl 2011 m. programose pateikti makroekonominiai scenarijai turėtų
aprėpti laikotarpį iki 2014 m.;
– plačių užmojų ir realistiški tikslai, apimantys visus penkis pagrindinius ES tikslus, iki
2020 m. vykdytinų reformų, kad tikslai būtų įgyvendinti, kryptys ir laikotarpio vidurio
peržiūra 2014 m.;
– išsamesnė informacija apie ilgalaikes priemones, nesusijusias su jau rengiamomis
priemonėmis, taip pat išsamus mokslinių tyrimų ir inovacijų sistemų reformų planas,
pagrįstas kiekvienos valstybės narės privalumų ir trūkumų analize8;
– reformų poveikis biudžetui, įskaitant prireikus aiškesnę informaciją apie ketinimus
pasinaudoti struktūriniais fondais augimą skatinančioms investicijoms remti ir apie šioje
srityje nacionaliniu lygmeniu padarytą pažangą;
– priemonės augimo kliūtims šalinti, įskaitant išsamią informaciją apie įgyvendinimo
tvarkaraštį, numatomus rezultatus ir poveikį biudžetui. Šios priemonės turi būti susijusios
su augimą skatinančiais veiksniais arba pagrindinėmis augimui palankiomis sąlygomis,
pvz., priemonės vidaus rinkai remti, verslo aplinkai gerinti, MVĮ plėtrai ir
internacionalizavimui skatinti, struktūrinėms reformoms paslaugų rinkose vykdyti (pvz.,
Paslaugų direktyva), skaitmeninei visuomenei ir ekonomikai kurti, geresnėms sąlygoms
vartotojams užtikrinti ir pan. Aktyvesnio informacinių ir ryšių technologijų diegimo nauda,
ypač išaugęs našumas, yra gerai suprantama, todėl tam turėtų būti skirtos tikslinės politikos
priemonės;
– informacija apie skirtingų suinteresuotųjų subjektų dalyvavimą ir įnašą. Turėtų būti
nurodyta, kokiais būdais reformų programas stengiamasi priartinti prie suinteresuotųjų
subjektų ir piliečių, taip pat kokias priemones valstybės narės naudoja reformų
įgyvendinimui stebėti.
4.

IŠVADOS

Sudėtingas šios metinės augimo apžvalgos uždavinys yra stebėti ir vertinti pažangą, nes
strategija „Europa 2020“ priimta visai neseniai. Priėmus strategiją ir Europos Vadovų Tarybai
ją patvirtinus 2010 m. birželio mėn., bendrais ES veiksmais siekta parengti būtiną pagrindą ir
septynias pavyzdines iniciatyvas. Valstybės narės savo ruožtu ėmėsi veiksmų reformų
programoms rengti. Atsižvelgdamos į pirmąjį naujovišką strategijos „Europa 2020“
įgyvendinimo ciklą, valstybės narės pateikė nacionalinių reformų programų projektus, kurių
pagrindu iki 2011 m. balandžio mėn. bus parengti galutiniai dokumentai.
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Šiai analizei atlikti valstybės narės raginamos naudotis savęs vertinimo priemone, pateikta pavyzdinėje
iniciatyvoje Inovacijų Sąjunga, COM(2010) 546 galutinis.
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Remiantis atlikta temine peržiūra matyti, kad bendrai suvokiama būtinybė nedelsiant vykdyti
fiskalinį konsolidavimą ir atkurti tvarką finansų ir bankų sektoriuose, daug mažiau dėmesio
skirta nustatant reformas, kuriomis būtų mažinamas disbalansas ir suteiktas naujas stimulas
augimui ir darbo vietų kūrimui. Tas pats pasakytina apie preliminarius nacionalinius tikslus,
kurie rodo, kad ES tikriausiai nepasieks ES lygmeniu sutartų pagrindinių tikslų. Tačiau
remiantis preliminariais duomenimis, atotrūkis nėra toks didelis ir jį būtų galima įveikti
ateityje imantis ryžtingų veiksmų. Ateinančiais metais svarbiausia sukurti akstiną siekti tikslų
sutelkiant visų valstybių narių išteklius, neatsižvelgiant į jų pradinę padėtį. Ateinančių
mėnesių prioritetas turėtų būti struktūrinių reformų vykdymo nacionaliniu lygmeniu pažanga
ir spartesnis augimą skatinančių priemonių pagal pavyzdines iniciatyvas taikymas, kartu
atsižvelgiant į šioje metinėje augimo apžvalgoje pateiktus nurodymus.
Pagrindinės Europos semestro temos – fiskalinės disciplinos atkūrimas ir makroekonominis
stabilumas bei vykdomos struktūrinės reformos. Atsižvelgdama į kovo mėn.
posėdžiausiančios Europos Vadovų Tarybos išvadas, Komisija iki 2011 m. birželio mėn.
įvertins NRP ir Stabilumo ir (arba) konvergencijos programas ir valstybėms narėms teiks
konkrečiai šaliai skirtas rekomendacijas, pagrįstas strategijos „Europa 2020“ integruotomis
gairėmis, ir pagal Stabilumo ir augimo paktą teiks rekomendacijas dėl biudžeto politikos9.
Rekomendacijas ir Tarybos nuomones dėl stabilumo ir konvergencijos programų Taryba
priims 2011 m. liepos mėn. Antrąjį metų pusmetį ES ir valstybės narės, atsižvelgdamos į šias
rekomendacijas ir nuomones, priims konkrečius sprendimus dėl 2012 m. nacionalinių
biudžetų.
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2010 m. liepos 13 d. Tarybos rekomendacija dėl bendrų valstybių narių ir Sąjungos ekonominės
politikos gairių (2010/410/ES) ir 2010 m. spalio 21 d. Tarybos sprendimas dėl valstybių narių
užimtumo politikos gairių (2010/707/ES), kurie kartu yra strategijos „Europa 2020“ integruotos gairės.
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Priedas.
Preliminarūs strategijos „Europa 2020“ tikslai10
Negalutiniai
valstybių
narių tikslai

Užimtumo
lygis (%)

Išlaidos MTTP
kaip BVP dalis
(%)

Išmetamų teršalų
mažinimo tikslai
(palyginti su
2005 m.
lygmeniu)11

Atsinaujinančiųjų
išteklių energija

Energijos
vartojimo
efektyvumas –
energijos
vartojimo
sumažinimas
Mtne12

Mokyklos
nebaigusių
asmenų
skaičiaus
mažinimas
(%)

Aukštąjį
išsilavinimą
turinčių
asmenų dalis

Skurstančių
asmenų skaičiaus
mažinimas13

(%)

38 % (įskaitant
AT

77–78 %

3,76 %

-16 %

34 %

7,2

9,5 %

ISCED 4a,
kurio dalis šiuo
metu yra 12 %)

235 000

BE

71–74 %

2,6–3,0 %

-15 %

13 %

NRP tikslas
nenustatytas

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 %

NRP tikslas
nenustatytas

5,5 %

32 %

30 000

DE

75 %

3%

-14 %

18 %

37,7

mažiau nei
10 %

DK

78,5 %

3%

-20 %

30 %

NRP tikslas
nenustatytas

EE

76 %

3%

11 %

25 %

0,49 (tik galutinis

42 % (įskaitant

10
11

12
13

LT

ISCED4, kurio
dalis šiuo metu
yra 11,4 %)

330 000
(660 000)

mažiau nei
10 %

40 %

22 000

9,5 %

40 %

49 500

2011 m. balandžio mėn. nacionalinėse reformų programose bus nustatyti galutiniai nacionaliniai tikslai.
Sprendime 2009/406/EB (Sprendime dėl pastangų pasidalijimo) nustatyti valstybių narių išmetamų teršalų mažinimo tikslai yra susiję su teršalais, nepatenkančiais į
apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą. Teršalų, patenkančių į apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą, kiekis bus sumažintas 21 %, palyginti su 2005 m.
lygmeniu. Palyginti su dešimtojo dešimtmečio lygmeniu, teršalų bus atitinkamai sumažinta 20 %.
Pažymėtina, kad šalių prognozės skiriasi pagal bazinius metus, nuo kurių skaičiuojamas sutaupytas kiekis.
Numatomas įnašas siekiant ES tikslo.
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vartojimas)

LT

EL

70 %

2%

-4 %

18 %

5,4

10 %

32 %

450 000

ES

74 %

3%

-10 %

20 %

25,2

15 %

44 %

NRP tikslas
nenustatytas

FI

78 %

4%

-16 %

38 %

4,21

8%

42 %

150 000

FR

75 %

3%

-14 %

23 %

43

9,5 %

50 %

1 600 000 iki
2015 m.

HU

75 %

1,8 %

10 %

13 %

NRP tikslas
nenustatytas

10 %

30,3 %

450 000–500 000

IE

NRP tikslas
nenustatytas

NRP tikslas
nenustatytas

-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 (tik galutinis
vartojimas)

9%

40 %

170 000

LU

73 %

2,6 %

5%

11 %

0,19 (tik galutinis
vartojimas)

mažiau nei
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

NRP tikslas
nenustatytas

NRP tikslas
nenustatytas

NL

NRP tikslas
nenustatytas

NRP tikslas
nenustatytas

1%

14 %

NRP tikslas
nenustatytas

sumažinti
mokyklos
nebaigusių
asmenų skaičių
iki 25 000
(= sumažinti iki
9 %)

PL

71 %

1,7 %

19 %

15 %

13,6

4,5 %

45 %

1 500 0002 000 000

PT

75 %

2,7–3,3 %

-17 %

31 %

NRP tikslas
nenustatytas

10 %

40 %

200 000

RO

70 %

2%

4%

24 %

10

11,3 %

26,7 %

580 000

SE

80 %

4%

13 %

49 %

NRP tikslas
nenustatytas

10 %

40–45 %

NRP tikslas
nenustatytas
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SI

75 %

3%

17 %

25 %

NRP tikslas
nenustatytas

5,1 %

40 %

40 000

SK

71–73 %

0,9–1,1 %

5%

14 %

1,08 (tik galutinis
vartojimas)

6%

30 %

170 000

UK

NRP tikslas
nenustatytas

NRP tikslas
nenustatytas

-16 %

15 %

NRP tikslas
nenustatytas

NRP tikslas
nenustatytas

NRP tikslas
nenustatytas

Dabartinis vaikų
skurdo mažinimo
tikslas

20 %

mažiau nei 10 %

10,5 %

37,3 %

20 %

20 % padidinti
energijos
vartojimo
efektyvumą

10 %

40 %

Numatomas
ES tikslas

-20 %
72,4–72,8 %

ES
pagrindinis
tikslas

LT

2,7–2,8 %

(palyginti su
dešimtojo
dešimtmečio
lygmeniu)
-20 %

75 %

3%

(palyginti su
dešimtojo
dešimtmečio
lygmeniu)
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