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1. BEVEZETÉS 

2010-ben az Európai Tanács arról állapodott meg, hogy az Európa előtt álló jelenlegi 
kihívások megoldására átfogó válaszlépéseket tesz, amelyeket az Európa 2020 
stratégiában fogalmazott meg. A jelenlegi viszonyok között ez a stratégia minden 
korábbinál nagyobb jelentőséggel bír. Az uniós GDP 2011 első negyedében 
emelkedésnek indult, ám ez a növekedés azóta ismét jelentősen lelassult. Az év végére 
gyakorlatilag a gazdasági növekedés stagnálása várható1. Az euróövezeten belüli 
államadósság-válság elhúzódása és a bankszektorban fennálló bizonytalan tényezők 
tovább súlyosbítják a helyzetet. A háztartások és a vállalkozások ezért kevésbé 
bizakodóak, és visszafogják fogyasztásaikat és beruházásaikat. Mindemellett az 
államháztartások túlterheltségük miatt nem tudják tovább fenntartani a növekedés 
beindítását célzó expanzív tagállami fiskális politikákat. 

Ez a helyzet nagyban befolyásolja a jövőbeli növekedési kilátásokat, ugyanis általánosan 
kedvezőtlenül alakulnak az üzleti tevékenységek, a munkaerőpiac – a lassulás különösen 
a fiatalokat és az alacsony képzettségűeket sújtja erőteljesen –, valamint az 
államháztartás, legyen szó akár a bevételi, akár a kiadási oldalról. Ugyanakkor 
világszerte egyre jobban kiéleződik a verseny, és a feltörekvő gazdaságok egyre feljebb 
lépnek a technológiai létrán. 

Az EU fennállásának legmélyebb gazdasági válságával szemben hatványozott 
erőfeszítéseket kell tennünk a növekedés, a termelékenység és a munkahelyteremtés 
felgyorsítására. Nincs értelme megkülönböztetni a rövid és hosszú távú célokat, hiszen 
minden hosszú távú gazdasági kilátás azonnali rövid távú hatásként jelenik meg az 
országok hitelfelvételi költségeiben. A rövid távú intézkedésekkel párhuzamosan tehát 
tovább kell folytatni a hosszabb távú reformokat is. 

Amint azt az Európa 2020 stratégia helyesen kiemeli, az EU-nak olyan új növekedési 
pályára kell állnia, amely képes megvalósítani az intelligens, fenntartható és inkluzív 
gazdaságot, leküzdeni az európai gazdaság strukturális nehézségeit, fokozni a 
versenyképességet és a termelékenységet, valamint alátámasztani a fenntartható szociális 
piacgazdaságot. 

Ez a stratégia öt kiemelt célt határoz meg, amelyek jól mutatják, mit akar az EU elérni 
2020-ra: biztosítani kívánja, hogy a foglalkoztatás aránya a 20–64 éves uniós lakosság 
körében elérje a75 %-ot; az EU GDP-jének 3 %-át K+F-re kívánja fordítani; el kell 
kívánja az úgynevezett „20/20/20” éghajlat-politikai/energiapolitikai célkitűzéseket. Az 
iskolai lemorzsolódók arányát 10 % alá kívánja szorítani, és el akarja érni, hogy az ifjabb 
generáció legalább 40 %-a rendelkezzen felsőoktatási vagy annak megfelelő 
végzettséggel. Legalább 20 millió embert ki akar emelni a szegénységből és a társadalmi 
kirekesztettségből. E célok egymáshoz kapcsolódnak, és az átfogó siker szempontjából 
döntő jelentőségűek. Megvalósításukhoz a tagállamok összehangolt erőfeszítéseire, 
valamint emellett uniós szintű fellépésekre van szükség. 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2011_autumn_forecast_en.htm 

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2011_autumn_forecast_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2011_autumn_forecast_en.htm
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Az Európa 2020 stratégia az európai szemeszter része. Ez a fokozott gazdasági 
koordinációt megtestesítő folyamat 2011 elején indult útjára. Az első szemesztert 
júliusban zárta le a Tanács a nemzeti reformprogramok, a stabilitási programok, valamint 
a konvergenciaprogramok alapján, és egyúttal országspecifikus ajánlásokat állapított meg 
arra vonatkozóan, mely területeken van szükség a tagállamok további lépéseire2. Az 
ajánlások szerint több területen is fel kell gyorsítani a strukturális reformokat Európa 
növekedési potenciáljának felszabadítása érdekében, miközben különösen előtérbe kell 
helyezni a szolgáltatási piacok megnyitását, a szabályozási környezet tökéletesítését, a 
finanszírozási források biztosítását és az energiahatékonyság előmozdítását3. Az 
országspecifikus ajánlások végrehajtását mostantól prioritásnak kell tekinteni. 

2. ELŐRELÉPÉS AZ EURÓPA 2020 KIEMELT CÉLOK TERÉN 

Az Európa 2020 célok elérése jelentősen fokozhatja a tagállamok növekedési 
potenciálját. Jelenleg azonban úgy tűnik, hogy a 2011 tavaszán a tagállamok nemzeti 
reformprogramjaiban megfogalmazott kötelezettségvállalások nem lesznek elegendőek 
az uniós szintű célok többségének eléréséhez, különösen ami az energiahatékonyságot 
illeti4. Sőt, a legutóbbi statisztikai adatok szerint eddig egyedül az oktatás területén 
történt uniós szinten fejlődés a célok elérése tekintetében. 

• Oktatási cél: A jelenlegi nemzeti kötelezettségvállalások alapján nem fog 
megvalósulni az iskolai lemorzsolódókra vonatkozó átfogó uniós célkitűzés. A 
nemzeti célok elérésével 2020-ig csak 10,5 %-os iskolai lemorzsolódást lehet 
elérni, tehát a 10 %-os közös európai célkitűzés nem lesz elérhető. 2009-ben az 
iskolai lemorzsolódás átlagos aránya az EU-ban 14,4 % volt, és 2010-ben sem 
ment 14,1 % alá. Az adatok hátterében mindazonáltal jelentős különbségek 
húzódnak az egyes országok között, sőt egy-egy országon belül is. A 
felsőoktatási végzettség területén (a 30–34 éves korosztályban) a tagállamok 
által kitűzött jelenlegi nemzeti célok elérésének összesített hatása 2020-ig még 
mindig csak mintegy 37 %-os arányt eredményezne. Az Unióban azonban a 
felsőoktatási végzettségűek aránya a 2009. évi 32,3 %-ról 2010-re már 33,6 %-
ra emelkedett, tehát ha a jelenlegi tendencia folytatódik, megvalósulhat a 40 %-
os kiemelt cél a 30–34 éves korosztály tekintetében. 

• Foglalkoztatási cél: Ha valamennyi tagállam elérné nemzeti célkitűzését, az EU 
egésze még akkor is elmaradna 1,0–1,3 százalékponttal a 75 %-os céltól. 2011-
ben semmilyen jelentős előrelépés nem történt. Mivel az év első felében a 
gazdaságélénkülés lelassult, és a foglalkoztatás összességében csak csekély 
mértékben növekedett, a 27 uniós tagállam foglalkoztatási rátája 2011-ben 
várhatóan alig fogja meghaladni a 2010. évi 68,6 %-ot, és mindenképpen jóval 
alulmúlja a válság előtti 70,3 %-os csúcsot. A kihívást továbbra is az jelenti, 
hogy mostantól 2020-ig további 17,6 millió munkavállalót kell bevonni a 
foglalkoztatásba. 

                                                 
2 COM(2011) 400., 2011.6.7. 
3 Áttekintő táblázat a 1. mellékletben. 
4 Áttekintő táblázat a 2. mellékletben. 
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• Kutatás-fejlesztési cél: A nemzeti célokat tekintve az EU még mindig mintegy 
0,3 százalékponttal el fog maradni a 3 %-os célkitűzéstől. A K+F beruházások 
aránya 2009-ben 2,01 % volt, és 2011-re is kevés előrelépés várható. 

• Szegénységcsökkentési cél: A jelenlegi nemzeti célkitűzések alapján nem fog 
megvalósulni 2020-ig a legalább 20 millió fő szegénységből és társadalmi 
kirekesztettségből való kiemelése. A tagállami törekvések első előzetes 
összesített becslése szerint 2020-ig mintegy 12 millió embert sikerül majd 
kiemelni a szegénységből és a társadalmi kirekesztettségből. Ha ehhez 
hozzászámítjuk például a gyermekszegénység leküzdésére vagy a hosszú távú 
munkanélküliség csökkentésére irányuló stratégiák tovagyűrűző hatásait is, ez a 
szám még 25 %-kal növekedhet. Még így is hiányzik azonban az uniós kiemelt 
célhoz képest legalább 5 millió fő vagy 25 %. 

• 20/20/20 cél: A 20/20/20 célok tekintetében az EU egésze a legutóbbi 
kibocsátáscsökkentési előrejelzések szerint5 el fogja érni a 20 %-os 
üvegházhatásúgáz-kibocsátási célkitűzést, ám néhány tagállamban a kötelező 
nemzeti célok megvalósításához kiegészítő szakpolitikákra lesz szükség. Az 
energiahatékonyság vonatkozásában még folyik a tagállami nemzeti célok 
átfogó elemzése, és az erről szóló jelentés 2012 elejére várható. Ha azonban a 
tagállamok maradéktalanul végrehajtják megújuló energiára vonatkozó 
cselekvési terveiket, a jogilag kötelező nemzeti célokon alapuló, megújuló 
energiára vonatkozó 20 %-os célkitűzés várhatóan teljesül 2020-ra. Uniós 
szinten a megújuló energia aránya a 2008. évi 10,34 %-ról 2009-ben 11,6 %-ra 
emelkedett6. 

E célok lényege, hogy lendületet vegyen az előrelépés, és minden tagállam kötelezze el 
magát az öt kiemelt célban összefoglalt kulcsfontosságú területeken nyújtandó 
teljesítmény fokozása és a mérhető előrelépések mellett. Mivel a jelenlegi nehéz 
gazdasági helyzet és a folyamatos költségvetési kiigazítások visszafogják a törekvéseket, 
az elkövetkező években további erőfeszítésekre lesz szükség annak biztosítására, hogy 
2020-ra megvalósuljanak az uniós szinten meghatározott célkitűzések. 

3. EURÓPA NÖVEKEDÉSI POTENCIÁLJÁNAK FELSZABADÍTÁSA 

A növekedés fellendítése érdekében teljes mértékben igénybe kell venni az Európa 2020 
kiemelt kezdeményezéseket és más, növekedést elősegítő uniós eszközöket. Miután már 
mind a hét kiemelt kezdeményezés7 működik, a hangsúlyt ezentúl a megvalósításra kell 
helyezni. Összességében a fejlődés kielégítőnek mondható. 2010-ben és 2011-ben több 
kulcsfontosságú fellépés is lezárult már az egyes kiemelt kezdeményezéseken belül. 

                                                 
5 COM(2011) 1151., 2011.10.7. 
6 Előzetes adat. 
7 Európai digitális menetrend (COM(2010) 245 végleges/2, 2010.5.19.), Mozgásban az ifjúság 

(COM(2010) 477, 2010.9.15.), Innovatív Unió (COM(2010) 456, 2010.10.6.), Iparpolitika a 
globalizáció korában (COM(2010) 614, 2010.10.27.), Új készségek és munkahelyek menetrendje: 
Európa hozzájárulása a teljes foglalkoztatottsághoz (COM(2010) 682, 2010.11.23.), A szegénység 
és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai platformja: A szociális és területi kohézió 
európai keretrendszere (COM(2010) 758, 2010.12.15.), Erőforrás-hatékony Európa (COM(2011) 
21, 2011.1.26.). 



 

HU 5   HU 

Számos fellépés azonban még javaslati stádiumban van, és a Tanács és az Európai 
Parlament elfogadására vár. A helyzet sürgető jellegére való tekintettel a Bizottság 
kiemelt több, jelentős növekedési potenciált hordozó javaslatot is, amelyek elfogadását a 
növekedés beindítása érdekében fel kívánja gyorsítani8. 

3.1. Európa 2020 kiemelt kezdeményezés: Innovatív Unió 

Európa kutatási és innovációs teljesítménye az elmúlt években nem fejlődött kielégítő 
mértékben, így tovább szélesedik a bennünket az Egyesült Államoktól, valamint Japántól 
elválasztó, már most is jelentős innovációs szakadék. Az innovációs teljesítmény terén 
több fontos versenytárs – köztük Kína és Brazília – is szorosan a nyomunkban jár9. Az 
uniós átlag mögött azonban igen különböző teljesítmények húzódnak meg: egyes 
tagállamok (Svédország, Dánia, Finnország és Németország) globális mércével mérve is 
jól teljesítenek. 

Az európai innováció hiányosságaira többféle magyarázat is adható. Az egyik az, hogy 
az európai cégek nagyrészt a hagyományosabb, kevésbé K+F-intenzív ágazatokban 
vannak jelen („útfüggőség”); a másik, hogy a nem teljesen egységes piac – például a 
szolgáltatási piac –, illetve az innovatív termékek előtt álló gyengébb piaci kilátások és 
az egyre szűkebb választékban rendelkezésre álló, megfelelő készségekkel rendelkező 
humánerőforrás visszafogja az innováción alapuló növekedési ágazatokba (például 
biotechnológia, internet) történő beruházásokat. A harmadik feltételezés szerint nehezebb 
hozzáférni a finanszírozási forrásokhoz, míg mások szerint az EU kevéssé használja ki és 
fordítja az innováció javára a szabályozási keretet és a keresleti oldali szakpolitikákat; 
megint más magyarázat szerint pedig EU-szerte viszonylag gyengék az úgynevezett 
„tudásháromszögön” belüli kapcsolatok. 

E kihívások orvoslására törekszik az „Innovatív unió” kiemelt kezdeményezés, amely 34 
egyértelműen ütemezett konkrét kötelezettségvállalást tartalmaz. A fejlődés 
összességében megfelelőnek mondható, és a 34 kötelezettségvállalásból 30 esetében 
teljes mértékben jó úton haladnak a fellépések. Elindultak a konkrét kezdeményezések és 
a kísérleti programok. 2011 végéig a Bizottság az érintettekkel folytatott széleskörű 
megbeszélések alapján elő fogja terjeszteni a kiemelt kezdeményezésekben már 
bejelentett hat jogalkotási javaslatot (egységes szabadalmi oltalom, szabványosítási 
csomag, Horizont 2020, új kohéziós politika, a közbeszerzésre vonatkozó jogi keret 
korszerűsítése és a kockázati tőkealapok európai útlevele). 

Európának gyorsabb és korszerűsített szabványosításra, megfizethetőbb szabadalmakra, a 
közbeszerzések keretében több innovatív termék és szolgáltatás beszerzésére, a tőkéhez 
való jobb hozzáférésre és valódi európai tudáspiacra van szüksége. A szabadalmaztatás 
egyszerűsítése és költségeinek csökkentése érdekében a Bizottság már több javaslatot is 
előterjesztett egy egységes szabadalmi rendszer létrehozására. A Bizottság fontosnak 
tartja, hogy ezekről a javaslatokról, valamint az egységes szabadalmi bíróságról még 
2011-ben politikai megállapodás szülessen. A Bizottság emellett jogszabálycsomagot 
terjesztett elő a szabványosításról is annak érdekében, hogy a szabványosítás korszerűbbé 
váljon, és 50 %-kal felgyorsuljon. 

                                                 
8 Az uniós szintű konkrét javaslatokról szóló melléklet, 2012. évi éves növekedési jelentés. 
9 http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/iu-scoreboard-2010_en.pdf 
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A 2011. évi kulcsfontosságú fellépések keretében sor került az aktív és egészséges 
időskor témájára vonatkozó kísérleti európai innovációs partnerség elindítására is, 
amelynek célja, hogy két évvel emelkedjen az egészséges életévek száma, 
következésképpen fokozódjon a foglalkoztathatóság, és csökkenjen a munkaerő-piaci 
veszteség. A fellépés mozgósítja az innovációs ciklus és az ágazatok szereplőit annak 
érdekében, hogy felgyorsuljanak a társadalmi kihívásokat orvosló innovatív megoldások. 
A KAP-reformjavaslatok keretében javaslat született a mezőgazdasággal és 
vidékfejlesztéssel foglalkozó európai innovációs partnerségre is. Ez a partnerség 
várhatóan fel fogja számolni a kutatás és a tökéletesebb gazdálkodási gyakorlat közötti 
jelenlegi jelentős szakadékot. Előrelépés történt a Kutatási Infrastruktúrák Európai 
Stratégiai Fórumának 2010. évi ütemtervében meghatározott 48 kiemelt európai kutatási 
infrastruktúra létrehozása tekintetében is. 10 infrastruktúra létrehozása már folyamatban 
van, további 16 esetében pedig 2012-ben kezdődhet el a fejlesztés. 

Az uniós innovációk piacra vonzására hatalmas lehetőséget kínál a közbeszerzés, amely 
2009-ben a becslések szerint az uniós GDP 19,9 %-át tette ki. A Bizottság a 
tagállamokkal e lehetőség hatékonyabb kiaknázásán dolgozik. A Bizottság még 2011-ben 
javaslatot fog előterjeszteni a közbeszerzési szabályozási keret egyszerűsítésére, valamint 
az eljárások hatékonyabbá és környezetbarátabbá tételére. Ebben a javaslatban külön új 
közbeszerzési eljárás fog szerepelni az új, innovatív termékek, üzemek és szolgáltatások 
kidolgozására, majd megvételére. 

A Bizottság emellett azt is vizsgálja, miként lehetne javítani a szellemi tulajdon 
vállalkozások általi kihasználását. A Bizottság európai szinten több lehetőséget is 
megvizsgált a szellemi tulajdonjogok értékének növelésére. A Bizottság 2012-ben 
megbeszéléseket készül elindítani a tagállamokkal a további fellépések kialakítására. A 
tudományos kutatók és az üzleti szféra közötti kapcsolatok megerősítése érdekében 
2008-ban létrejött az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT). Ennek célja a 
felsőoktatási intézmények, a kutatóhelyek és a vállalkozások újfajta partnerségben – 
úgynevezett tudományos és innovációs társulásokban (TIT) – való egyesítése. Ilyen 
társulások eddig három területen jöttek létre: a fenntartható energia, az éghajlatváltozás 
és az IKT területén. Az eredmények egyelőre igen biztatóak. A Bizottság továbbra is 
figyelemmel kíséri és értékeli az EIT keretében elindult TIT-ek teljesítményét, és a 
Horizont 2020 alapján javaslatokat fog előterjeszteni az EIT 2014-től való kiterjesztésére. 

A Bizottság emellett az üzleti és a tudományos körök együttműködését is támogatni fogja 
az oktatási és az üzleti szféra közötti „tudásfejlesztési szövetségek” létrehozásával, 
amelynek célja olyan új interdiszciplináris tantervek kidolgozása, amelyek orvosolják az 
innovációs készségek hiányával és a vállalkozói készségekkel kapcsolatos problémákat. 
E célból 2011-ben kísérleti projekt indult. 2012-ben a Bizottság a mobilitás és a 
tagállamközi együttműködés előtti akadályok felszámolása érdekében javaslatot tesz az 
Európai Kutatási Térségre vonatkozó szabályozási keret és a támogató intézkedések 
kidolgozására, amelynek tervezett végrehajtása 2014 végére várható. A Bizottság 
emellett 2012-ben elindítja az „U-Multirank” kezdeményezést is: ez egy olyan, 
egyetemeket jellemző teljesítményalapú besorolási és információs eszköz, amelynek első 
eredményei 2013-ban lesznek elérhetők. 
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Két tagállam is kapott országspecifikus ajánlásokat kutatási és innovációs rendszerének 
javítására, különösen a magánszektorra vonatkozó kutatási és innovációs keret 
vonatkozásában. A végrehajtás első eredményei szerint e területen azóta történt némi 
korlátozott mértékű előrelépés. 

3.2. Európa 2020 kiemelt kezdeményezés: Európai digitális menetrend 

Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) a növekedés legfontosabb 
hajtóerői közé tartoznak: a modern gazdaságokban a termelékenységi növekedés feléért 
felelősek. Európa mégis elmarad fő versenytársaitól az IKT-beruházások, valamint a 
nagysebességű szélessáv bevezetése területén, és nem aknázza ki maradéktalanul e nagy 
fellendülésre képes szektorok növekedési és foglalkoztatási potenciálját. 

A digitális menetrend eredménytáblája10 azt mutatja, hogy folyamatos a fejlődés az 
„Európai digitális menetrend” kiemelt kezdeményezésben, de a kapcsolódó célok 
eléréséhez még tovább kell fokozni az erőfeszítéseket. A digitális menetrenden belül a 7 
pillérben tervezett 101 fellépés közül 2010-ben és 2011-ben 14 fellépés már lezárult, és 
további 50 fellépés befejezése az elkövetkező 12 hónapban várható. Az internet gyors 
elterjedése előtt álló akadályok csökkentése és az internetes környezettel kapcsolatos 
bizalom kiépítése segíthet a GDP növekedés beindításában, Európa versenyelőnyének 
fokozásában és új munkahelyek és vállalkozások létrehozásában. A digitális 
menetrendben a legsürgetőbb fellépések az egységes digitális piac kialakításához 
kapcsolódnak, amely az elkövetkező tíz évben további 4 % GDP-növekedést 
biztosíthat11. 

A szélessáv iránti kereslet a világon évente 50–60 %-kal növekszik. Ma Japánban a 
szélessáv több mint 50 %-a, Koreában pedig több mint 40 %-a nagy kapacitású 
kapcsolatot biztosító üvegszálas technológián alapul, miközben Európában az üvegszál 
aránya mindössze 5 %-ot tesz ki. A számítások szerint a szélessáv elterjedésének 10 
százalékpontos növekedése a GDP 0,9–1,5 százalékpontos növekedését vonja maga után. 
A szélessávba eszközölt beruházást tehát az uniós növekedési stratégia középpontjába 
kell helyezni, és ennek érdekében ki kell használni a rendelkezésre álló nemzeti és 
regionális forrásokat, megfelelő várostervezési szabályokat kell elfogadni a telepítési 
költségek csökkentése érdekében, valamint előtérbe kell helyezni az energetikai 
infrastruktúrával való szinergiák kihasználását az intelligens hálózatok megvalósításának 
felgyorsítása érdekében. 2010-ben a Bizottság közleményt12 adott ki, amelyben 
felvázolta, milyen közös szabályok mentén kell kialakítani az uniós és nemzeti 
szakpolitikákat a szélessávú célkitűzések elérése érdekében. Ennek az intézkedésnek a 
célja a nagysebességű internet kifejlesztésének felgyorsítása volt. A közlemény 
elfogadását az új generációs hozzáférési hálózatokra vonatkozó ajánlás kísérte, amely 
egyértelmű és hatékony szabályozási intézkedésekkel ösztönzi a beruházásokat. 

A mobilinternet-forgalom növekedéséhez a spektrumsávok fokozott rendelkezésre 
állására van szükség. Ezt jelzi az okostelefonok elterjedése (amely globálisan 2020-ra 
akár a népesség 100 %-ához is eljuthat), valamint a táblagépek forradalma (2011-ben 

                                                 
10 http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/scoreboard/index_en.htm 
11 http://ec.europa.eu/bepa/pdf/monti_report_final_10_05_2010_en.pdf 
12 COM(2010) 472 végleges, 2010.9.20. 
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várhatóan 62 millió darab13). A videó fokozott használata – amely mára már a 
mobilforgalom kétharmadát teszi ki – emellett nagyobb kapacitásokat is igényel. A 
rádióspektrumon alapuló szolgáltatások az uniós GDP 2 %–2,5 %-át teszik ki (mintegy 
250 milliárd EUR). Az európai vezeték nélküli elektronikus hírközlési iparág 3,5 millió 
munkahelyet támogat, évente mintegy 130 milliárd EUR adóbevételt generál, és 
közvetlenül 140 milliárd EUR-val járul hozzá az európai GDP-hez. Az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak minél előbb, még 2012 elején el kell fogadnia az ötéves 
rádióspektrum-politikai programot, amelyről az intézmények elvi szinten már 
megállapodtak. 

Az elektronikus kereskedelem növekedési potenciálját az EU még csak csekély 
mértékben aknázta ki. Az elektronikus kereskedelem fontos szerepet játszik a 
vállalkozások közötti (B2B) kereskedelemben, mivel a vállalkozások 27 %-a az 
interneten szerzi be a szükséges eszközeit, és 13 %-uk interneten forgalmazza termékeit. 
A kiskereskedelemben ugyanakkor az e-kereskedelem aránya nem haladja meg a 3,4 %-
ot. Bár 2010-ben a polgárok 40,4 %-a vásárolt az interneten, csak 9 %-uk vásárolt 
külföldről (Eurostat). A legutóbbi adatok szerint az elektronikus árukereskedelem – az 
alacsonyabb internetes árak és a szélesebb választék miatt – már jelenleg is mintegy 
11,7 milliárd EUR előnyt jelent a fogyasztói jólét szempontjából, ami az uniós GDP 
0,12 %-ának felel meg. Amennyiben az elektronikus kereskedelem eléri a teljes 
kiskereskedelemi szektor 15 %-át, és megszűnnek az egységes piac előtt álló akadályok, 
ez a becslések szerint összesen mintegy 204 milliárd EUR előnyt jelenthet a teljes 
fogyasztói jólét szempontjából, ami az uniós GDP 1,7 %-ának felel meg14. A zene és a 
könyvek internetes forgalma terén szembeötlő a különbség az Egyesült Államok és az 
EU között. 2010-ben a zenei felvételek piacának 19 %-át tette ki a digitális zeneeladás az 
EU-ban, míg ugyanez az arány az Egyesült Államokban 49 % volt. Mindössze két olyan 
internetes zeneszolgáltató van, amelyik mind a 27 tagállamban hozzáférhető, míg az 
internetes zeneszolgáltatók többsége csak egy vagy néhány tagállamban érhető el. Az 
Egyesült Államokban 2011 első negyedében a papírkötésű tömegpiaci könyveknél jóval 
több elektronikus könyv fogyott, miközben az uniós elektronikus könyvpiac még 
igencsak lábadozik. 

2011-ben a Bizottság jogszabályjavaslatot terjesztett elő az uniós fogyasztók és 
vállalkozások közötti alternatív vitarendezés javítására, amelyben konkrét javaslatot 
fogalmazott meg egy, a több országra kiterjedő elektronikus kereskedelemből fakadó 
viták hatékony megoldását szolgáló uniós szintű internetes jogorvoslati eszközről. A 
Bizottság 2012-ben javaslatokat fog bejelenteni az elektronikus kereskedelem 
megkönnyítésére, többek között az elektronikus azonosítás és az elektronikus aláírás 
tagállamok közötti kölcsönös elismerésével, valamint a digitális tartalmak tagállamközi 
kereskedelmének ösztönzésére irányuló, Európa szerzői jogi rendszerét korszerűsítő 
szabályokkal. A Bizottság ezenkívül fontolóra veszi a kártyás, internetes és mobil 
fizetések uniós szintű piaci integrációját támogató intézkedések bevezetését is egy zöld 
könyvön alapuló konzultáció alapján. Emellett új jogszabályt fog javasolni a személyes 
adatok fokozott védelmére, és fellépéseket terjeszt elő a jogérvényesítés és az 

                                                 
13 IDC jelentés, 2011. szeptember. 
14 Civic Consulting (2011): „Consumer market study on the functioning of e-commerce” 

(Fogyasztói piaci tanulmány az elektronikus kereskedelem működéséről). 
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információnyújtás területén annak érdekében, hogy növekedjen a fogyasztók elektronikus 
kereskedelembe vetett bizalma. 

A hatékonyságot az uniós elektronikus közbeszerzési (e-közbeszerzési) eljárások 
maradéktalan végrehajtásával is jelentős mértékben lehet növelni: egyes becslések szerint 
ezek a kiaknázatlan lehetőségek évente 50–70 milliárd EUR megtakarítást 
eredményezhetnének. A Bizottság becslése szerint 2009-ben a közbeszerzéseknek csak 
mintegy 5 %-át végezték elektronikus úton. Ezért a 2011 decemberére tervezett, a 
közbeszerzési irányelvek korszerűsítésére irányuló javaslatában intézkedéseket fog 
megfogalmazni annak érdekében, hogy az elektronikus eljárások alkalmazása inkább 
általános, mint kivételes jelenség legyen. 

A fejlett digitális eszközök támogatása érdekében a felhő-számítástechnika terén is 
olyan európai megközelítésre van szükség, amely a jogbiztonságot teremt a felhőalapú 
szolgáltatásokat kínáló és használó európai vállalkozások és közigazgatások számára. 
Ezek a szolgáltatások korunk digitális gazdaságában egyre szorosabban hozzátartoznak a 
hatékonysághoz és a vállalkozói készségekhez. A felhő-számítástechnika a becslések 
szerint rövid távon átlagosan mintegy 0,1 %-kal, középtávon pedig 0,4 %-kal járul hozzá 
a GDP-hez, és mintegy 300 000 további új munkahelyet teremt Európában15. A Bizottság 
2013-ra európai megközelítést fog előterjeszteni a felhő-számítástechnika 
vonatkozásában annak érdekében, hogy biztosítsa az európai szolgáltatóknak és 
felhasználóknak a szükséges jogbiztonságot. 

Az internet biztonságának megerősítéséhez, valamint az egységes piac szempontjából 
létfontosságú infrastruktúrának számító internet ellen egyre szaporodó támadások 
költségeinek elkerüléséhez szintén merész lépésekre van szükség. A Bizottság ezért 
2012-ben nagyratörő uniós internetbiztonsági stratégiát kíván előterjeszteni. 

3.3. Európa 2020 kiemelt kezdeményezés: Erőforrás-hatékony Európa 

Az energiával/éghajlattal és az erőforrásokkal kapcsolatos kihívások orvoslásával Európa 
gazdasági előnyökre tehet szert. Az energiahatékonyságra vonatkozó uniós cél, amely 
szerint 2020-ig 20 %-os energiamegtakarítást kell elérni, háztartásonként évente akár 
1 000 EUR-val is csökkentheti a fogyasztók számláját, és emellett az európai ipar 
versenyképességét is javíthatja, hiszen 2020-ig akár 2 millió új munkahely teremtéséhez 
járulhat hozzá. Az erőforrás-hatékonysági kilátások tágabb értelmezésében elmondható, 
hogy a Bizottság számára készített előzetes modellezési eredmények szerint a gazdaság 
teljes anyagszükségletének (TMR) 15 %-os csökkentése akár 3,6 %-kal is fellendítheti a 
GDP-t, és mintegy 2,5 millióval növelheti az uniós foglalkoztatást. A TMR minden 
egyes százalékponttal való csökkentése mintegy 25 milliárd EUR megtakarítást jelent a 
vállalkozásoknak, és akár 150 000 új munkahelyet teremthet16. A vállalkozások az 
erőforrás-hatékony intézkedésekkel jelentős megtakarításokat érhetnek el (csak az 

                                                 
15 F. Etro (2010), „The economic impact of cloud computing” (A felhő-számítástechnika gazdasági 

hatása), Review of Business and Economics. 
16 A TMR-mutató azon elsődleges anyagok kumulatív mennyiségét jelenti, amelyet valamely ország 

gazdasági tevékenységeihez a természetből kinyer. A TMR az adott gazdaság alapanyagbázisát 
jelzi. Beletartozik a belföldi kitermelés és a behozatalhoz kapcsolódó erőforrás-szükséglet 
egyaránt. 
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Egyesült Királyságban évente mintegy 25 milliárd EUR), hiszen vagy költségmentesek, 
vagy alacsony költségekkel járnak, a nyersanyagokat hatékonyabban használják fel, és 
kevesebb hulladékot termelnek. A legnagyobb potenciállal a megállapítások szerint a 
vegyi anyagok, az ásványok, a fémek, az energia, a közszolgáltatások, az építőipar és a 
hulladékkezelés ágazata rendelkezik17. A gazdasági válság következtében csökkenő 
széndioxid-kibocsátás ellenére több tagállamban az előrejelzések szerint további 
szakpolitikákra lesz szükség a nemzeti 2020 kibocsátáscsökkentési célkitűzések 
eléréséhez. A megújuló energiára és az energiahatékonyságra vonatkozó fennmaradó 
célok eléréséhez szintén hatékony intézkedésekre lesz szükség. Ezzel kapcsolatban 
jelentősen növelni kell az energetikai infrastruktúrába, az energiaszállító hálózatokba, a 
megújuló energiákba és az épületek energiahatékonyságába eszközölt beruházásokat. 

A Bizottság e kiemelt kezdeményezés keretében a tervezett 20 stratégiai 
kezdeményezésből 14-et már megvalósított. Az „Erőforrás-hatékony Európa” kiemelt 
kezdeményezés végrehajtásának támogatásához a Bizottság ütemtervet is közzétett, 
amelyben felsorolja a követendő konkrét lépéseket, és meghatározza azokat a gazdasági 
ágazatokat, amelyek a legtöbb erőforrást használják fel és a legnagyobb környezeti 
hatásokkal járnak, valamint az ütemterv segítségképpen eszközöket és mutatókat javasol 
az európai és nemzetközi szintű fellépésekhez. A Bizottság előterjesztette az 
energiahatékonyságról szóló irányelvjavaslat, amely a további energiamegtakarítás 
érdekében számos végrehajtandó energiahatékonysági intézkedést meghatároz. 
Elfogadásra került az energiaellátás biztonságáról és a nemzetközi együttműködésről 
szóló közlemény is, amely meghatározza az uniós az energetikai külkapcsolatok átfogó 
stratégiáját. A Bizottság ütemtervet indított el az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, 
versenyképes gazdaság felé való elmozdulás érdekében, amely köztes mérföldköveket 
tüntet fel a 2050-ig tervezett 80–95 %-os célkitűzésnek megfelelő költséghatékony 
kibocsátáscsökkentés megvalósítására. Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság 
felé való fokozatos átmenet javítaná az energiabiztonságot, és évente 175–
320 milliárd EUR-val csökkentené az EU átlagos üzemanyagköltségét. További 
előnyként javulna a levegőminőség és a lakosság egészségi állapota, ami 2030-ig évente 
akár további 27 milliárd EUR-val is csökkentené a költségeket. A Bizottság emellett új 
közlekedési fehér könyvet is előterjesztett a versenyképes és erőforrás-hatékony 
közlekedési rendszer megvalósítása érdekében. Ez a fehér könyv nagyratörő célokat tűz 
ki a közlekedés széntelenítése, a valódi egységes európai közlekedési térség 
megvalósítása és az olajfüggőség csökkentése területén. 

A Bizottság 2011-ben jóváhagyta a közös agrárpolitika reformjára irányuló jogalkotási 
javaslatcsomagot, amely erős elkötelezettségről tesz tanúbizonyságot a természeti 
erőforrások kezelésének alapvető átalakítása iránt. A KAP első és második pillérét érintő 
módosítási javaslatok lényege a mezőgazdasági üzemek szintjén a környezeti és éghajlati 
kihívások hatékonyabb integrációja, valamint a vidéki területek fenntartható gazdasági 
fejlődésének ösztönzése. 

A belső energiapiac létrehozásának befejezése elengedhetetlen annak a teljes 
megtakarítási potenciálnak a kiaknázásához, amelyet a fokozott likviditás és verseny 
esetén a földgáz és a villamos energia valódi integrált páneurópai piaca biztosíthat. A 

                                                 
17 „Further Benefits of Business Resource Efficiency” (Az üzleti erőforrás-hatékonyság további 

előnyei), Oakdene Hollins, 2011. 



 

HU 11   HU 

piaci integráció emellett fokozni fogja az energiabiztonságot, és az egymást 
kiegyensúlyozó nagyobb területeknek köszönhetően megkönnyíti a megújuló energiákból 
származó új generációs energiaforrások integrálását. A villamos energia és a földgáz 
tagállamközi kereskedelmének növelése lefaraghatja a kicsúcsosodó árakat, és 
megkönnyítheti az új piaci szereplők belépését, ezáltal ösztönözve az innovációt és a 
versenyt. 

A belső energiapiac megfelelő működéséhez elengedhetetlen a szomszédos országokat 
érintő kérdésekben a nemzeti szakpolitikák koherensebb megközelítése. Annak 
érdekében, hogy az európai iparágaknak és szolgáltatóknak stabil beruházási keretet 
biztosítsunk, alaposan mérlegelni kell a különböző eszközök kölcsönhatását a nemzeti 
szintű jogalkotás kidolgozása és a beruházási ösztönzők kialakítása során, beleértve az 
árakat és az adózást is. Például a megújuló energiaforrások ágazatában kerülni kell a 
szakpolitika drasztikus – akár visszamenőleges hatályú – módosításait annak érdekében, 
hogy ne lépjenek fel a megújuló energiatermelés életképességét aláásó szükségtelen 
szabályozási kockázatok. A megújuló energiaforrásokra vonatkozó jelenlegi támogatási 
rendszereket költséghatékonyabbá kell tenni. Kihívást jelent a nagy mennyiségű termelés 
oly módon történő támogatása, amely lehetővé teszi a piaci szereplőknek a költségek és a 
támogatások csökkentését, valamint a megújuló energiaforrások valódi európai piacba 
történő integrálását. 

Az energetikai infrastruktúrák minden jövőbeli energetikai forgatókönyv szerint 
létfontosságú szerepet fognak játszani az uniós kereslet és kínálat kiegyensúlyozásában. 
Ennek érdekében sürgősen korszerűsíteni és bővíteni kell Európa villamosenergia- és 
földgázhálózatait. Nemrégiben került előterjesztésre a jelenlegi TEN-E keret helyébe 
lépő, az energetikai infrastruktúra szabályozásra vonatkozó új javaslat18. Az új 
szabályozási keret azt kívánja biztosítani, hogy 2020-ig elkészüljenek az Unió különböző 
régióiban a stratégiai energetikai hálózatok és tároló létesítmények. Ami az uniós 
finanszírozást illeti, az európai összekapcsolódási eszközre irányuló bizottsági 
javaslatban előirányzott 9,1 milliárd EUR lehetővé teszi 2020-ig az európai jelentőségű 
infrastrukturális projektekhez szükséges 200 milliárd EUR értékű beruházás teljes körű 
megvalósítását. Ez a beruházás jelentős mértékben kedvezően fogja befolyásolni a GDP-t 
és a foglalkoztatást: kumulatív hatásaként 2011 és 2020 között mintegy 0,4 %-kal 
növekszik a GDP, és 400 000 további munkahely jön létre. 

Az energetikai és erőforrás-hatékonyságra vonatkozó tanulmányok szerint az épületek 
jobb megépítése és kihasználása befolyásolná a végső energiafelhasználás 42 %-át19, az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátások mintegy 35 %-át20 és a kitermelt anyagok több mint 
50 %-át21; és akár 30 % vízmegtakarítást is eredményezhetne22. Az európai 
munkavállalók 8 %-a az építőiparban dolgozik. Mintegy 230 000 ember foglalkozik a 
szigetelőanyagok előállításával és felhelyezésével. Mivel az energiahatékonysági 
beruházások finanszírozása részben energiamegtakarításból történik, nagy áttételi hatást 
eredményezhetnek az akadályok felszámolására tett állami intézkedések, például a 
tőkéhez és az információhoz való hozzáférés tekintetében. Ezzel kapcsolatban az 

                                                 
18 COM(2011) 658., 2011.10.19. 
19 COM(2007) 860 végleges, 2007.12.21. 
20 COM(2007) 860 végleges, 2007.12.21. 
21 COM(2007) 860 végleges, 2007.12.21. 
22 COM(2007) 414 végleges, 2007.7.18. 
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energiahatékonysági irányelv mielőbbi elfogadása segítené az Európa 2020 célkitűzés 
eléréséhez szükséges szakadék felszámolását, a szükséges keretfeltételek 
megteremtését23, lehetővé tenné, hogy a tagállamok megállapítsák saját hatékonysági 
céljaikat, és 2012 végéig benyújtsák első jelentéseiket. 

Emellett hatékonyabban ki lehetne használni az uniós strukturális finanszírozást is az 
energiahatékonyság, valamint a megújuló energiaforrások terén. A fenntartható energiára 
irányuló beruházásokat elősegítheti az ELENA (Európai helyi energiahatékonysági 
támogatás) és az EEE-F (európai energiahatékonysági eszköz) uniós támogatási 
mechanizmus is. Végül a közszférában az energetikai szolgáltatók bevonása fedezheti 
vagy sokszorosíthatja az épületfelújítások vagy az energiahatékonyság támogatásának 
elsődleges beruházási költségeit. 

A környezetvédelmi szempontból káros anyagok fokozatos kivonása fokozza az 
erőforrás-hatékonyságot, és erősíti a gazdasági növekedést. A hatástalan támogatások 
meggyökereztetik az elavult technológiákat és vállalkozási struktúrákat, miközben 
akadályozzák a tiszta energiaforrások és más környezetbarát technológiák terén eszközölt 
beruházásokat. A nem hatékony támogatások felszámolása fontos szerepet játszhat a 
költségvetési konszolidációban is. Például az érintett közvetlen bevételkiesések 
megközelíthetik az uniós GDP 0,5 %-át (60 milliárd EUR), miközben jelentős jóléti 
veszteségek fakadnak a fogyasztók választásának torzulásából, amelyeknek becsült 
értéke eléri a GDP 0,1–0,3 %-át (12–37 milliárd EUR). A Bizottság felkérte a 
tagállamokat, hogy 2012-ben határozzák meg a környezeti szempontból legkárosabb 
anyagokat, és készítsenek terveket fokozatos megszüntetésükre24. 

Nagy lehetőségek rejlenek a környezetvédelmi adóztatás előmozdításában is, amelynek 
segítségével jobban felvállalhatjuk az éghajlatváltozás, a vízhiány, az energiabiztonság és 
az általános erőforrás-korlátok területén fellépő jelenlegi és holnapi kihívásokat. A 
költségvetési szempontból semlegesen végzett – a munka adóztatásának csökkentésével 
ellensúlyozott – környezetvédelmi adóztatás javítja a forráskihelyezést, miközben 
fellendíti a foglalkoztatást25. Ezt az elmozdulást meg fogja könnyíteni a Bizottság 
energiaadó-irányelvre vonatkozó 2011. évi javaslatának26 elfogadása is. Ráadásul az árak 
megfelelő kialakítása elősegítené az új iparágak és a környezetbarát technológiai 
beruházások ösztönzését is. 

A 2011. évi európai szemeszterben számos országspecifikus ajánlás készült a 
fenntartható növekedés olyan kérdéseivel kapcsolatban, mint az energiapiacok működése 
és a verseny, a hálózat-összeköttetések és az erőforrás-hatékonyság. A végrehajtás első 
jelei azt mutatják, hogy a tagállamok többségében történt némi előrelépés az ajánlások 
nyomán. 

                                                 
23 COM(2011) 370., 2011.6.22. 
24 COM(2011) 571., 2011.9.20. 
25 Például állandó a munkához kapcsolódó átlagos adóteher állandó egy százalékpontos csökkentése 

egy átlagos országban a becslések szerint hosszú távon mintegy 0,4 százalékponttal növeli a 
foglalkoztatási rátát; OECD (2006): OECD Employment Outlook 2006 – Boosting Jobs and 
Incomes: Policy Lessons from Reassessing the OECD Job Strategy (OECD foglalkoztatási 
kilátások 2006 – A foglalkoztatás és a jövedelmek fellendítése: Az OECD foglalkoztatási 
stratégiájának átértékeléséből levont szakpolitikai tanulságok), Párizs. 

26 COM(2011) 169., 2011.4.13. 
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3.4. Európa 2020 kiemelt kezdeményezés: Iparpolitika a globalizáció korában 

A gazdasági válságból való kilábalást a feldolgozóipar vezette: a teljesítmény a 2009 
eleji mélyponthoz képest mintegy 15 %-kal növekedett. Az elmúlt hónapokban azonban 
leállt az uniós ipar felélénkülése, miközben a vállalkozói bizalom a korábbi átlagra esett 
vissza. Az európai gazdaság kilátásait övező bizonytalanság és az euróövezetben fellépő 
adósságválsággal kapcsolatos zűrzavar igencsak megnyirbálta az iparba vetett bizalmat. 
A magas energiaárak és a finanszírozáshoz való tartósan nehéz hozzáférés szintén 
kedvezőtlenül befolyásolják a gazdaságélénkítés dinamikáját. Az uniós ipar azonban 
most már jobb formában néz szembe a lassulással, mert a 2008. évinél kisebbek a 
felhalmozott készletek, és nagyobb a termelékenység. 

Az „Integrált iparpolitika a globalizáció korában” kiemelt kezdeményezés 70 
kulcsfontosságú fellépést tartalmaz, amelyek közül a Bizottság már soknak megkezdte a 
végrehajtását. Például a Bizottság biztosítja, hogy a jelentős hatással rendelkező új 
szakpolitikai javaslatai esetén mélyreható hatásvizsgálat készüljön a versenyképességre 
és a kkv-kre gyakorolt hatásról. Ez már meg is történt olyan javaslatok esetében, mint a 
CO2-kibocsátásáthelyezés kockázatát orvosló ETS egységekre vonatkozó jogszabályok 
és a tőkekövetelményekről szóló IV. irányelv. 

A Bizottság továbbá konkrét fellépésekre is javaslatot tesz a kkv-kre – és különösen a 
mikrovállalkozásokra – háruló szabályozási teher lehető legkisebbre való 
csökkentésére. A tervezett fellépések között van a mikro- és kisvállalkozások lehetséges 
mentesítése a hatályos vívmányok alól; a kisvállalkozások fokozott bevonása az uniós 
szabályozási javaslatok kidolgozásába; a jelenlegi kkv-teszt mikrovállalkozási 
dimenziójának bevezetése, valamint a kkv-kre és mikrovállalkozásokra vonatkozó 
mentesítések és könnyített rendszereket mutató eredménytábla, amelyet a Bizottság az új 
uniós szabályozásra vonatkozó javaslatok előterjesztésekor, uniós jogalkotó általi 
elfogadásakor és tagállami végrehajtásakor készít. 

2011 februárjában sor került az európai kisvállalkozói intézkedéscsomag27 
felülvizsgálatára, amelynek során nagy hangsúlyt kapott a finanszírozási forrásokhoz 
való jobb hozzáférés, a kedvezőbb szabályozási környezet és a kkv-k segítése a 
globalizációs kihívások felvállalásában. Az utóbbi szempontot a kapcsolódó nyomon 
követési fellépésekben is továbbfejlesztették, így például a 2011 novemberében 
elfogadásra került, a kkv-k nemzetközi fellépését támogató új stratégiában28. A 
felülvizsgálat eredményei felhívták a figyelmet arra, hogy a tagállamoknak kiemelten 
kell kezelniük az üzleti környezetet: intelligens szabályozást kell folytatni, csökkenteni 
kell a felesleges szabályokat és engedélyeket, egyszerűbb e-kormányzási eljárásokat kell 
bevezetni és 3 napra kell lerövidíteni az új vállalkozások alapítási idejét. 

A Bizottság még 2011-ben cselekvési tervet fog előterjeszteni a kkv-k finanszírozási 
forrásokhoz való hozzáférésének javítása érdekében. Ezt olyan javaslat kíséri majd, 
amely egész Európában megkönnyíti a kockázati tőkéhez való hozzáférést egy uniós 
útlevél révén, amely lehetővé teszi, hogy a kockázati tőkealapok egyetlen rendelet 
alapján mind a 27 tagállamban gyűjthessenek tőkét. Amennyiben ez a kezdeményezés 

                                                 
27 COM(2011) 78., 2011.2.23. 
28 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/market-access/internationalisation/index_en.htm 
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sikerrel jár, a várakozások szerint akár 315 000 további munkahelyet teremthet, és 
100 milliárd EUR-val növelheti a GDP-t. A Bizottság arra fog törekedni, hogy 
megszüntesse a tagállamközi kockázati tőkebefektetéseket hátrányosan érintő 
adóeljárásokat, valamint csökkentse az igazgatási terheket. 

A gazdasági verseny fokozása nemcsak horizontális, ágazatspecifikus termék- és 
szolgáltatáspiaci reformokat, valamint a versenyszabályok hatékony végrehajtását 
igényli, hanem olyan általános intézményi keretet is, amely minden szinten (uniós, 
nemzeti, regionális és helyi) versenyhez vezet, és korlátozott költségeket ró a 
tagállamokra. Ebben hatékony szerepet kell játszaniuk a verseny védelméért és 
előmozdításáért felelős versenyhatóságoknak, ágazati szabályozó szerveknek és bírói 
hatóságoknak is. A jól működő polgári igazságszolgáltatási rendszer minden, versenyre 
és növekedésre törekvő intézményi keret létfontosságú eleme. 

Az ipari innováció területén elmondható, hogy a kulcsfontosságú alaptechnológiákkal 
foglalkozó magas szintű csoport 2011 júniusában előterjesztette zárójelentését, amelyben 
konkrét ajánlásokat tett e technológiák fejlesztésére és alkalmazására29. Ezek a 
technológiák hatalmas piaci potenciállal rendelkeznek: éves növekedés rátájuk 2020-ig 
évente 5 és 16 % között lehet, továbbá kulcsfontosságú átgyűrűző hatásokat is 
biztosíthatnak a legfontosabb downstream ipari szektorokban az innováció és a 
növekedés tekintetében. A Bizottság emellett júniusban javasolta az európai 
szabványosítási rendszer30 nagyszabású korszerűsítését is, amely kiterjed többek között a 
szolgáltatási szabványok európai rendszerbe való felvételére, valamint az IKT ipari 
specifikációk nagyobb elismerésére. 

A Bizottság néhány ágazatspecifikus kezdeményezést is előterjesztett, például az 
európai űripar megerősítését célzó világűr-politikai stratégia elfogadását31, valamint a 
CARS 21 folyamat újraindítását32, amely a tiszta és energiahatékony járművekre 
vonatkozó európai stratégia megvalósításához is hozzájárul majd. Az elektromos 
járművek bevezetése szintén hatalmas piaci potenciált hordoz: 2020-ra a jelenlegi 
100 000 jármű helyett akár 1 millió hibrid jármű is közlekedhet az utakon, míg a teljesen 
elektromos járműpiac 2020-ig várhatóan 750 000 járművet állít elő. A Bizottság emellett 
folytatja erőfeszítéseit az energiaigényes iparágakat övező aggályok eloszlatására, 
különösen az alacsony szén-dioxid-kibocsátású fenntartható iparra vonatkozó program 
(SILC) kezdeményezésével, valamint a rendkívül alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
termelési technológiák előmozdításával és az energiaigényes folyamatiparokban végzett 
innováció ösztönzésére irányuló köz-magán társulás kifejlesztésével. 

Az első jelek szerint vegyes képet mutatnak az e téren készített országspecifikus 
ajánlások végrehajtására irányuló tagállami erőfeszítések. A kkv-k finanszírozási 
forráshoz való hozzáférésére vonatkozó ajánlások végrehajtása meglehetősen gyenge. 
Ennél valamivel jobb a helyzet az üzleti környezet javítására irányuló intézkedések terén: 
intézkedések történtek az igazgatási terhek csökkentésére, valamint az igazgatási 
kapacitás és az igazságügyi rendszer hatékonyságának növelésére. Abból a tíz 

                                                 
29 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/key_technologies/kets_high_level_group_en.htm 
30 COM(2011) 311 és COM(2011) 315, 2011.6.1. 
31 COM(2011) 152., 2011.4.4. 
32 Az újraindított magas szintű csoport első ülésére 2010. november 10-én került sor. 
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tagállamból, amely ajánlást kapott az üzleti környezet javítására vonatkozóan, hat tett 
lépéseket, de ezek többnyire részlegesek. 

3.5. Európa 2020 kiemelt kezdeményezés: Új készségek és munkahelyek 
menetrendje 

A növekedés két kulcsfontosságú forrása a foglalkoztatási szintek növelése és a 
munkatermelékenység fokozása, aminek tőkebefektetéssel és innovációval kell 
párosulnia. Jelenleg az EU-ban 23 millió fő van munka nélkül, ami a munkaképes korú 
lakosság 10 %-ának felel meg. 

Az uniós munkanélküliségi ráta 2010 óta kezdődő enyhe javulása leállt. A hosszabb ideje 
munka nélkül levők aránya az összes munkakeresőn belül meghaladja a 40 %-ot, azaz a 
két évvel ezelőtt mért 30 %-hoz képest egyharmadával nőtt. Abból a 15 tagállamból, 
amelyről adatok állnak rendelkezésre, 12 tagállamban a lakosság egyre nagyobb része él 
nagyon alacsony munkaintenzitású háztartásokban. 

A munkahelyteremtés nélküli gazdasági fellendülésnek nemcsak jelentős gazdasági és 
szociális költségvonzata van, de olyan munkaerő-piaci strukturális hiányosságokat is 
jelez, amelyek közép- és hosszú távon gyengítik a növekedési potenciált. Különösen a 
készségkereslet és -kínálat közötti eltérések és a készségek hiánya hátráltatja a gazdasági 
fellendülést. A betöltetlen álláshelyek száma 2009 közepén növekedésnek indult, 
ugyanakkor a munkanélküliség a jelek szerint nincs csökkenőben. Ez arra utal, hogy a 
munkaerő-piaci kereslet és kínálat nincsen összhangban: egyes készségek hiányoznak, 
vagy korlátozott a mobilitás, legalábbis bizonyos ágazatokban és régiókban. 

Ahhoz, hogy az emberek megfelelő készségekkel rendelkezzenek a munkaerőpiacon, 
elengedhetetlen, hogy egész életen át tartó tanulásra vonatkozó szakpolitikákat 
folytassunk. 2000-ben az EU-ban a foglalkoztatottak 22 %-ának magas szintű, míg 29 %-
ának alacsony képesítése volt. 2010-ben ugyanez az arány megfordult. 2020-ra a 
munkahelyek 35 %-ához lesz szükség magas szintű képesítésre, míg az alacsonyan 
képzett munkaerő iránti kereslet 12 millió munkahellyel csökken. Ugyanakkor az 
iskolázottság nem tart lépést a betöltendő munkahelyek növekvő készségintenzitásával. 
Az EU-ban jelenleg minden hetedik 18 és 24 év közötti fiatal (14,41 %) legfeljebb alsó 
középfokú végzettséggel hagyja el az oktatási rendszert, és a későbbiekben nem vesz 
részt semmilyen oktatásban vagy képzésben (lemorzsolódók). Sokan közülük olyan 
képzettséggel rendelkeznek, amelyre nincs szükség a munkaerőpiacon. Ráadásul a 
gyermekek több mint egyötöde nem teljesíti az írástudás és számolókészség alapvető 
normáit sem (a mérésre 15 éves korban kerül sor). 

Az e kihívások orvoslására irányuló szakpolitikai fellépések kidolgozása jelenleg folyik 
az „Új készségek és munkahelyek menetrendje” kiemelt kezdeményezés keretében. Mind 
a 13 kulcsfontosságú intézkedés kidolgozása jól halad – például 2012 októberére várható 
annak az uniós „készségkörképnek” az elkészülése, amelynek célja a munkakeresők, a 
munkavállalók, a vállalkozások és/vagy közintézmények számára az átláthatóság 
növelése, valamint 2020-ig a készségkínálatra és a munkaerő-piaci igényekre vonatkozó 
frissített előrejelzések biztosítása. Szintén jól haladnak a kiemelt kezdeményezésen belüli 
ágazati kezdeményezések, például az egészségügyi dolgozókkal kapcsolatos cselekvési 
terv. 
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Az uniós munkajog felülvizsgálatára vonatkozó jogalkotási javaslatok előkészítése 
jelenleg zajlik. A szociális partnerek beleegyeztek a munkaidő-irányelv felülvizsgálatáról 
való tárgyalások megkezdésébe. Az elkövetkező hetekben várható a munkavállalók 
kiküldetéséről szóló, két jogalkotási javaslatból álló csomag elfogadása. 2012 első felére 
várható az iskolarendszeren kívüli és az informális tanulás értékeléséről szóló tanácsi 
ajánlás, 2012 októberére pedig működni fog az az internetes gyakorlati eszköz, amely a 
munka során megszerzett készségek és egyéb tapasztalatok nyilvántartásában segít a 
polgároknak. Az európai készségekkel kapcsolatos kihívás orvoslására vonatkozó 
szélesebb körű megfontolásokat a Bizottság 2012 második felében közleményben fejti ki. 

3.6. Európa 2020 kiemelt kezdeményezés: Mozgásban az ifjúság 

Különösen kritikus az aktuális munkaerő-piaci helyzet a fiatalokat illetően. Körükben 
ugyanis 20%-nál magasabb a munkanélküliségi ráta, ami a teljes népességre vetített 
munkanélküliség kétszerese. Emellett aránytalanul nagymértékben érinti a fiatalokat az 
állandó munkahelyek számának válság miatti csökkenése. Ideiglenes munkaszerződéshez 
többségében ugyan fiatalok jutnak, azonban az ilyen jellegű szerződések számának 
közelmúltban tapasztalt nettó növekedése nem kedvezett különösebben nekik. 

A Mozgásban az ifjúságra vonatkozó kiemelt kezdeményezés keretében tervezett összes 
szakpolitikai fellépés esetében beindult a munka. A fiatalokat érintő munkanélküliség 
leküzdése érdekében beindítottak néhány kulcsfontosságú fellépést, ide sorolható a 
Youth@work kampány, amely a fiatalok és a kisvállalkozások (kkv-k) közötti 
kapcsolatok erősítésének fontosságára hívja fel a figyelmet, illetve az Európai 
Álláshelyfigyelő, amely naprakész információkat tartalmaz a betöltetlen állásokat 
illetően, valamint a munkaerőpiacon található szűk keresztmetszetek és kereslet-kínálati 
eltérések korai figyelmeztető eszközeként is szolgálhat. 

Az oktatás területén a Tanács 2011. június 7-én ajánlást fogadott el a korai 
iskolaelhagyás csökkentését célzó szakpolitikákról, amelyben következetes, átfogó és 
tényeken alapuló szakpolitikai keretet biztosít a tagállamoknak a korai iskolaelhagyás 
visszaszorításához. Az ajánlás végrehajtására a következő lépésben kerül sor. 

Ezen túlmenően 2011 októberében a Bizottság közleményt fogadott el a felsőoktatási 
rendszerek modernizálásáról, amelyben javaslatot tesz egy olyan Erasmus diákhitel-
garanciaeszközre, amely Európa-szerte elősegítené a mesterképzésben részt vevő 
hallgatók mobilitását. 

A fiatalok foglalkoztatására irányuló európai keretprogram célja, hogy határozott európai 
szintű szakpolitikai koordinációt biztosítson a rugalmas biztonság közös elvei alapján. A 
keretprogram négy pillérre épül: 1) segítségnyújtás az első álláshoz vezető úton, 
pályakezdők támogatása; 2) a veszélyeztetett fiatalok támogatása; 3) megfelelő szociális 
védőhálók kialakítása a fiatalok számára; 4) a fiatal vállalkozók és az önfoglalkoztatók 
támogatása. A Bizottság a keretprogram részeként az alábbi konkrét területeken javasolt 
tagállami fellépéseket: a fiatalok részére kidolgozott garanciák, hogy az iskola befejeztét 
követő négy hónapon belül minden fiatal vagy dolgozzon, tanuljon, vagy a munkába 
állást segítő programokon vegyen részt; határozatlan idejű egyedi szerződések, hogy 
csökkenjen a munkaerő-piaci szegmentáció, munkanélküliségi és szociális támogatás a 
fiataloknak a kölcsönös kötelezettségek elve alapján. Az Ifjúság lehetőségei című 
későbbi kezdeményezés keretében, melyre a Bizottság az év végéig tesz javaslatot, 
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további fellépésre lesz szükség ahhoz, hogy könnyebb legyen a munka világába való 
átmenet, több gyakornoki álláshely álljon rendelkezésre és ösztönözzék a mobilitást. 

3.7. Európa 2020 kiemelt kezdeményezés: Szegénység elleni európai platform 

A befogadó munkaerőpiacok és társadalmak ösztönzése már önmagában is hasznos 
célkitűzés, és emellett a jobb munkaerő-piaci eredmények, az összesített kereslet 
stabilizálása és a bizalom erősítése révén hatást gyakorol a növekedésre. E három terület 
egybeesik a stabil fellendülés útjában álló három alapvető szűk keresztmetszettel. 

Néhány ország esetében már rendelkezésre állnak a gazdasági válságot tükröző 
jövedelemadatok, és ezek az egy háztartásra jutó jövedelem jelentős visszaesését jelzik33. 
Emellett bizonyított, hogy mind a jövedelmi szegénység, különösen a 
gyermekszegénység, mind pedig a súlyos anyagi nélkülözés egyre nagyobb kihívást 
jelent számos tagállamban. A tartós munkanélküliség arányának növekedésével és az 
álláskeresési járadék lejártával fennáll annak a veszélye, hogy az alacsony 
jövedelműeknek jelentős jövedelemkieséssel kell szembenézniük. 

Az alacsony jövedelmű lakosság fogyasztási hajlandósága rendszerint magas, mivel 
keresetük nagy részét alapvető termékekre és szolgáltatásokra költik. Ezen okból a 
jövedelemeloszlás legalsó szintjén bekövetkező további csökkentések tartós hatást 
gyakorolhatnak a belső keresletre és ennélfogva a növekedésre34. Ezért fontos a tudatos 
fogyasztói magatartás kialakítása, hogy a fogyasztók vásárlásaikkor optimális döntéseket 
hozhassanak és maximalizálhassák jólétüket. 

Zajlanak a munkálatok a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni európai platform 
10 kulcsfontosságú fellépése keretében. Néhány fellépést már az idén megkezdtek, ide 
sorolható például a nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere, valamint az 
új európai integrációs menetrend, amely a tagállamok azon erőfeszítéseit hívatott 
támogatni, hogy ösztönözzék a harmadik országok állampolgárainak aktív részvételét az 
európai társadalmakban. 

A „társadalomtudatos vállalkozás” kezdeményezést 2011 októberében fogadták el. Ennek 
legfőbb fellépéseit a következő hónapokban pontosítják, kezdve a szociális beruházási 
alapok új keretrendszerével, a javasolt strukturális alapokban a szociális vállalkozásokra 
vonatkozó új beruházási prioritással, továbbá az európai alapítványok státuszára irányuló 
jövőbeli rendelettervezettel. 

A tervek szerint a következő hónapokban elfogadják azt a nyugdíjakról szóló fehér 
könyvet, amely a nyugdíjak válság utáni fenntarthatóságával és megfelelőségével 
foglalkozik majd. 

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem érdekében az aktív 
befogadás közös elvei mentén kellene végrehajtani a szociális védelmi rendszer 

                                                 
33 Például Litvániában és Lettországban a közepes jövedelmek körében több mint 15%-os a 

visszaesés, Észtországban 8%, valamint Spanyolországban, Írországban és az Egyesült 
Királyságban 2–4%. 

34 IMF (2011): World Economic Outlook Report 2011 (A világgazdasági kilátásokról szóló jelentés 
2011), Global Prospects and Policies (Kilátások világszinten és politikák), Washington. 
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modernizációját. Különösképpen a közszolgáltatás az egyik lényegi eleme a munkaerő-
piaci integráció és a társadalmi befogadás elősegítésének. Emellett alapvető szerepe van 
a hatékony és elérhető szolgáltatásokhoz való hozzáférésnek a magánkiadások 
csökkentésében és ennélfogva a rendelkezésre álló jövedelmek növelésében, valamint a 
jövedelmi szegénység és az egyenlőtlenségek csillapításában35. A közszolgáltatásokról 
szóló egyik OECD-tanulmány azt mutatja, hogy jelentős mértékben csökkennének a 
szegénységgel kapcsolatos becslések, ha a közszolgáltatásokat a háztartások 
jövedelméhez számítanánk. Változó szegénységi küszöb esetén jelentősen, majdnem 
40%-kal, fix szegénységi küszöb esetén pedig akár 80%-kal is csökkenne a szegénységi 
küszöb alatt élők aránya. A természetbeni juttatások tehát együttesen átlagban akár 80%-
kal is csökkenthetnék a szegénységi szakadékot. 

A bankszámlával nem rendelkező 30 millió 18 év feletti uniós polgár közül becslések 
szerint kb. 6,4 milliónak azért nincsen bankszámlája, mert megtagadták számukra a 
bankszámlanyitást vagy félnek annak igénylésétől36. Igencsak eltérő az uniós helyzet e 
tekintetben. Romániában és Bulgáriában a válaszadók csaknem felének nincsen 
bankszámlája. A bankszámla nélküli fogyasztók valószínűleg problémákkal 
szembesülnek a foglalkoztatás, az ingatlanbérlés, és a munkabér vagy juttatások 
kézhezvétele alkalmával is és magasabb tranzakciós költségeket kell fizetniük. Az 
alapszintű fizetési számlához való hozzáférésről szóló bizottsági ajánlás37 részletesen 
meghatározza a pénzügyi kirekesztődés elleni küzdelemhez szükséges fellépéseket. 

A lakhatás költségei és minősége központi szerepet játszanak az életszínvonal és a jólét 
szempontjából, különösen a leginkább kiszolgáltatott személyek esetében. A lakhatási 
költségekre és az elégtelen lakáskörülményekre vonatkozó uniós mutatók világosan erre 
utalnak38. 2010-ben a szegénységi küszöb alatt élők 38%-a a rendelkezésre álló 
jövedelmének több mint 40%-át költötte lakhatására, ami több mint hatszorosa a 
népesség többi részénél mértnek (6%)39. Ugyanakkor a szegénységi küszöbön élők több 
mint felénél a lakhatási költségek a teljes rendelkezésre álló jövedelem minimum 32%-át 
tették ki, ami a népesség többi részénél 16%. A lakhatási költségek részletesebb 
elemzéséből kiderül, hogy a bérleti díjak és az ingatlanhitel után fizetett kamatok a bruttó 
lakhatási összköltségnek csak kb. 30%-át, míg az egyéb tételek (javítások, karbantartás, 
tüzelőanyag és egyéb költségek) csaknem 70%-át teszik ki40. A háztartások 
költségvetésére vonatkozó bizottsági felmérés szerint a lakhatás, a víz, a villamos 
energia, a gáz és az egyéb tüzelőanyagok együttesen a háztartási kiadások 27,7%-os, azaz 
legnagyobb tételét jelentik. 

A lakhatási és különösen az energiaköltségek igencsak jelentősen kihatnak a szegénységi 
rátára: amennyiben a lakhatási költségek levonását követően állapítjuk meg a 
rendelkezésre álló jövedelmet, a 2007-es (új) átlagérték 60%-ánál alacsonyabb 

                                                 
35 Lásd OECD (2011) The impact of publicly provided services on the distribution of resources (A 

közszolgáltatások forráselosztásra gyakorolt hatása); Jelentés az Európai Bizottság számára). 
36 Európai pénzügyi integrációs jelentés 2008., SEC(2009)19 végleges, 2009.1.19. 
37 C(2011) 4977., 2011.7.18. 
38 Részletesebb elemzés található a Szociális védelemről és a társadalmi befogadásról szóló, 2010-es 

együttes jelentéshez kapcsolódó dokumentumokban. 
39 A szociális védelemmel foglalkozó bizottság mutatókkal foglalkozó alcsoportja a 40%-os 

küszöböt állapította meg a kigazdálkodhatatlan lakhatási költség mutatójaként. 
40 Lásd az Európai Unióban fennálló társadalmi helyzetről szóló 2009. évi jelentés 3.2.1. szakaszát. 



 

HU 19   HU 

jövedelemmel rendelkezők aránya az EU teljes egészére nézve 16%-ról 22%-ra 
emelkedett41. Mindez rávilágít arra, hogy milyen fontos a villamos energia belső piacára 
vonatkozó közös szabályokról szóló 2009/72/EK irányelv teljes körű végrehajtása, 
különös tekintettel annak 3. cikke (8) bekezdésére (az energiaszegénység kezelése). 

3.8. A hiányzó láncszemek és a szűk keresztmetszetek kezelése 

3.8.1. Az egységes piac jobb kihasználása 

Az elmúlt két évtizedben a belső piac létrehozása és a határok megnyitása Európa 
növekedésének fő motorjaivá lettek. Az uniós belső piac integrációjának hatására 
becslések szerint 2,75 millió új munkahely keletkezett, míg a növekedési többlet 2,1% 
volt az 1992–2006-os időszakban. Az Európán belüli kereskedelem ma már a termékek 
világkereskedelmének 17 %-át, a szolgáltatásokénak pedig 28%-át képviseli. Becslések 
szerint a kereskedelem révén a tagállamok valamelyikében termelt 1 000 eurós 
vagyonból mintegy 200 euró más tagállamok javát szolgálja. 

A 2001. áprilisi egységes piaci intézkedéscsomag tizenkét mozgatórugót rögzít a belső 
piac megvalósítása és elmélyítése érdekében a finanszírozási lehetőségek elérése, a 
polgárok mobilitása, a közbeszerzés, a szakmai képesítések, a szellemitulajdon-jogok, a 
fogyasztói jogok, a szolgáltatások, a hálózatok, a digitalizált egységes piac, az adózás, az 
üzleti szabályozási környezet, a szociális vállalkozások és a társadalmi kohézió területén. 
A Bizottság az egységes piaci intézkedéscsomag 12 kulcsfontosságú jogalkotási javaslata 
közül többet is előterjesztett, a hátralévőkre pedig az év végéig tesz javaslatot (kivéve az 
elektronikus aláírásra, az elektronikus személyazonosításra és az elektronikus 
hitelesítésre vonatkozó jogszabályjavaslatot). Annak érdekében, hogy az EU egész 
területén mihamarabb érezni lehessen a fentiek gyakorlati hasznát, 2012 végéig e 
javaslatok mindegyikét el kell fogadnia az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. 

Az egységes piaci intézkedéscsomag végrehajtása kiemelten fontos abból a szempontból, 
hogy kedvező környezet alakuljon ki az európai vállalkozások, különösen a kkv-k 
számára, valamint helyreálljon és megerősödjön a fogyasztókba és a munkavállalókba 
vetett bizalom, hogy optimistán ragadhassák meg az egységes piac kínálta lehetőségeket. 
A Bizottság a fogyasztói piacok éves eredménytábláján az egész gazdaság 
vonatkozásában figyelemmel kíséri a piacokat és segíti a fogyasztói szempontból 
hiányosan működő piacok azonosítását. Mára jelentőssé vált a szolgáltatások uniós 
kereskedelme: világszinten a szolgáltatások kereskedelmének több felét adja, aminek 
szintén több mint fele az egységes piacon belüli kereskedelemre tehető. A szolgáltatások 
egységes piaca azonban még nem érte el teljesítőképessége csúcsát. Míg a szolgáltatások 
az EU bruttó hazai termékének és foglalkoztatásának több mint kétharmadát teszik ki, az 
Európai Unión belüli kereskedelemnek még mindig csak körülbelül egyötödét képviselik. 
A verseny alacsony fokú intenzitása részben a szolgáltatások egységes piaca előtt álló 
akadályokra vezethető vissza, ami pedig szintén kihatással van a termelékenységre. 

A belső piac tehát még mindig nagy növekedési és foglalkoztatási potenciállal bír. A 
2011-es európai szemeszter keretében a strukturális politikákra vonatkozó 
országspecifikus ajánlások nagy része a szolgáltatási szektort érintette, ide tartozott 

                                                 
41 Lásd az Európai Unióban fennálló társadalmi helyzetről szóló 2009. évi jelentés 69. ábráját, 138. 

oldal. 
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például a felhívás a szolgáltatási irányelv42 hiánytalan végrehajtásának felgyorsítására, 
az indokolatlan belépési korlátok felszámolására és a szakmai szolgáltatások még 
nyitottabbá tételére. A szolgáltatási irányelv az EU gazdaságának kb. 45%-át kitevő 
gazdasági tevékenységek széles skálájára terjed ki, ideértve olyan jelentős ágazatokat, 
mint a kiskereskedelem, az építőipar, az üzleti szolgáltatások, az idegenforgalom és a 
szabályozott szakmák nagy része. Óvatos becslések szerint uniós szinten akár 1,5%-os 
GDP-növekedést is lehetővé tesz. A tagállamokban ez idáig vegyes eredmények 
mutatkoznak, ajánlásoktól függően némely tagállamok tettek reform-erőfeszítéseket, 
másoknál nem történt semmi előrelépés. 

Az irányelvben rejlő lehetőségek teljes mértékű kiaknázása érdekében, az irányelvvel 
való megfelelés helyett a versenyközpontúságot kell előtérbe helyezni. A Bizottság a 
továbbiakban is elemezni fogja a végrehajtás színvonalát és szükség esetén formális 
jogérvényesítő intézkedésekre is sor kerül. A Bizottság 2012-ben további fellépéseket 
terjeszt elő a szolgáltatások egységes piacának elmélyítéséhez. 

A szolgáltatási irányelv jelenlegi hatálya alá eső területeken túl, léteznek egyéb, jelentős 
növekedési potenciállal rendelkező ágazatok. Példaképpen az egészségügyi és szociális 
ágazatban 2000 és 2009 között 4,2 millió munkahely jött létre, ami az említett 
időszakban teremtett összes munkahely több mint negyedének felel meg. Dániában, 
Finnországban, Hollandiában és Svédországban ez a szektor adja a munkahelyek 10%-át 
és a gazdasági összteljesítmény mintegy 5%-át. A népességelöregedéssel tovább nő az 
ilyen jellegű szolgáltatások iránti igény, ezért ajánlott segíteni az ágazat fejlődését. A 
megoldandó kérdések közé tartozik, hogy számos tagállamban nincsen elég képzett 
munkaerő az ágazatban, hogy különböző indokolatlan vagy épp aránytalan korlátozások 
miatt korlátozott a letelepedés szabadsága, továbbá hogy a határokon túl nehézségekbe 
ütközik a szakmai képesítések elismerése, ami ezen ágazaton kívül más ágazatokat – 
többek között az oktatást, az építőipart, a feldolgozóipart és az üzleti szolgáltatásokat – is 
érint. 

A tagállamokban fokozódó munkanélküliség arra ösztönzi a munkaerőt, hogy más 
tagállamokban nézzen munkalehetőség után43, ami megváltozott mobilitási formákhoz 
vezet az Európai Unióban. A szakmai képesítések elismerésének megkönnyítésére 
irányuló uniós jogszabályok44 közeljövőben történő korszerűsítése választ kínál majd az 
egyre nagyobb szakképzettmunkaerő-hiánnyal küszködő tagállamok igényeire és egyben 
enyhíti a munkanélküliség problémáját. 

Végezetül, az általános érdekű szolgáltatások (állami támogatások és közbeszerzés) 
működtetésének jogi keretét védő, valamint a versenyképességet és a liberalizációt a 
munkavállalók és a polgárok szociális jogainak tiszteletben tartásával együttesen 
garantáló szakpolitikák révén valamennyi érdekelt fél nagyobb bizalommal lesz az 
egységes piac iránt. 

                                                 
42 Az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelve (2006. december 12.) a belső piaci 

szolgáltatásokról. 
43 Egy nem régi Eurobarométer felmérés szerint az uniós polgárok 28%-a veszi fontolóra a 

külföldön dolgozás lehetőségét. 
44 A 2005/36/EK irányelv. 
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1. háttérmagyarázat: A szolgáltatási irányelv végrehajtása 

A szolgáltatási irányelv végrehajtása jelentős mérföldkő volt a szolgáltatások egységes piaca 
működésének javítása terén. Az irányelv számos korlátozás eltörléséhez vezetett. Két évvel az 
irányelv végrehajtásának határideje után számos eredményt sikerült elérni. Diszkriminatív, 
indokolatlan vagy épp aránytalan követelmények (pl. engedélyezések, díjak, gazdasági 
szükségletet vizsgáló tesztek) százait szüntették meg. A tagállamok többsége létrehozta a 
működő „egyablakos ügyintézési pontokat”. 

Az irányelv teljes potenciálja ugyanakkor csak az esetben kerül kiaknázásra, ha minden tagállam 
elvégzi az irányelv maradéktalan végrehajtásához szükséges munkát. Ez mostanáig még nem 
történt meg. Az irányelvben rejlő lehetőségek teljes mértékű kiaknázása érdekében, az 
irányelvvel való megfelelés helyett a versenyközpontúságot kell előtérbe helyezni. 

A 27 tagállamból eddig 24 fogadta el az összes szükséges jogszabályt. Ausztriában, 
Görögországban és Németországban a záró szakaszban vannak a munkák, néhány törvény 
azonban még mindig függőben van. 2011. október 27-én a Bizottság úgy határozott, hogy e 
tagállamokat illetően a Bírósághoz fordul az uniós jog tiszteletben tartásának elmulasztása 
miatt45. A Bizottság 2011 során segítséget nyújtott azon tagállamoknak, amelyek esetében több 
jel is a szolgáltatási irányelv helytelen vagy nem teljes körű végrehajtására utalt46. A Bizottság a 
továbbiakban is elemezni fogja valamennyi tagállamban a végrehajtás színvonalát és szükség 
esetén formális jogérvényesítő intézkedésekre is sor kerül. 

27 tagállamból 24-ben működnek mostanra egyablakos ügyintézési pontok. Három tagállam, 
Románia, Szlovákia és Szlovénia késésben van. A jelenlegi egyablakos ügyintézési pontok 
működése azonban igencsak javításra szorul. Az elektronikus ügyintézés (pl. annak lehetősége, 
hogy online lehessen intézni az adminisztratív ügyeket) rendelkezésre állásának mértékét illetően 
a legnagyobb a hiányosság. A tagállamok csak harmadában nyílik mód nagyszámú eljárás 
egyablakos ügyintézési pontokon keresztül történő online intézésére47. Bulgáriában, Írországban 
és Máltán az egyablakos ügyintézési pontok még semmilyen eljárás online bonyolítását sem 
teszik lehetővé; kilenc tagállamban pedig csak nagyon kisszámú eljárás bonyolítható online48. A 
legtöbb tagállamban külföldről továbbra is nagyon nehezen csatlakoznak a felhasználók az 
egyablakos ügyintézési pontokra, aminek részben nyelvi (Ausztriában, Franciaországban, 
Magyarországon és Olaszországban például csak a nemzeti nyelven érhetőek el az egyablakos 
ügyintézési pontok), részben pedig technikai okai vannak: a tagállamok többsége csak az 
országban megszokott eszközökkel engedélyezi az elektronikus kérelemaláírást vagy 
személyazonosítást. Általánosságban elmondható, hogy az egyablakos ügyintézési pontoknak 
még inkább felhasználóbarát formát kell ölteniük és fokozottan a vállalkozások igényeihez kell 
igazodniuk. 

A szolgáltatási irányelv 2012-es megfelelőbb végrehajtására irányuló erőfeszítései keretében a 
Bizottság kezelni fogja az irányelv kölcsönös értékelése során felmerült különböző kérdéseket. A 
határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás előtt még mindig jelentősek az akadályok például olyan 
különleges követelmények tekintetében, amelyeket a tagállamok a vállalkozásokban való 
részesedésekre szabnak ki, vagy amelyekkel a szolgáltató vállalkozások jogi formáját 

                                                 
45 IP/11/1283, 2011.10.27. 
46 Találkozókra került sor Bulgáriával, Ciprussal, Lettországgal, Litvániával, Portugáliával és 

Görögországgal. 
47 Ausztria, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Hollandia, Luxemburg, 

Spanyolország, és Svédország. 
48 Ciprus, Finnország, Franciaország, Görögország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, 

Magyarország és Németország. 
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korlátozzák. A határon átnyúló kereskedelem vonatkozásában gyakorlati nehézségek erednek 
abból is, hogy a tagállamok széles körben alkalmazzák a lehetőséget, miszerint meghatározott 
szolgáltatási tevékenységek fenntarthatók speciális képesítéssel rendelkező bizonyos szolgáltatók 
számára. Fokozni kellene a versenyt a széles sávú hozzáférési, energia- vagy közlekedési 
hálózatokat használó szolgáltatók között. Egyszerűsíteni és megfelelően szabályozni kell a 
forgalmazási hálózatokhoz való hozzáférést, hogy csökkenjenek a közmű-szolgáltatási árak a 
vállalkozások számára. A kiskereskedelmi üzletek nyitva tartására vonatkozó felesleges 
korlátozások eltörlése pedig ösztönözően hatna az új beruházásokra és a fogyasztásra. Ezen 
erőfeszítések kiegészítésének tekintendő a harmadik postai irányelv maradéktalan végrehajtása. 

3.8.2. Az uniós alapok hatásának maximalizálása 

A jelenlegi gazdasági környezetben a Bizottság hangsúlyozza annak szükségességét, 
hogy maximálisan ki kell használni az uniós költségvetés meglévő forrásait és az Európa 
2020 stratégiában megfogalmazott célkitűzéseket átfogóbb módon támogató átalakított 
többéves pénzügyi keretet kell létrehozni49. 

A jelenlegi költségvetési sorok komoly potenciállal rendelkeznek ahhoz, hogy jelentősen 
elősegítsék az EU növekedését. A Kohéziós Alap és az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap keretében, különösen a környezetvédelem, a közlekedés, az infrastruktúra, az 
energiaszektor és a szélessávú kapcsolatok területén végrehajtott különböző 
nagyberuházások közvetlen hatással lehetnek a növekedésre és a munkahelyteremtésre. E 
közvetlen beruházások mellett az Európai Regionális Fejlesztési Alap értékes támogatást 
nyújt a vállalkozásösztönzéshez, a vállalkozásokba történő befektetésekhez, a kutatásba 
és innovációba, valamint az üzleti információs és kommunikációs technológiákba való 
beruházásokhoz. Az Európai Szociális Alap működése négy prioritást élvező terület köré 
csoportosul: foglalkoztatás, különös figyelemmel a hátrányos helyzetű csoportok és a 
fiatalok foglalkoztatására, készségfejlesztés és az egész életen át tartó tanulás, 
munkaerőpiac alkalmazkodóképességének javítása, valamint a társadalmi befogadás 
előmozdítása. E támogatás számos esetben kifejezetten az Európa 2020 stratégia 
keretében a tagállamokhoz intézett ajánlásokhoz van igazítva. 

A strukturális alapok kínálta növekedési potenciál javításához a tagállamoknak 
biztosítaniuk kellene a finanszírozás prioritásbeli (újra)rangsorolását, hogy élve a 
programjaik nyújtotta rugalmassággal a támogatást az országspecifikus ajánlások szerint 
vagy jelentős növekedési potenciállal rendelkező területekre irányíthassák. Néhány 
esetben szükség lehet újraprogramozásra, ha az uniós források intenzívebb és azonnali 
felhasználása a növekedési források előnyét szolgálná. A növekedést szolgáló fellépések 
közé tartozik: 

– a kkv-k likviditásának javítása a pénzügyileg korlátozott banki környezetben a 
JEREMIE pénzügyi eszközök (hitelek, garanciák és kockázati tőke) intenzívebb 
alkalmazása révén, 

– jelentősebb beruházások az épületek energiahatékonyságába (ahogy az 
Franciaországban történ). Ezzel biztosíthatnánk az építőipari munkahelyeket, az 

                                                 
49 Lásd még a Régiók Bizottságának 2011. október 12-i véleményét a regionális és helyi 

hatóságoknak az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek elérésében betöltött szerepéről. 
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ágazatot ugyanis keményen érintette a válság és alacsony a kapacitásbeli 
kihasználtsága, 

– az erőforrás-hatékonyság fokozása az ökoinnovációba, a megújuló 
energiaforrásokba és a környezettechnológiákba történő beruházások révén, 

– a konvergenciarégiókban végzett jelentős projektek felgyorsítása (ahogy az 
Görögországban történt), 

– gyorsított eljárási lista felállítása azon prioritást élvező projektekhez, amelyek 
végrehajtásra készek és egyben közvetlenül hozzájárulnak a növekedéshez és a 
jóval a potenciál alatt teljesítő programok helyébe lépnek. A Bizottság kész 
segítséget nyújtani e folyamat során, ahogy azt Görögország és Románia 
esetében már most is teszi, 

– a rendelkezésre álló források felhasználásának felgyorsítása a programok 
kevesebb prioritásra történő újrarangsorolása révén a növekedési feltételek 
javítása és – az Olaszországgal a kohéziós cselekvési terv keretében nemrégiben 
megállapodottak szerint – a regionális különbségek csökkentése érdekében. 

2012 végéig mindenesetre a tagállamok mindegyikének jelentést kell tennie50 a kohéziós 
politika célkitűzéseinek elérése terén elért teljesítményekről és eredményekről, továbbá 
az Európa 2020 stratégiához nyújtott hozzájárulásról. 

A költségvetési megszorítások idején a felhasználatlan források kifizetésének 
felgyorsítása érdekében a Bizottság 2011. augusztus 1-jén javaslatot tett a 
társfinanszírozási arány növelésére, hogy talpra állítsák az EU leginkább bajban lévő 
gazdaságait. A javaslat alapján Görögország, Írország, Lettország, Magyarország, 
Portugália és Románia esetében növelnék az uniós társfinanszírozási arányt a növekedést 
és versenyképességet szolgáló ottani projektek előmozdítása céljából. Ennek maximális 
hatása összesen 2 884 millió euróra becsülhető. A Tanácsot és az Európai Parlamentet 
felkérték e javaslat év végéig történő mihamarabbi elfogadására. 

A Bizottság jó úton halad a jövőbeli uniós költségvetés tervezetének részletes 
kidolgozásában, mely költségvetés az Európa 2020 stratégiával összhangban a növekedés 
és a munkahelyteremtés ösztönzésére irányul. Az európai összekapcsolódási eszköz, a 
kohéziós politika, a közös agrárpolitika és a vidékfejlesztés kapcsán részletes javaslatok 
kerültek elfogadásra, további javaslatok – többek között a Horizont 2020-ra vonatkozóan 
– pedig elfogadásra várnak. Ezekhez a jogalapokhoz emellett olyan szakpolitikai keretek 
társulnak, mint például a felülvizsgált transzeurópai közlekedési és energiaügyi 
iránymutatások, valamint a 2012 elején előterjesztendő két közösségi stratégiai keret, 
amelyek közül az egyik a megosztott irányítású alapokra51, a másik a kutatásra és az 
innovációra vonatkozik. E keretek prioritási sorrendet állítanak fel az uniós támogatási 
területek között és megfelelőbben koordinálják az EU különböző finanszírozási 
programjait.  

                                                 
50 A jelenlegi szabályok értelmében nemzeti stratégiai jelentést kell készíteni. 
51 ERFA, ESZA, Kohéziós Alap, Halászati Alap és Vidékfejlesztési Alap. 
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A többéves pénzügyi keretre (MFF) vonatkozó javaslatok alappillére az, hogy az EU-
költségvetésnek hatékony és növekedésserkentő beruházásokat kell szolgálnia. A 
kohéziós politikára irányuló javaslatok fenti célokat szolgáló kulcsfontosságú elemeihez 
tartoznak a tematikusan az Európa 2020 stratégia prioritásaira összpontosító 
mechanizmusok, a forráskoncentráció, valamint azon új feltételrendszer, amely 
biztosítani fogja az uniós finanszírozás eredményközpontúságát, és erős ösztönzőerőt 
nyújt a tagállamoknak az Európa 2020 stratégia növekedésre és munkahelyteremtésre 
irányuló célkitűzéseinek hatékony megvalósítása terén. A nemzeti és az uniós 
finanszírozás kölcsönös megerősítése céljából minden tagállammal partnerségi szerződés 
jön létre. 

A következő többéves pénzügyi keretben előirányzott európai összekapcsolódási 
eszköz előkészítéseként a Bizottság októberben javaslatot tett az Európa 2020 
projektkötvény-kezdeményezés kísérleti szakaszára 230 millió euró összegben. A 
kezdeményezés olyan területeken kívánja mobilizálni a beruházásokat, amelyek 
ösztönzik a növekedést és munkahelyeket teremtenek. A nagy és sürgős infrastrukturális 
beruházási igények, amelyekhez a projektelőkészítés terén hosszú átfutási idő társul, 
azonnali intézkedést kívánnak a finanszírozási hiány kezelése érdekében. A költségvetési 
megszorítások idején nagy szükség van innovatív megoldásokra, amelyek a 
magánmegtakarítások nagyobb hányadát mobilizálják, és bővítik az energiaipari, 
közlekedési és IKT-projektekhez elérhető pénzügyi eszközök skáláját. Az 
infrastrukturális projektek számára hozzáférhető finanszírozási lehetőségek szűkülése 
miatt fel kell tárni a hitelből történő finanszírozás egyéb forrásait. A kereskedelmi 
potenciállal rendelkező infrastrukturális projektek esetében azt a mintát kell követni, 
amikor az uniós forrásokhoz tőkepiaci és banki forrásokat társítanak, különösen az 
Európai Beruházási Bankon (EBB) mint a Szerződéssel létrehozott európai uniós 
pénzügyi szervezeten keresztül. 

3.8.3. A globális piacban rejlő lehetőségek kiaknázása 

Az EU gazdaságának alapkövét továbbra is az egységes piac képezi, viszont minden 
eddiginél magasabb a kereskedelem növekedésgenerálásban betöltött aránya, 2010-ben 
ugyanis az uniós növekedés nagyjából 25%-a a nemzetközi kereskedelemből származott. 
Rövid távon a növekedés nagy része Európán kívülről ered. 2015-re a világszintű 
növekedés 90%-a Európán kívül zajlik majd. Az uniós növekedési potenciál attól függ, 
hogy képesek leszünk-e kiaknázni az ottani növekedés adta hasznokat. Kétségtelen, hogy 
a leggyorsabban növekvő piacok az EU-nál sokkal kevésbé nyitottak. 

Európa jó külgazdasági kapcsolatokkal rendelkezik. E kapcsolatokat a jövőben is ápolni 
fogja valamennyi partnerével, különösen a fejlődő országokkal és azokat a változó 
körülményekhez igazítja. Az EU legnagyobb kereskedelmi partnere az Egyesült Államok 
és Kína. Az EU stratégiai partnereivel új és átfogó eszközöket hozott létre (az Egyesült 
Államokkal: például Transzatlanti Gazdasági Tanács – együttműködés az elektromos 
autók területén; Kínával: például magas szintű gazdasági és kereskedelmi párbeszéd – 
együttműködés az innováció területén). Az ázsiai régióban találhatóak a világ 
leggyorsabban növekvő gazdaságai. Ázsia regionális gazdasági integrációja nagyléptéken 
halad előre és az EU ki akarja használni az ottani potenciált, illetve élni kíván a 
lehetőségekkel. Az uniós stratégia egyik központi eleme a szabadkereskedelmi 
megállapodás Indiával. Ázsia nemcsak lényeges exportpiac, hanem fontos része az EU 
ellátási láncainak. Ami Oroszországot illeti, az EU érdeke az, hogy Oroszország 
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lehorgonyozzon a globális gazdasági rendszerben, és esetlegesen szabadkereskedelmi 
megállapodást kössön. Jelenleg vizsgálják a szabadkereskedelmi megállapodás 
lehetőségét a Mercosurral és Japánnal. A közvetlen szomszédságunkban elhelyezkedő 
országokkal folytatott kereskedelem középpontjában nemcsak a növekedés és a 
munkahelyteremtés, hanem a biztonság és a szolidaritás áll. Mindazonáltal az EU-val 
határos régiók együttesen gazdasági tényezőnek számítanak, hiszen az Unió ötödik 
legnagyobb kereskedelmi partnerei. A dél-mediterrán térség tekintetében az EU 
szabadkereskedelmi megállapodásokra és rövid távú kezdeményezésekre összpontosított. 
Az Unió szoros kapcsolatokat ápol Ukrajnával (mély és átfogó szabadkereskedelmi 
térségről szóló megállapodás) és a keleti partnerség többi országával is. 

Az árupiacokról és nyersanyagokról szóló közlemény52 fellépéseket javasolt az európai 
ipar világpiaci nyersanyagokhoz való hozzáférésének biztosítására, továbbá a pénzügyi 
és az árupiacok átláthatóságának javítására. 

A fokozott világszintű kereskedelem és beruházás kulcsfontosságú a stabil és 
fenntartható gazdasági fellendüléshez, illetve a növekedéshez és munkahelyteremtéshez 
Európában. Ennek érdekében az Unió számára azonnali prioritást jelent a jelenleg 
tárgyalás alatt lévő kereskedelmi szerződések megkötése: 1) az EU Indiával és 
Ukrajnával a következő csúcstalálkozóig meg kívánja kötni a szerződéseket, amennyiben 
azt a felek álláspontja lehetővé teszi, 2) a Kanadával, Szingapúrral és Malajziával 
folytatott tárgyalásokat legkésőbb 2012-ben le kívánja zárni, amennyiben azt a felek 
álláspontja lehetővé teszi, továbbá 3) a lezárt tárgyalásokat követően 2012 elején 
hivatalos megállapodást kíván kötni Peruval és Kolumbiával. 

                                                 
52 COM(2011) 25., 2011.2.2. 
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A tagállamok országspecifikus ajánlásainak szakpolitikai területenkénti áttekintése 
  Államháztartás Munkaerőpiac Strukturális politikák   Pénzügyi 

stabilitás 

  Költségvetési 
konszolidáció 

Hosszú távú 
fenntarthatóság 

Pénzügyi 
keret Adópolitika Bér-

megállapítás 

Aktív 
munkaerő-

piaci 
politikák 

Munkaerő-
piaci 

részvétel 
Oktatás Hálózatos 

iparágak 
Energia-

hatékonyság 
Szolgáltatási 

ágazat 

Üzleti 
környezet és 

kkv-k 

K+F, 
innováció 

Köz-
szolgáltatás, 

kohéziós 
politika 

Bank-
szektor 

Ingatlan-
piac 

AT x x x x     x  x     x           
BE x x   x x x x   x   x       x   
BG x x x   x   x  x x x       x     
CY x x x   x   x x x x  x       x   
CZ x x   x   x x x       x   x     
DE x   x       x x x   x       x   
DK x x   x     x x     x     x   x 
EE x    x   x x x x x             
ES x x   x x x    x     x x     x   
FI x x       x x x      x x   x     
FR x x   x x x x  x     x     x     
HU x   x x   x x         x   x     
IT x   x   x x x       x x x x     
LT x x x x     x   x x x x         
LU x x     x x x x                 
MT x x x   x x x x   x       x     
NL x x       x x         x x       
PL x x x       x x x     x  x x     
SE x           x                 x 
SI x x x     x x  x     x x   x x   
SK x x x x   x   x           x     
UK x x   x     x  x       x       x 

  22 17 11 11 8 13 20 16 7 5 11 10 3 11 5 3 

 
(1) megjegyzés: Görögország, Írország, Lettország, Portugália és Románia esetében az egyetlen ajánlás az EU–IMF pénzügyi támogatási programok keretében vállalt 
kötelezettségvállalások végrehajtásából áll. 
(2) megjegyzés: A fenti „x”-ek száma nem feltétlenül felel meg az egyes tagállamokra vonatkozó országspecifikus ajánlások számának, mivel az országspecifikus ajánlások gyakran egynél 
több területet is lefednek.
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Az Európa 2020 stratégia célkitűzései53 

* Azok az országok, amelyek az EU kiemelt céljának jelzőszámától eltérő jelzőszámhoz képest adták meg nemzeti célértékeiket. 

A 
tagállamok 
célkitűzései 

Foglalkoz-
tatási ráta 

(%) 

K+F 
a GDP %-

ában 

Kibocsátás-
csökkentési 

célkitűzések (a 
2005. évi szinthez 

képest)54 

Megújuló 
energia 

Energia-hatékonyság – 
az energiafogyasztás 
csökkentése millió 
kőolaj-egyenérték 

tonnában55 

Korai 
iskolaelhagyás 

%-ban 

Felsőfokú oktatás 
%-ban 

A szegénység vagy társadalmi 
kirekesztettség által veszélyeztetettek 

arányának csökkentése 

AT 77-78% 3,76% -16% 34% 7,16 9,5% 

38% (beleértve az 
ISCED [az oktatás 

egységes nemzetközi 
osztályozási rendszere] 

4a-t, amely jelenleg 
körülbelül 12%) 

235 000 

BE 73,2% 3,0% -15% 13% 9,80 9,5% 47% 380 000 

BG 76% 1,5% 20% 16% 3,20 11% 36% 500 000* 

CY 75-77% 0,5% -5% 13% 0,46 10% 46% 27 000 

CZ 75% 1% (csak a 
közszektor) 9% 13% nincs megadva 5,5% 32% 

a szegénység vagy társadalmi 
kirekesztettség által veszélyeztetett 

emberek arányának 2008-as szinten (a 
teljes népesség 15,3 %-a) tartása, illetve 

annak 30 000 fővel történő csökkentésére 
irányuló erőfeszítések 

DE 77% 3% -14% 18% 38,30 <10% 
42% (beleértve az 
ISCED 4-et, amely 

jelenleg 11,4%) 
330 000 (tartós munkanélküliek)* 

DK 80% 3% -20% 30% 0,83 <10% minimum 40% 22 000 (alacsony munkaintenzitású 
háztartásban élők)* 

EE 76% 3% 11% 25% 0,71 9,5% 40% 61 860 kikerült a szegénységi küszöb alól* 

EL 70% nincs adat -4% 18% 2,70 9,7% 32% 450 000 

                                                 
53 A végleges tagállami célértékeket 2011 áprilisában a nemzeti reformprogramokban határozták meg. 
54 A 2009/406/EK határozatban (vagy vállaláselosztási határozat) meghatározott nemzeti kibocsátás-csökkentési célértékek a kibocsátás-kereskedelmi rendszer által nem lefedett 

kibocsátásra vonatkoznak. A kibocsátás-kereskedelmi rendszer alá tartozó kibocsátást 21%-kal fogják csökkenteni a 2005-ös szinthez képest. A megfelelő teljes kibocsátás 20%-
kal csökken majd az 1990-es szinthez képest. 

55 Meg kell jegyezni, hogy a nemzeti előrejelzések abban a tekintetben is eltérőek, hogy mely bázisév(ek)hez képest becslik a megtakarításokat. 
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ES 74% 3% -10% 20% 25,20 15% 44% 1 400 000-1 500 000 

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

(szűken vett nemzeti 
meghatározás szerint) 

150 000 

FR 75% 3% -14% 23% 34,00 9,5% 50% 

a 2007 és 2012 közötti időszakban a 
szegénységi küszöb alatt élők arányának 

egyharmaddal vagy 1 600 000 fővel 
történő csökkentése* 

HU 75% 1,8% 10% 14,65% 2,96 10% 30,3% 450 000 

IE 69-71% 
kb. 2 % 
(a GNP 
2,5%-a) 

-20% 16% 2,75 8% 60% 2016-ig 186 000 fő* 

IT 67-69% 1,53% -13% 17% 27,90 15-16% 26-27% 2 200 000 

LT 72,8% 1,9% 15% 23% 1,14 <9% 40% 170 000 

LU 73% 2,3-2,6% -20% 11% 0,20 <10% 40% nincs célérték 

LV 73% 1,5% 17% 40% 0,67 13,4% 34-36% 121 000* 

MT 62,9% 0,67% 5% 10% 0,24 29% 33% 6 560 

NL 80 % 2,5 % -16% 14% nincs megadva <8 % 
>40% 

45% várhatóan 2020-
ban 

93 000* 

PL 71% 1,7% 14% 15,48% 14,00 4,5% 45% 1 500 000 

PT 75% 2,7-3,3% 1% 31% 6,00 10% 40% 200 000 

RO 70% 2% 19% 24% 10,00 11.3% 26,7% 580 000 

SE jelentősen 80% 
felett 4% -17% 49% 12,80 <10% 40-45% 

2020-ig a (a nappali tagozatos diákok 
kivételével) a munkaerőpiactól távol 

maradó vagy hosszabb ideje munkanélküli 
tartósan betegállományban levő nők és 

férfiak arányának 14 % alá csökkentése* 
SI 75% 3% 4% 25% nincs megadva 5% 40% 40 000 

SK 72% 1% 13% 14% 1,65 6% 40% 170 000 

UK 

a nemzeti 
reform-

programban 
nem szerepel 

célérték 

a nemzeti 
reform-

programban 
nem szerepel 

célérték 

-16% 15% nincs megadva 
a nemzeti reform-
programban nem 
szerepel célérték 

a nemzeti 
reformprogramban 

nem szerepel célérték 

a 2010. évi gyermekszegénységről szóló 
törvény meglévő célszámai* 
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Az EU-ra 
vonatkozó 

becsült adat 
73,70-74% 2,65-2,72% 

-20% 
(az 1990-es szinthez 

képest) 
20% 206,9 10,3-10,5% 37,5-38,0%56  

Az EU 
kiemelt 

célja 
75% 3% 

-20% 
(az 1990-es szinthez 

képest) 
20% 

az energiahatékonyság 
20%-os növelése, 

amely 368 millió tonna 
kőolaj-egyenértéknek 

felel meg 

10% 40% 20 000 000 

 

                                                 
56 A számítás nem foglalja magába az ISCED 4-et (Németország, Ausztria); az ISED 4-et is magában foglaló eredmény a következő: 39,9–40,4%. 


