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GADA IZAUGSMES PĒTĪJUMS 
 

1. PIELIKUMS 
 

PROGRESA ZIŅOJUMS PAR STRATĒĢIJU „EIROPA 2020” 

Šis Gada izaugsmes pētījums, kas iezīmē pirmā „Eiropas pusgada” sākumu, tika sagatavots 
brīdī, kad Eiropas Savienība saskārās ar lielām pārmaiņām. Eiropa lēnām atgūstas no 
recesijas, kas ilga divus gadus. Ekonomika atgūstas arvien spēcīgāk un ātrāk, lai gan valstu 
tirgos joprojām pastāv nenoteiktība un turpinās finanšu sektora atjaunošana un reformas.  

Tā kā perspektīvas uzlabojas, ir laiks veikt izšķirošas politiskās darbības. Krīzes pārvarēšana 
Eiropā nekad nav nozīmējusi vienkāršu atgriešanos pie parastās kārtības. Šī krīze ir atklājusi 
Eiropas ekonomikas būtiskākos trūkumus, kā arī pieaugošās iekšējās atšķirības. Ekonomikas 
atlabšana, kuras pamatā ir ilgtspējīga un darba vietas radoša izaugsme, būs iespējama vienīgi 
tad, ja tiks risināti krīzes pamatā esošie strukturālie trūkumi, turklāt Eiropa var izmantot šīs 
krīzes radītās iespējas, lai pamatīgi pārveidotu tās ekonomikas struktūru.  

Tomēr, lai arī Eiropa salīdzinoši labāk nekā citi pasaules reģioni pārvarēja krīzes radīto 
ietekmi, tās atgūšanās no globālās krīzes varētu būt lēnāka. Šīs krīzes ietekmē vēl vairāk ir 
palielinājušās darbaspēka ražīguma atšķirības, salīdzinot ar ASV. Joprojām problēmas rada 
konkurētspēja cenu un izmaksu izteiksmē. Jaunās ekonomikas valstis atgūst izaugsmi daudz 
straujāk nekā ES, lai gan dažas no tām saskaras arī nopietnām ekonomikas problēmām.  

„Eiropa 2020” ir stratēģija, ko ES un tās dalībvalstis ir izstrādājušas, lai „Eiropai palīdzētu 
atgūties no krīzes un kļūt stiprākai gan iekšēji, gan starptautiskā mērogā”1. Lai Eiropa izkļūtu 
no krīzes, ir nepieciešama saskaņota, visaptveroša reformu programma, kas aptver tādus 
jautājumus kā fiskālā konsolidācija, atgriešanās pie stabiliem makroekonomiskajiem 
apstākļiem un izaugsmi veicinošu pasākumu īstenošana.  

ES un tās dalībvalstis ir kopīgi atbildīgas par nepieciešamo turpmāko strukturālo reformu 
veikšanu vienlaikus ar fiskālās situācijas normalizēšanu un labvēlīgu makroekonomisko 
apstākļu atjaunošanu.  

Eiropai ir jāpastiprina reformu un ekonomikas politikas koordinēšana, lai nodrošinātu, ka 
makroekonomiskā pielāgošana, fiskālā konsolidācija un politikas reformas tiek veiktas 
saskaņoti. Lai gan fiskālā konsolidācija ir būtisks izaugsmes priekšnosacījums, ar to vien 
nepietiek, lai nodrošinātu izaugsmi. Ja netiks izstrādāta proaktīva politika, potenciālā 
izaugsme turpmākajā desmitgadē būs vāja. Izaugsme lielā mērā būs atkarīga no rūpniecības 
un uzņēmējdarbības vides, jo īpaši saistībā ar MVU. Bez izaugsmes fiskālā konsolidācija būs 
vēl sarežģītāks uzdevums.  

Eiropadomes 2010. gada jūnija sanāksmē tika ieviests jēdziens „Eiropas pusgads”, kas 
apvieno makroekonomiskās politikas attīstību un strukturālās reformas saistībā ar stratēģiju 
„Eiropa 2020”. „Eiropas pusgads” ir periods katra gada pirmajā pusē, kura laikā tiek saskaņoti 

                                                 
1 Eiropadomes 2010.gada 17. jūnija secinājumi. 
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dalībvalstu ziņojumi, kas sagatavoti Stabilitātes un izaugsmes pakta un stratēģijas „Eiropa 
2020” ietvaros, kā arī dalībvalstīm tiek sniegti politikas norādījumi un ieteikumi, pirms tiek 
pabeigta valstu budžetu sagatavošana. Tas pastiprina ES ekonomikas politikas koordinēšanas 
un uzraudzības ex ante aspektu, ļaujot apvienot ieguvumus, ko sniedz kopīga darba kārtība ES 
līmenī un īpaši veikti pasākumi valstu līmenī. Šādā veidā ES var iegūt savlaicīgu informāciju 
par notikumiem valstīs, un dalībvalstis var Eiropas perspektīvu un norādījumus iekļaut savos 
valsts politikas pasākumos nākamajam gadam.  

Šā jaunā politikas koordinēšanas cikla ietvaros Komisija katru gadu izaugsmes pētījumā 
sniegs novērtējumu par galvenajām ekonomikas problēmām, ar ko saskaras ES, un ierosinās 
prioritārās darbības, lai šīs problēmas atrisinātu. Pamatojoties uz šo novērtējumu, 
Eiropadomes pavasara sanāksmē tiks sniegtas norādes par galvenajiem turpmākajiem 
uzdevumiem. Ņemot vērā šīs norādes, dalībvalstis savu stabilitātes vai konverģences 
programmu ietvaros sagatavos budžeta stratēģijas vidējam termiņam un savās valsts reformu 
programmās izklāstīs pasākumus, kas nepieciešami, lai virzītos uz stratēģijas „Eiropa 2020” 
mērķu sasniegšanu un lai novērstu šķēršļus izaugsmei. Šie abi dokumenti tiks iesniegti 
vienlaicīgi vēlākais aprīļa vidū. „Eiropas pusgada” pēdējā posmā Padome, pamatojoties uz 
Komisijas ieteikumiem, līdz vasarai izdos politikas norādes katrai valstij. Tādejādi 
dalībvalstis, sagatavojot budžetus nākamajam gadam, varēs ņemt vērā un izmantot minētās 
norādes. 

Šajā pirmajā „Eiropas pusgadā” Gada izaugsmes pētījums koncentrējas uz galvenajām 
norādēm par darbībām, kas dalībvalstīm jāveic prioritārā kārtā. Šo norāžu pamatā esošā 
analīze ir izklāstīta trīs pievienotajos ziņojumos. 

1. IZAUGSMI VEICINOŠU INICIATĪVU PASTIPRINĀŠANA  

Izšķiroši svarīga ir dalībvalstu darbība, lai izvairītos no „zudušās desmitgades scenārija”… 

Pētījums par makroekonomisko un darba tirgus situāciju ES liecina, ka dalībvalstīm 2011. un 
2012. gadā ir jārīkojas, lai izvairītos no izaugsmes, kas ir gausa un nerada pietiekamu skaitu 
darba vietu (tā sauktais „zudušās desmitgades scenārijs”). Visneatliekamākais uzdevums ir 
izkļūt no apburtā loka, ko rada neilgtspējīgi parādi, traucējumi finanšu tirgu darbībā un lēna 
ekonomikas izaugsme, kas vajā dažas dalībvalstis. Pirmā prioritāte ir atjaunot budžeta 
politiku, vienlaikus aizsargājot izaugsmi veicinošu politiku, kā arī ātri atjaunot finanšu nozari, 
lai atgūtu ekonomikas izaugsmi. Otrā prioritāte ir bezdarba ātra samazināšana un efektīvu 
darba tirgus reformu īstenošana, lai nodrošinātu lielāku un efektīvāku nodarbinātību. Šie 
prioritārie pasākumi būs efektīvi vienīgi tad, ja vienlaikus tiks veikti nozīmīgi pasākumi 
izaugsmes atjaunošanai.  

Veiksmīgas reformas ietvers darba un preču tirgus darbības uzlabošanu, inovāciju stimulēšanu 
un uzņēmējdarbības pamatnosacījumu uzlabošanu Eiropā. Tas ļaus piesaistīt lielākus privātā 
sektora ieguldījumus, kas, savukārt, palīdzēs uzlabot valsts finanšu kvalitāti. Darba tirgus 
reformām vajadzētu būt vērstām uz tādu jautājumu risināšanu kā atsevišķu grupu zema 
līdzdalība darba tirgū un šā tirgus vājā darbība. Šāda politika pozitīvi ietekmētu arī budžeta 
konsolidāciju, jo palielinātos nodokļu ieņēmumi un samazinātos valsts izdevumi par 
sociālajiem pabalstiem, bez tam tā palīdzētu samazināt turpmāko makroekonomikas 
nelīdzsvarojumu risku. Strukturālās reformas var dot būtiskus ieguvumus pat īstermiņā. 
Pamatnosacījumu uzlabošana un preču tirgus un darba tirgus reformas veicina gan 
produktivitātes, gan nodarbinātības palielināšanos.  
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Pamatiniciatīvu un ES instrumentu mobilizēšana, lai atbalstītu valstu centienus 

ES līmeņa pasākumi palīdzēs gudrā, ilgtspējīgā un visietverošā veidā palielināt izaugsmi. 
Komisija ir sagatavojusi vērienīgu darba programmu, ko īstenos, izmantojot septiņas 
pamatiniciatīvas, kā arī paralēlas darbības horizontālās politikas jomā, uz kurām balstās 
minētā stratēģija. 

Komisija ir iesniegusi septiņas pamatiniciatīvas, kas izklāstītas stratēģijā „Eiropa 2020”2. 
Katrā no tām ir izskatīti konkrēti jautājumi un ietverti pasākumi, kas veltīti konkrētām 
politikas jomām. Šo iniciatīvu patiesā vērtība ir tāda, ka tās ir cieši saistītas un savstarpēji 
papildinošas. Tādējādi daži galvenie pasākumi, piemēram, nepieciešamība ieviest jaunu 
sistēmu intelektuālā īpašuma jomā, attiecas uz dažādām pamatiniciatīvām (šajā gadījumā –
 „Inovācijas Savienība”, „Rūpniecības politika” un „Digitālā programma”). 

Stratēģijas „Eiropa 2020” īstenošanas pamatā ir arī visu ES instrumentu un līdzekļu efektīva 
mobilizēšana un pārorientēšana, lai atbalstītu reformas. Šim nolūkam minētā stratēģija 
mudina uzlabot vienoto tirgu, ES budžetu un līdzekļus ārējai darbībai ekonomikas jomā, lai 
tos pielāgotu stratēģijas „Eiropa 2020” mērķiem.  

– Saskaņā ar šo apņemšanos Komisija ir sākusi diskusijas par turpmāko Vienotā tirgus aktu, 
lai atjauninātu vienoto tirgu un izmantotu jaunus izaugsmes avotus3. 

– Paziņojumā par ES budžeta pārskatīšanu ir izklāstīti galvenie orientējošie norādījumi un 
iespējas, kā ar ES budžetu var atbalstīt stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu sasniegšanu, 
tādējādi šīs stratēģijas prioritātes labāk atspoguļojot ES izdevumu politikā4.  

– Visbeidzot, paziņojumā „Tirdzniecība, izaugsme un pasaules norises. Tirdzniecības 
politika kā stratēģijas „Eiropa 2020” galvenā sastāvdaļa” ir izklāstīts, kā tirdzniecības un 
ieguldījumu politika var kalpot par galveno virzītājspēku ceļā uz izaugsmi5. 

Izaugsmes prioritātes ES līmenī 

Stratēģija „Eiropa 2020” piedāvā dažādas integrētas politikas reformas, kas jāīsteno 
nākamajos gados. Lai pietiekamā mērā un neatliekami risinātu uzdevumu saistībā ar 
ekonomikas atlabšanas paātrināšanu un darba vietu radīšanu, ES darbs 2011. un 2012. gadā 
būs jākoncentrē uz to pasākumu pieņemšanu, ar ko vistiešākajā veidā var atbalstīt dalībvalstu 
reformu centienus, kam nav nepieciešami lieli publiskie ieguldījumi un kam ir vislielākā 
ietekme uz izaugsmi un darba vietu radīšanu. Tāpēc Komisija pievērsīsies vairākiem 
prioritāriem pasākumiem ES līmenī, lai veicinātu izaugsmi. Šīm darbībām, kas atlasītas no 
pamatiniciatīvu politikas pasākumiem, īstermiņā/vidējā termiņā ir jānodrošina acīmredzami 
ekonomiski ieguvumi un tos jāspēj pieņemt salīdzinoši īsā laikposmā. Piemēram, vispirms 

                                                 
2 Digitālā programma Eiropai (COM(2010) 245 galīgā redakcija/2, 19.5.2010.); Jaunatne kustībā 

(COM(2010) 477, 15.9.2010.); Inovācijas Savienība (COM(2010) 456, 6.10.2010.); Rūpniecības 
politika globalizācijas laikmetam (COM(2010) 614, 27.10.2010.); Jaunu prasmju un darbavietu 
programma. Eiropas ieguldījums, virzoties uz pilnīgu nodarbinātību (COM(2010)682, 23.11.2010.); 
Eiropas platforma cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību: Eiropas pamatprogramma sociālai un 
teritoriālai kohēzijai (COM(2010) 758, 15.12.2010.). Iniciatīva „Resursu ziņā efektīva Eiropa” tiks 
iesniegta līdz 2011. gada janvāra beigām. 

3 „Ceļā uz aktu par vienoto tirgu”, COM(2010) 608, 27.10.2010. 
4 „ЕS budžeta pārskats”, COM(2010) 700, 19.10.2010. 
5 „Tirdzniecība, izaugsme un pasaules norises. Tirdzniecības politika kā stratēģijas „Eiropa 2020” 

galvenā sastāvdaļa”, COM(2010) 612, 9.11.2010. 
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būtu jāpanāk jauns vienotā tirgus līmenis, pilnībā izmantojot pakalpojumu nozares potenciālu, 
piesaistot privāto kapitālu, lai finansētu ātri augošus inovatīvus uzņēmumus, modernizējot 
standartu noteikšanu un intelektuālā īpašuma režīmus, kā arī nodrošinot izmaksu ziņā efektīvu 
piekļuvi energoresursiem. Komisija ierosinās arī pasākumus saistībā ar PVN, kopējo 
konsolidēto uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi un enerģijas nodokļiem, lai uzņēmumiem 
uzlabotu nodokļu nosacījumus, cīnītos pret nodokļu dubulto uzlikšanu un īstenotu ES 
programmu klimata un enerģētikas jomā. 

Tā kā pakalpojumu nozare ir nozīmīga pati par sevi, turklāt tā piegādā izejvielas citām 
nozarēm, spēcīgāks iekšējais pakalpojumu tirgus ir svarīgs virzītājspēks ceļā uz izaugsmi un 
darba vietu radīšanu ES tautsaimniecībā. Pakalpojumu direktīvas pilnīga īstenošana palielinās 
konkurenci, modernizēs reglamentējošos noteikumu un paātrinās nozīmīgas strukturālās 
reformas. Jāveic turpmāki pasākumi, lai paplašinātu iekšējo tirgu pakalpojumu jomā. 

Pasākumi, ar kuriem veicina atklātāku un efektīvāku publisko iepirkumu, var ievērojami 
samazināt izmaksas publiskajam sektoram un veicināt konkurenci attiecīgajos tirgos. Tā 
rezultātā gūto ietaupījumu efektīva izmantošana var dot ievērojamus makroekonomiskos 
ieguvumus. Labāka piekļuve publiskā iepirkuma tirgiem trešās valstīs var radīt papildu 
labumus arī Eiropai. 

Labāka infrastruktūra ilgtspējīgas enerģētikas, transporta un informāciju tehnoloģiju jomā (jo 
īpaši platjoslas tehnoloģiju jomā) var palīdzēt veicināt izaugsmi un nodarbinātību, kā arī 
īstenot ilgtermiņa mērķus dekarbonizācijas jomā. Šajā sakarā inovatīva finansējuma, tostarp 
ES projektu obligāciju, izmantošana var uzlabot ekonomikas pielāgošanās spējas.  

Mikroekonomikas līmenī lielāka konkurence gan transporta, gan enerģētikas nozarē varētu 
palielināt ekonomikas efektivitāti, jo tirgū ienāktu jauni piegādātāji un pazeminātos cenas, kā 
arī sekmēt darbaspēka un kapitāla racionālāku izmantošanu, pateicoties inovācijām. 
Makroekonomikas līmenī šie pasākumi varētu palielināt ekonomisko aktivitāti, jo transporta 
un enerģētikas nozarē gūtie ieņēmumi var ietekmēt citas nozares, tā kā šie pakalpojumi ir ļoti 
svarīgi citu nozaru darbības izmaksu noteikšanā.  

Ražošana ir galvenais privātā sektora inovāciju un tehnoloģiskās attīstības avots, kas sastāda 
lielāko daļu ES eksporta. Ekonomikas izaugsmei ļoti būtiski ir atjaunot ražošanu. Tajā pašā 
laikā labi funkcionējošs vienotais preču un pakalpojumu tirgus vides jomā sniedz lielas 
iespējas izaugsmei, inovācijām un darbavietu radīšanai. 

Attiecībā uz standartu noteikšanu svarīgi ir būt iniciatoram pasaules līmenī. Tāpēc Komisija 
ierosinās pasākumus, lai paātrinātu un modernizētu standartu noteikšanu Eiropā, tostarp 
informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) jomā. Mainīgajā un savstarpēji saistītajā IKT 
nozarē tas ir jo īpaši svarīgs uzdevums. Turklāt Komisija izstrādās ES mēroga konkrētus 
standartus, lai veicinātu inovatīvu, resursu ziņā efektīvu un zemas oglekļa koncentrācijas 
produktu un tehnoloģiju tirgu. 

Lai veicinātu pārrobežu darījumus vienotajā tirgū, Komisija 2011. gadā iesniegs arī 
lietotājiem draudzīgu juridisko instrumentu Eiropas līgumtiesību jomā, ko uzņēmēji un 
patērētāji varēs izmantot darījumiem vienotajā tirgū, kā arī izstrādās regulu, kas vienkāršos 
pārrobežu parādu atgūšanu, tostarp, izmantojot bankas kontu arestu. Tam vajadzētu palīdzēt 
pārvarēt pašreizējo situāciju, kad ES var atgūt tikai 37 % pārrobežu parādu. 
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Lai atrisinātu pašreizējo situāciju, kad tiešsaistē pieejamā informācija ne vienmēr ir likumīgi 
pieejama citā Savienības valstī, Komisija ierosinās Eiropas tiesisko regulējumu intelektuālā 
īpašuma jomā, kas veicinās e-komerciju un jo īpaši digitālās nozares. 

Attiecībā uz piekļuvi finansējumam, jo īpaši MVU un jauniem inovatīviem uzņēmumiem, 
vairāki pasākumi (piemēram, riska kapitāla pase), kas paredzēti, lai novērstu pārrobežu 
šķēršļus, tostarp nodokļu jomas šķēršļus, ko rada atšķirīgie valstu regulējumi, var palīdzēt 
samazināt finansēšanas izmaksas attiecībā uz jaunizveidotiem uzņēmumiem, pateicoties zema 
riska prēmijai, un tādējādi veicināt inovāciju. Komisija izskatīs arī jautājumu par ārzemju 
ilgtermiņa ieguldījumu piesaistīšanu ES. 

2. PIRMIE SOĻI CEĻĀ UZ STRATĒĢIJAS „EIROPA 2020” MĒRĶU ĪSTENOŠANU 

Eiropadomes 2010. gada jūnija sanāksmē, kurā tika pieņemta stratēģija „Eiropa 2020” un 
pieci ES pamatmērķi, dalībvalstis tika aicinātas nekavējoties rīkoties, lai „minētās politikas 
prioritātes īstenotu savā līmenī. Dalībvalstīm, ņemot vērā savas relatīvās starta pozīcijas un 
apstākļus, ciešā dialogā ar Komisiju un atbilstīgi valsts lēmumu pieņemšanas procedūrām 
būtu drīz jāpabeidz izstrādāt savi valsts mērķi. Tām arī būtu jāapzina galvenie trūkumi, kas 
kavē izaugsmi, un valsts reformu programmās būtu jānorāda, kā tās ir iecerējušas tādus 
trūkumus novērst”. 

Dalībvalstis 2010. gada rudenī cieši sadarbojās ar Komisiju, lai noteiktu valstu mērķus un 
izstrādātu stratēģijas to īstenošanai. Dalībvalstis tika aicinātas līdz novembra vidum iesniegt 
valstu reformu programmu (VRP) projektus, norādot paredzētos valstu mērķus un 
nepieciešamās reformas to sasniegšanai un ilgstošo izaugsmes šķēršļu novēršanai. Fakts, ka 
katra dalībvalsts nosaka savus mērķus saistībā ar kopējiem stratēģijas „Eiropa 2020” 
mērķiem, ir nozīmīgs šīs stratēģijas elements, jo tas nodrošina, ka valstis uzņemas politisko 
atbildību par šo mērķu sasniegšanu, t.i., tie tiek apspriesti iekšējās politiskās debatēs. 

Visas dalībvalstis, izņemot divas, ir noteikušas savus valstu mērķus. Dažas valstis iesniedza 
tikai pagaidu vai kvalitatīvus mērķus. Turklāt, ņemot vērā to, ka šis pasākums ir sākuma 
stadijā, daži mērķi ir norādīti diapazonu veidā vai kā „minimālie mērķi”, pamatojoties uz 
pašreizējo politiku. 

Lai gan no sākotnējiem VRP projektu datiem nevar izdarīt galīgos secinājumus, iezīmējas 
atsevišķas vispārīgas tendences. Pastāv risks, ka valstu noteiktie mērķi nebūs pietiekami 
vērienīgi un pārāk koncentrēsies uz īsu laikposmu un ka uzmanība netiks pietiekamā mērā 
pievērsta reformu prognožu izstrādei, kas aptvertu visu laikposmu līdz 2020. gadam. Šiem 
mērķiem nav tikai skaitliska nozīme, tiem jārada dinamika, mudinot katru dalībvalsti darīt 
visu iespējamo, lai panāktu izmērāmu progresu galvenajās jomās, kas ir apkopotas piecos 
pamatmērķos. Vairumā gadījumu valstu pagaidu mērķu apkopojums liecina, ka ES jāpieliek 
papildu pūles, lai sasniegtu ES pamatmērķus, par ko vienojusies Eiropadome. Dažām 
dalībvalstīm var būt grūtības uzņemties vērienīgas saistības ekonomiskās nenoteiktības 
periodā. Tomēr attiecībā uz valstu ilgtermiņa reformu programmām svarīgi ir izstrādāt 
darbību prognozes, ņemot vērā pašreizējos apstākļus, bet paredzot panākt labus rezultātus 
minētā perioda beigās. Apzinoties, ka šis ir pirmais gads, kad tiek piemērota jaunā pieeja, un 
ka daudzām dalībvalstīm fiskālās konsolidācijas laikā ir īpašas problēmas noteikt augstākus 
mērķus, Komisija ierosina 2014. gadā veikt starpposma pārskatīšanu. Tas ļaus ES pārbaudīt, 
vai ir iespējams sasniegt vēlamo progresa līmeni, un vajadzības gadījumā veikt papildu 
pasākumus. 
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Nākamajā nodaļā sniegts provizorisks pārskats par valstu mērķu projektiem, kādi tie ir 
izstrādāti uz šodienu; tie ir ietverti pielikumā pievienotajā tabulā. Līdz 2011. gada aprīlim 
visām dalībvalstīm vajadzētu noteikt precīzus valstu mērķus, kas atbilst visiem pieciem ES 
pamatmērķiem. No nākamā gada Gada izaugsmes pētījumā tiks tuvāk uzraudzīts pamatmērķu 
īstenošanas process, kā arī sniegts ziņojums par izstrādātajiem valstu mērķiem.  

2.1. Nodarbinātība 

ES pamatmērķis ir līdz 2020. gadam panākt 75 % nodarbinātības līmeni attiecībā uz sievietēm 
un vīriešiem vecuma grupā no 20 līdz 64 gadiem, tas tiks panākts, palielinot jaunu cilvēku, 
gados vecāku darba ņēmēju un mazkvalificētu strādnieku līdzdalību darba tirgū, kā arī labāk 
integrējot likumīgos migrantus. Zema līdzdalība darba tirgū ir viens no Eiropas galvenajiem 
ilgtermiņa strukturālajiem trūkumiem. Pirms krīzes Eiropas nodarbinātības rādītāji bija par 
dažiem procentu punktiem zemāki nekā ASV un Japānas rādītāji. Šī krīze ir būtiski 
pasliktinājusi situāciju nodarbinātības jomā, savukārt demogrāfiskās izmaiņas draud vēl 
vairāk samazināt pieejamā darbaspēka apjomu. Palielinot līdzdalību darba tirgū, tiktu 
ievērojami ietekmēta Eiropas turpmākā izaugsme.  

VRP projektu analīze liecina, ka dalībvalstis ir apņēmušās īstenot šo mērķi un lielā mērā ir 
sākušas risināt trūkumus darba tirgū. Lielākā daļa dalībvalstu ir noteikušas precīzus mērķus, 
tomēr dažas valstis, proti, Austrija, Beļģija, Kipra, Itālija un Slovākija, ir ierosinājušas mērķu 
diapazonu. Nīderlande un Apvienotā Karaliste vēl nav noteikušas oficiālos valstu mērķus. 
Ierosinātie mērķi ir diapazonā no 62,9 % (Malta) līdz 80 % (Zviedrija). 

Ja visas dalībvalstis sasniegtu 2020. gadam izvirzītos valstu mērķus vai mērķu intervāla 
zemāko vērtību, vidējais ES nodarbinātības rādītājs tajās dalībvalstīs, kuras ir noteikušas 
valstu mērķus, būtu 72,4 %. Ja visas dalībvalstis sasniegtu mērķu intervāla augstāko vērtību, 
ES nodarbinātības vidējais rādītājs būtu 72,8 %. Citiem vārdiem sakot, pamatojoties uz 
pašreiz noteiktajiem valstu nodarbinātības mērķiem, ES kopumā atpaliktu no 75 % mērķa par 
2,2 – 2,6 procentu punktiem.  

2.2. Pētniecība un izstrāde  

Gan attiecībā uz ieguldīto līdzekļu, jo īpaši privātā sektora līdzekļu, līmeni, gan izdevumu 
efektivitāti, Eiropa ievērojami atpaliek no ASV un citām attīstītajām ekonomikām. Šādas 
atšķirības negatīvi ietekmē izaugsmes perspektīvas, jo īpaši nozarēs, kurās ir vislielākais 
izaugsmes potenciāls. Stratēģijā „Eiropa 2020” noteiktā mērķa īstenošanai ir nepieciešams 
uzlabot pētniecības un izstrādes ieguldījumu nosacījumus, lai privāto un publisko ieguldījumu 
kopīgo līmeni palielinātu līdz vismaz 3 % no IKP. 

Visu valstu provizorisko mērķu apvienojums liecina, ka pētniecības un izstrādes ieguldījumu 
kopīgais līmenis ir 2,7 vai 2,8 % no IKP, kas ir mazāk par paredzēto mērķi 3 % no IKP, tomēr 
šis rādītājs liecina par būtiskiem centieniem, jo īpaši pašreizējā budžeta kontekstā. Dažas 
dalībvalstis ir veikušas pasākumus, lai ievērojami palielinātu publiskos ieguldījumus 
pētniecībā, inovācijās un izglītībā, apzinoties, ka šie ieguldījumi veicinās turpmāko izaugsmi. 
Dažas dalībvalstis norādīja augstus, tomēr reālus mērķus, neraugoties uz grūtībām mobilizēt 
privātos līdzekļus pētniecības un izstrādes jomas mērķa sasniegšanai. 
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Cits aspekts, kas cieši saistīts ar ES rezultātiem inovāciju jomā, ir strauji augošu un inovatīvu 
uzņēmumu daļa kopējā ekonomikā6. Dalībvalstīm jāsāk īstenot savas reformas, lai novērstu 
šķēršļus inovatīvu uzņēmumu izaugsmei, piemēram, uzlabojot pamatnosacījumus un piekļuvi 
finansējumam. 

2.3. Rīcības plāns klimata jomā un enerģētikas politika 

Ilgtspējīgas izaugsmes panākšana nozīmē, ka Eiropa ir jāpārveido par konkurētspējīgu un 
resursu ziņā efektīvu ekonomiku un sabiedrību ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni. Šāds 
redzējums ir pamatā trim mērķiem, kas noteikti stratēģijā „Eiropa 2020”: samazināt 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas vismaz par 20 % salīdzinājumā ar 1990. gada 
līmeni vai par 30 %, ja tam ir atbilstoši nosacījumi; atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanu 
ES galīgajā enerģijas patēriņā palielināt līdz 20 %; par 20 % palielināt energoefektivitāti.  

Jau ir noteikti valstu mērķi attiecībā uz atjaunojamiem enerģijas avotiem un siltumnīcas 
efektu radošo gāzu emisiju samazināšanu.  

Attiecībā uz energoefektivitāti VRP projektu analīze liecina, ka šajā posmā dalībvalstis ir tikai 
daļēji uzņēmušās īstenot šo mērķi. Dažas dalībvalstis neiesniedza rādītājus par šo mērķi, 
savukārt atsevišķas valstis izmantoja citas metodes, lai noteiktu savus valstu mērķus. Šo 
atšķirību un nepilnīgas informācijas dēļ ir nekavējoties nepieciešami skaidrojumi par katras 
dalībvalsts sasniedzamajiem mērķiem. 

Tomēr sākotnējais novērtējums liecina, ka apvienotie centieni krietni atpaliktu (sasniedzot 
mazāk nekā 10 %) no kopējā ES mērķa – līdz 2020. gadam samazināt enerģijas patēriņu par 
20%. Tas rada satraukumu, jo energoefektivitāte ir visefektīvākais veids, kā samazināt 
emisijas, uzlabot enerģētisko drošību un konkurētspēju, kā arī enerģijas patēriņu padarīt cenu 
ziņā pieejamāku un palielināt nodarbinātību. Līdzīgi arī klimata pārmaiņu mazināšanas jomā 
pašreiz veiktie un plānotie pasākumi vēl nav pietiekami, lai sasniegtu 2020. gada 
pamatmērķus.  

2.4. Izglītība un apmācība 

Inovācijas un izaugsmes veicināšanai nepieciešams arī kvalificēts un izglītots darbaspēks. 
Turklāt augsti kvalificēti iedzīvotāji ir svarīgi, lai risinātu problēmas saistībā ar 
demogrāfiskajām izmaiņām un sociālo integrāciju Eiropā. Tāpēc ieguldījumi kvalitatīvā 
izglītībā, apmācībā un mūžizglītībā ir galvenais aspekts ceļā uz „gudru”, ilgtspējīgu un 
iekļaujošu izaugsmi. 

Stratēģijā „Eiropa 2020” ir noteikti divi izglītības jomas pamatmērķi, proti, līdz 2020. gadam 
panākt, ka to iedzīvotāju skaits vecuma grupā no 18 līdz 24 gadiem, kuri priekšlaicīgi pārtrauc 
mācības skolā, ir mazāks nekā 10 %, un ka vismaz 40 % no ES jauniem pieaugušajiem 
(vecumā no 30 līdz 34 gadiem) būtu ieguvuši pirmā līmeņa augstāko izglītību vai līdzīga 
līmeņa izglītību. VRP projektu analīze liecina, ka kopumā lielāka uzmanība ir pievērsta 
pašreizējo problēmu un iespējamo risinājumu analīzei, nevis konkrētu reformu plānu un 
pasākumu noteikšanai. Vairumā VRP projektu nav skaidri norādīts, vai aprakstītie pasākumi 
tiek īstenoti kā atbilde uz stratēģiju „Eiropa 2020” vai vismaz tiek pielāgoti šīs stratēģijas 
prioritātēm.  

                                                 
6 Pēc Eiropadomes lūguma Komisija pašreiz izstrādā šādu rādītāju, COM(2010) 546, 6.10.2010., 29.lpp. 
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Visos VRP projektos ir noteikti valstu mērķi attiecībā uz mācības priekšlaicīgi pārtraukušo 
iedzīvotāju skaita samazināšanu un augstāko izglītību ieguvušo iedzīvotāju skaita 
palielināšanu, izņemot Apvienoto Karalisti (kura nav noteikusi mērķus) un Nīderlandi (kura ir 
noteikusi pirmo minēto mērķi, bet ne otro). 

Lai gan dažas dalībvalstis ir noteikušas ļoti vērienīgus mērķus attiecībā uz mācības 
priekšlaicīgi pārtraukušo iedzīvotāju skaita samazināšanu, kopējā aina liecina, ka Eiropa 
nesasniegs 2020. gadam noteikto 10 % mērķi. Ņemot vērā iesniegtajos VRP projektos 
norādītos mērķus un neskaitot valstis, kuras vēl nav definējušas savus mērķus (Apvienotā 
Karaliste attiecībā uz abiem mērķiem, Nīderlande attiecībā uz augstāko izglītību), līdz 
2020. gadam tiktu sasniegts 10,5 % rādītājs attiecībā uz mācības priekšlaicīgi pārtraukušo 
iedzīvotāju skaitu, tādējādi atpaliekot no kopējā Eiropas mērķa – 10 %. Absolūtos skaitļos tas 
nozīmētu, ka 2020. gadā papildus apmēram 200 000 Eiropas jauniešu būs pārtraukuši 
mācības. 

Līdzīgi arī pašreiz iesniegtie valstu mērķi attiecībā uz augstāko izglītību nebūs pietiekami, lai 
sasniegtu kopējo 2020. gada mērķi. Kopējais 2020. gadam prognozētais augstākās izglītības 
rādītājs 37,3 % nozīmē, ka netiks sasniegts kopējais Eiropas mērķis – 40 %. Absolūtos 
skaitļos tas nozīmē, ka 2020. gadā augstskolas beigušo iedzīvotāju skats vecuma grupā no 30 
līdz 34 gadiem būtu par apmēram 800 000 mazāks nekā tad, ja tiktu sasniegts 40 % mērķis. 

2.5. Sociālā iekļaušana/cīņa pret nabadzību  

Nevar panākt ilgtspējīgu izaugsmi, ja tās ieguvumi nav nodrošināti visiem sabiedrības 
segmentiem. Tomēr pēdējā desmitgadē visā Eiropā ir palielinājusies nevienlīdzība, un arvien 
vairāk cilvēku saskaras ar nabadzību un sociālo atstumtību. Ekonomikas krīze ir būtiski 
palielinājusi to cilvēku skaitu, kuri dzīvo vai, iespējams, dzīvos zem nabadzības līmeņa. 
Pārtraukt šo tendenci un nodrošināt, ka izaugsme un sociālā kohēzija iet roku rokā, ir 
stratēģijas „Eiropa 2020” galvenais mērķis. ES pamatmērķis ir par 25 % samazināt to 
eiropiešu skaitu, kuri dzīvo zem nabadzības sliekšņa, šādi vismaz 20 miljonus cilvēkus 
paglābjot no nabadzības. Šis mērķis ir noteikts, pamatojoties uz trim rādītājiem7, kas 
atspoguļo nabadzības un atstumtības daudzdimensiālos aspektus visā Eiropā. Tas paplašina 
sākotnējo konceptu par relatīvās nabadzības rādītāju, aptverot nabadzības nemonetāro 
dimensiju un situācijas saistībā ar izslēgšanu no darba tirgus. Tas arī liecina par situāciju un 
prioritāšu atšķirībām dažādās dalībvalstīs. 

Sākotnējā analīze liecina, ka relatīvā nabadzība joprojām ir liela problēma lielākajā daļā ES 
valstu. Vispārējā dzīves līmeņa uzlabošana var būtiski palīdzēt samazināt nabadzību un 
atstumtību valstīs ar zemāku IKP uz vienu iedzīvotāju un augstu materiālās nenodrošinātības 
līmeni. Cīņa pret izslēgšanu no darba tirgus ir prioritāte visās valstīs, tostarp tajās valstīs, 
kurām ir attīstītas sistēmas labklājības nodrošināšanai, kas salīdzinoši efektīvi pasargā 
iedzīvotājus no ienākumu trūkuma radītas nabadzības, tomēr sniedz nepietiekamu stimulu 
un/vai atbalstu, lai tie iedzīvotāji, kuri atrodas vistālāk no darba tirgus, varētu tajā 
līdzdarboties. 

Lielākā daļa valstu savos VRP projektos ir iekļāvušas mērķus, lai arī tie vēl neatbilst 
Eiropadomes noteiktajiem vērienīgajiem mērķiem. Lielākā daļa dalībvalstu ir izmantojušas 
trīs noteiktos rādītājus, lai definētu ES mērķi, tādējādi apliecinot, ka nabadzības jautājuma 

                                                 
7 Nabadzības riska rādītājs, nopietnas materiālās nenodrošinātības rādītājs un to iedzīvotāju skaits, kuri 

dzīvo mājsaimniecībās ar ļoti zemu nodarbinātības intensitāti. 
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risināšanai visās tās dimensijās ir nepieciešamas plašas stratēģijas. Tomēr ir jāpaaugstina 
mērķi, lai atspoguļotu mērķu mijiedarbību, jo īpaši saikni starp līdzdalību darba tirgū un 
nabadzību. Vairākas valstis vēl joprojām nav noteikušas savus mērķus. Šīm valstīm 
nekavējoties jāpabeidz mērķu noteikšanas process. 

3. VALSTU REFORMU PROGRAMMAS 

3.1. Valstu reformu programmu projekti  

Stratēģijas „Eiropa 2020” mērķi ir svarīgs elements valstu reformu programmās, kurās būtu 
jāietver daudz plašāka un visaptverošākā reformu programma. Dalībvalstis tika aicinātas līdz 
2010. gada 12. novembrim iesniegt to VRP projektus un iekļaut tajos šādus četrus 
pamatelementus.  

– Vidēja termiņa makroekonomikas scenārijs: visi VRP projekti ietver makroekonomikas 
scenāriju un īpaša uzmanība tajos pievērsta makrostrukturāliem šķēršļiem izaugsmei, jo 
īpaši fiskālajā jomā. 

– Valstu mērķi, ar kuriem īsteno stratēģijas „Eiropa 2020” pamatmērķus: vairums VRP 
projektu ietver šos mērķus (skatīt iepriekš). 

– Galveno šķēršļu izaugsmei un nodarbinātībai noteikšana. Vairumā gadījumu VRP 
projektos tika apstiprināti izaugsmes šķēršļi, ko 2010. gada jūnijā noteica Ekonomikas 
politikas komiteja (EPC) un 2010. gada oktobrī – Nodarbinātības komiteja (EMCO). 
Dažos gadījumos tika iekļautas dažas papildu problēmas.  

– Galvenie pasākumi, lai atbalstītu izaugsmi veicinošās iniciatīvas. Gandrīz nevienā projektā 
nebija minēts strukturālo reformu atbalsts, lai veicinātu ilgtspējīgu izaugsmi vidējā termiņā 
vai ilgtermiņā.  

VRP projekti atšķiras detalizācijas un sagatavotības ziņā – daži no tiem ir pilnīgāki un vairāk 
izstrādāti nekā citi. Vispārīga iezīme ir tāda, ka VRP projektos nav pilnībā apzināta 
potenciālās izaugsmes un nodarbinātības nozīme. Dalībvalstu iesniegtie makroekonomikas 
scenāriji ir pārāk optimistiski salīdzinājumā ar Komisijas novērtējumu. Tajā pašā laikā 
nodarbinātības scenāriji ir pārāk pesimistiski, jo tos ietekmē negatīvi īstermiņa faktori. VRP 
projektu sākotnējais pārskats liecina par šādiem galvenajiem jautājumiem.  

– Liela daļa dalībvalstu saskaras ar nopietnām fiskālajām problēmām, lai samazinātu 
strukturālo deficītu, bieži vien augstos parāda koeficientus un izmaksas saistībā ar 
sabiedrības novecošanu. Daudzās valstīs ievērojamu labumu dotu publisko finanšu 
kvalitātes un institucionālā satvara nostiprināšana, izmantojot labāku fiskālo kontroli.  

– Lielākā daļa dalībvalstu uzsvēra vajadzību izveidot stabilu un labi funkcionējošu finansiālo 
nozari, kas spēj nodrošināt finanšu starpniecību bez valsts atbalsta. Problēmas šajā jomā 
saistītas ar mājsaimniecību pārmērīgām parādsaistībām, kā arī efektīvas reglamentējošās 
uzraudzības un banku nozares darbības nodrošināšanu. 

– Visām dalībvalstīm svarīgi ir risināt jautājumus saistībā ar konkurētspēju un norēķinu 
kontu nelīdzsvarotību, tomēr īpaši svarīgi tas ir ekonomiskās un monetārās savienības 
(EMU) pareizai darbībai. Euro zonā to atspoguļo darbības, lai samazinātu euro zonas 
iekšējo nelīdzsvarotību, piemēram, iekšējā pieprasījuma nosacījumu stiprināšana, relatīvo 
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algu un cenu pielāgojumi, algu elastības palielināšana un resursu pārdalīšana no 
netirgojamo preču nozares uz tirgojamo preču nozari. 

– Visas dalībvalstis ir arī noteikušas vajadzību palielināt līdzdalību darba tirgū un/vai uzlabot 
nodarbinātības nosacījumus, kā arī risināt jautājumu saistībā ar darba tirgus nepiemēroto 
darbību un tā segmentāciju, nepietiekamu profesionālo un teritoriālo mobilitāti, 
nepietiekamu stimulu nodarbinātībai un dažādu vecuma grupu izslēgšanu no darba tirgus. 

– Lielākā daļa dalībvalstu arī apzināja problēmas, kas saistītas ar produktivitātes uzlabošanu 
un atvieglotu virzību uz ražošanu un eksportu ar augstāku pievienoto vērtību; tas ir saistīts 
ar lielākiem kapitāla ieguldījumiem, uzņēmējdarbības vides regulējuma efektivitātes 
nodrošināšanu, administratīvo efektivitāti, kā arī augstāka konkurences līmeņa 
veicināšanu.  

– Visbeidzot, dalībvalstis apzinās vajadzību veicināt inovācijas spējas un palielināt 
ieguldījumus cilvēkkapitālā, lai uzlabotu izaugsmes potenciālu un samazinātu nepilnības 
darba tirgū.  

Tomēr šajā posmā VRP projektos izklāstītās politikas nespēj sniegt skaidru atbildi uz 
svarīgām makroekonomikas problēmām un izaugsmes traucējumiem. Bieži vien politikas 
programmas atsaucas uz kanāliem, caur kuriem problēmas varētu tikt risinātas, nevis ietver 
konkrētus pasākumus. Lai gan valstis iesniedza detalizētāku informāciju par fiskālās 
konsolidācijas pasākumiem, nepietiekama uzmanība tika pievērsta strukturālajām reformām, 
kas varētu veicināt izaugsmi vidējā termiņā un ilgtermiņā. Daudzos VRP projektos ir sniegts 
pārskats par plānotajiem pasākumiem, kas dalībvalstīm ļautu sasniegt to mērķus. Tomēr šie 
pasākumu saraksti bieži vien ietvēra jau īstenotus pasākumus vai pasākumus, kas jau ir 
diezgan tālā īstenošanas posmā. Plānotie politikas pasākumi bieži vien tika izklāstīti diezgan 
neskaidri, nesniedzot pietiekami daudz informācijas par pasākumu veidu, īstenošanas 
termiņiem, paredzamo ietekmi, risku saistībā ar daļēju vai neveiksmīgu īstenošanu, budžeta 
izmaksām un ES struktūrfondu izmantošanu. Izņēmums bija programmas, ko iesniegušas 
dalībvalstis, kuras saņem finansiālo palīdzību, jo šīs programmas ietvēra detalizētākus 
pasākumus. 

3.2. Sadarbība ceļā uz galīgajām valstu reformu programmām 

Laikposms starp VRP projektu un to galīgo versiju iesniegšanu tiks izmantots, lai veiktu 
informācijas apmaiņu starp Komisiju un dalībvalstīm, kā arī salīdzinošo novērtēšanu Padomē. 
EMCO 2010. gada novembrī veica salīdzinošo novērtēšanu par VRP projektu nodarbinātības 
elementiem un EPC decembrī veica horizontālo pārskatīšanu, lai pārbaudītu 
makroekonomikas elementus. 

Pēc tam, kad tiks pieņemts šis Gada izaugsmes pētījums, kas dalībvalstīm sniedz vispārīgas 
norādes par VRP galīgo versiju izstrādi, Komisija no jauna sazināsies ar dalībvalstīm, lai 
divpusēji apspriestu VRP pabeigšanu, ņemot vērā šos norādījumus un valstu īpašos apstākļus. 

Vienlaikus būtu jāpabeidz valstu apspriedes, lai nodrošinātu, ka valstis uzņemas stingru 
atbildību par VRP. Šajās apspriedēs būtu jāpiedalās politiskajiem dalībniekiem (valstu 
parlamentu, kā arī reģionālo un vietējo iestāžu pārstāvjiem), kā arī sociālajiem partneriem un 
citām programmu sagatavošanā ieinteresētajām personām. Tikai dažos gadījumos jau ir 
notikušas apspriedes par VRP projektiem dažādos līmeņos. Lai gan dažas dalībvalstis 
norādīja, ka tās iesaistīsies apspriedēs pirms savu VRP pabeigšanas, lielākā daļa dalībvalstu 
nav iesniegusi informāciju par apspriežu procesu. 
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Bažas rada tas, ka pietiekama uzmanība nav pievērsta strukturālajām reformām, kas varētu 
veicināt izaugsmi vidējā termiņā un ilgtermiņā. Ja nebūs izstrādāta šāda izaugsmi veicinoša 
politika, konsolidācijas stratēģijas varētu izrādīties neproduktīvas. 

Mērķis ir panākt, ka galīgās VRP atspoguļo reformu programmu, kurai noteikti skaidri mērķi 
un par kuru dalībvalstis un dažādi spēki dalībvalstīs ir uzņēmušies politisko atbildību, 
vienlaikus panākot atbilstību konkrētiem kopīgiem kritērijiem, kas nepieciešami sinerģiju 
nodrošināšanai un labākai uzraudzībai. Jo īpaši paredzēts, ka galīgās VRP ietvers: 

– iespējamās un reālās aplēses par vidēja termiņa produktivitātes izaugsmi (vismaz) četru 
gadu periodam. Makroekonomikas scenārijiem, kas izklāstīti 2011. gada programmās, 
jāaptver laikposms līdz 2014. gadam; 

– vērienīgus un reālus mērķus, kas attiecas uz visiem pieciem ES pamatmērķiem, kā arī 
prognozes par šo mērķu īstenošanu līdz 2020. gadam un vidusposma pārskatu 2014. gadā; 

– detalizētāku informāciju par ilgtermiņa pasākumiem, kas ir plašāki par sagatavē jau 
esošajiem pasākumiem, tostarp saskaņotu plānu pētniecības un inovāciju sistēmu 
pārveidošanai, pamatojoties uz analīzi par atsevišķu dalībvalstu priekšrocībām un 
trūkumiem8; 

– informāciju par reformu ietekmi uz budžetu, tostarp, vajadzības gadījumā, skaidrākas 
norādes par valstu progresu un plāniem attiecībā uz struktūrfondiem, kas paredzēti 
izaugsmi veicinošu ieguldījumu atbalstam; 

– pasākumus izaugsmes trūkumu novēršanai, tostarp precizējumus par termiņiem, iespējamo 
ietekmi un budžeta sekām. Šie pasākumi aptvers izaugsmes veicinātājus vai izaugsmes 
pamatapstākļus un var ietvert, piemēram, pasākumus, lai atbalstītu iekšējo tirgu, 
uzņēmējdarbības vidi, strukturālās reformas pakalpojumu tirgos (piemēram, Pakalpojumu 
direktīva), digitālās sabiedrības un ekonomikas attīstīšanu, labākus apstākļus patērētājiem 
utt. Zināms, ka informācijas un komunikāciju tehnoloģiju plašāka izmantošana rada 
ieguvumus, jo īpaši attiecībā uz produktivitāti, tāpēc daudzos gadījumos šajā jomā 
vajadzētu izstrādāt mērķtiecīgus politikas pasākumus; 

– informāciju par dažādu ieinteresēto personu iesaisti un ieguldījumu. Šajā sakarā jāmin arī 
ar komunikāciju saistītie pasākumi, lai reformu programmas tuvinātu ieinteresētajām 
personām un pilsoņiem, kā arī dalībvalstīs izveidotie mehānismi, lai uzraudzītu reformu 
īstenošanu. 

4. SECINĀJUMI  

Attiecībā uz šo pirmo Gada izaugsmes pētījumu progresa uzraudzība un novērtēšana rada 
īpašas grūtības, jo stratēģija “Eiropas 2020” tika izveidota tikai nesen. Dažus mēnešus pēc 
stratēģijas pieņemšanas un apstiprināšanas Eiropadomē 2010. gada jūnijā ES līmeņa pasākumi 
tika vērsti uz regulējuma izveidi un septiņu pamatiniciatīvu uzsākšanu. Turpretim dalībvalstis 
ir spērušas pirmos soļus, lai sāktu īstenot savas reformu programmas. Ņemot vērā, ka šis ir 

                                                 
8 Lai palīdzētu veikt šo analīzi, dalībvalstis ir aicinātas izmantot „pašnovērtēšanas instrumentu”, kas 

ietverts pamatiniciatīvā „Inovācijas savienība”, COM(2010) 546 (galīgā redakcija). 
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stratēģijas “Eiropa 2020” īstenošanas pirmais posms, dalībvalstis iesniedza savu VRP 
projektus, jo tās vēl izstrādā galīgos dokumentus, kas jāiesniedz līdz 2011. gada aprīlim. 

Tematiskā pārskatīšana liecina, ka, lai gan valstis kopumā apzinās, cik svarīga ir fiskālā 
konsolidācija un vajadzība atjaunot kārtību finanšu un banku nozarē, daudz mazāks darbs ir 
ieguldīts, lai noteiktu reformas, kas vajadzīgas nelīdzsvarotību novēršanai un izaugsmes un 
nodarbinātības atjaunošanai. Tas attiecas arī uz valstu pagaidu mērķiem, kas liecina, ka ES 
varētu nesasniegt noteiktos pamatmērķus ES līmenī. Tomēr sākotnējie dati liecina, ka šīs 
atšķirības nav tik lielas, lai tuvākajos gados tās nevarētu novērst, izmantojot mērķtiecīgas 
darbības. Pirmajos gados vissvarīgākais ir mudināt īstenot mērķus, tādējādi dodot stimulu 
katrai dalībvalstij, neraugoties uz tās izejas pozīcijām. Prioritāra uzmanība nākamajos 
mēnešos jāvelta progresam strukturālo reformu jomā, veicot darbības valstu līmenī un 
pamatiniciatīvu ietvaros atbalstot izaugsmi veicinošus pasākumus saskaņā ar šā Gada 
izaugsmes pētījuma galvenajiem ieteikumiem. 

„Eiropas pusgada” galvenās tēmas būs fiskālās disciplīnas un makroekonomiskās stabilitātes 
atjaunošana, vienlaikus īstenojot struktūrreformas. Pamatojoties uz Eiropadomes marta 
secinājumiem, Komisija līdz 2011. gada jūnijam izvērtēs VRP un stabilitātes un/vai 
konverģences programmas un sagatavos visaptverošus ieteikumus par katru dalībvalsti 
atbilstoši stratēģijas „Eiropa 2020” integrētajām pamatnostādnēm, kā arī sniegs norādes par 
budžeta politiku atbilstoši Stabilitātes un izaugsmes paktam9. Ieteikumus un atzinumus par 
stabilitātes un konverģences programmām Padome pieņems 2011. gada jūlijā. Tad ES būs 
jārīkojas un dalībvalstīm, kad šā gada otrajā pusgadā tās sagatavos valstu budžetus 
2012. gadam, šie ieteikumi un atzinumi jāpārvērš konkrētos lēmumos. 

                                                 
9 Padomes 2010. gada 13. jūlija ieteikums par vispārējām pamatnostādnēm dalībvalstu un Savienības 

ekonomikas politikai (2010/410/ES) un Padomes 2010. gada 21. oktobra lēmums par dalībvalstu 
nodarbinātības politikas pamatnostādnēm (2010/707/ES), kas kopā veido stratēģijas „Eiropa 2020” 
integrētās pamatnostādnes.  
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Pielikums  
Stratēģijas „Eiropa 2020” pagaidu mērķi10 

Dalībvalstu 
mērķu 

projekti  

Nodarbinātīb
as līmenis 

(procentos) 

Pētniecība un 
izstrāde 

(procentos no 
IKP) 

Emisiju 
samazināšanas 

mērķi 
(salīdzinājumā ar 

2005. gada 
rādītājiem)11 

Atjaunojamā 
enerģija 

Energoefektivitāte
 – enerģijas 

patēriņa 
samazinājums 

milj. t.12 

Priekšlaicīga 
mācību 

pārtraukšana 
(procentos) 

Pirmā līmeņa 
augstākā 
izglītība  

(procentos) 

Nabadzības 
samazināšana 

(personu 
skaits)13 

AT 77-78% 3,76% -16% 34% 7,2 9,5% 
38% (tostarp 
ISCED 4a, kas 

pašreiz ir 
apmēram 12%) 

235.000 

BE 71-74% 2,6-3,0% -15% 13% VRP mērķis nav 
noteikts 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% VRP mērķis nav 
noteikts 5,5% 32% 30.000 

DE 75% 3% -14% 18% 37,7 Mazāk par 10%
42% (tostarp 
ISCED4, kas 

pašreiz ir 11,4) 
330.000 

(660.000) 

DK 78,5% 3% -20% 30% VRP mērķis nav 
noteikts Mazāk par 10% 40% 22.000 

EE 76% 3% 11% 25% 0,49 (tikai 
galapatēriņš) 9,5% 40% 49.500 

EL 70% 2% -4% 18% 5,4 10% 32% 450.000 

                                                 
10 Valstu galīgie mērķi tiks noteikti valstu reformu programmās 2011. gada aprīlī. 
11 Lēmumā 2009/406/EK (vai „lēmumā par kopīgiem centieniem”) noteiktie valstu mērķi attiecībā uz emisiju samazināšanu attiecas uz tām emisijām, kas nav iekļautas 

emisijas kvotu tirdzniecības sistēma. Šajā sistēmā ietvertās emisijas tiks samazinātas par 21 % salīdzinājumā ar 2005. gada rādītājiem. Salīdzinājumā ar 1990. gada 
rādītājiem atbilstošais emisiju kopējais samazinājums būs 20 %. 

12 Jānorāda, ka valstu prognozes ir atšķirīgas arī attiecībā uz bāzes gadu(-iem), salīdzinājumā ar kuru(-iem) ir novērtēti ietaupījumi. 
13 Aplēstais ieguldījums ES mērķa sasniegšanai. 
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ES 74% 3% -10% 20% 25,2 15% 44% VRP mērķis nav 
noteikts 

FI 78% 4% -16% 38% 4,21 8% 42% 150.000 

FR 75% 3% -14% 23% 43 9,5% 50% 1.600.000 līdz 
2015.g. 

HU 75% 1,8% 10% 13% VRP mērķis nav 
noteikts 10% 30,3% 450.000-500.000 

IE VRP mērķis 
nav noteikts 

VRP mērķis nav 
noteikts -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 (tikai 
galapatēriņš) 9% 40% 170.000 

LU 73% 2,6% 5% 11% 0,19 (tikai 
galapatēriņš) Mazāk par 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 VRP mērķis 
nav noteikts 

VRP mērķis nav 
noteikts 1% 14% VRP mērķis nav 

noteikts 

Mācības 
priekšlaicīgi 
pārtraukušo 

skaita 
samazināšana 

līdz 25 000  
(= 

samazinājums 
līdz 9%) 

VRP mērķis 
nav noteikts 

VRP mērķis nav 
noteikts 

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% VRP mērķis nav 
noteikts 10% 40% 200.000 

RO 70% 2% 4% 24% 10 11,3% 26,7% 580.000 

SE 80% 4% 13% 49% VRP mērķis nav 
noteikts 10% 40-45% VRP mērķis nav 

noteikts 
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SI 75% 3% 17% 25% VRP mērķis nav 
noteikts 5,1% 40% 40.000 

SK 71-73% 0,9-1,1% 5% 14% 1,08 (tikai 
galapatēriņš) 6% 30% 170.000 

UK VRP mērķis 
nav noteikts 

VRP mērķis nav 
noteikts -16% 15% VRP mērķis nav 

noteikts 
VRP mērķis 
nav noteikts 

VRP mērķis 
nav noteikts 

Esošais mērķis 
attiecībā uz bērnu 

nabadzības 
samazināšanu 

Aplēses 
attiecībā uz 
ES 72,4-72,8% 2,7-2,8% 

-20% 

(salīdzinājumā ar 
1990, gada 
rādītājiem) 

20% Mazāk nekā 10 % 10,5% 37,3%  

ES 
pamatmērķis 

75% 3% 

-20% 

(salīdzinājumā ar 
1990, gada 
rādītājiem) 

20% 
Energoefektivitāte

s palielināšana 
par 20 %; 

10% 40% 
20.000.000 
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