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1. ĮŽANGA 

2010 m. Europos Vadovų Taryba susitarė dėl visapusiškos priemonės dabartiniams 
Europos uždaviniams spręsti – strategijos „Europa 2020“. Dabartinėmis aplinkybėmis ši 
strategija dar svarbesnė nei anksčiau. 2011 m. pirmąjį ketvirtį ES BVP augo, bet paskui 
augimas gerokai sulėtėjo. Manoma, kad metų pabaigoje ekonomikos augimas beveik 
visiškai sustos1. Padėtį euro zonoje dar labiau sunkina tebesitęsianti valstybių skolų krizė 
ir vis dar nestabilus bankų sektorius. Todėl namų ūkiai ir įmonės yra praradę pasitikėjimą 
ir riboja vartojimą ir investicijas. Be to, dėl sunkios viešųjų finansų būklės smarkiai 
apribotos galimybės plėtoti ekspansinę fiskalinę politiką ekonomikos augimui skatinti. 

Tokia padėtis turi didelės neigiamos įtakos įmonių veiklai, darbo rinkai (labiausiai 
nukenčia jaunimas ir žemos kvalifikacijos darbuotojai) ir valstybių finansams (tiek 
įplaukoms, tiek išlaidoms), todėl ateities augimo perspektyvos yra niūrios. Kita vertus, 
kylančios ekonomikos šalims diegiant vis pažangesnes technologijas, pasaulio 
ekonomika tampa vis konkurencingesnė.  

Kad įveiktų giliausią ekonomikos krizę savo istorijoje, ES privalo padvigubinti pastangas 
ekonomikos augimui, našumui ir darbo vietų kūrimui paspartinti. Jų nebereikia skirstyti į 
trumpalaikes ir ilgalaikes, nes ilgesnio laikotarpio ekonomikos perspektyvos turi 
tiesioginį trumpalaikį poveikį šalių skolinimosi sąnaudoms. Ilgesnio laikotarpio reformos 
turi būti įgyvendinamos kartu su trumpesnio laikotarpio priemonėmis. 

Strategijoje „Europa 2020“ pabrėžiama, kad, siekiant pašalinti struktūrinius Europos 
ekonomikos trūkumus, padidinti jos konkurencingumą bei našumą ir palaikyti tvarią 
socialinę rinkos ekonomiką, būtina parengti naują ekonomikos augimo planą, kurio 
laikantis būtų galima sukurti pažangią, tvarią ir integracinę ekonomiką. 

Strategijoje nustatyti penki pagrindiniai tikslai, kuriuos ES nori pasiekti iki 2020 m.: 
75 % 20–64 m. amžiaus ES gyventojų turėtų dirbti; 3 % ES BVP turėtų būti investuojami 
į MTTP; turėtų būti pasiekti vadinamieji 20x20x20 klimato ir energetikos sričių tikslai; 
mokyklos nebaigusių asmenų dalis turėtų būti mažesnė kaip 10 % ir bent 40 % jaunesnės 
kartos atstovų turėtų turėti tretinį ar jį atitinkantį išsilavinimą. Be to, bent 20 milijonų 
žmonių turėtų būti išgelbėti nuo skurdo ir socialinės atskirties. Šie tikslai yra tarpusavyje 
susiję ir itin svarbūs, kad visa strategija būtų sėkmingai įgyvendinta, jų turi siekti visos 
valstybės narės, o prie jų pastangų reikia prisidėti ES masto veiksmais. 

Strategija „Europa 2020“ yra Europos semestro dalis. Šis ekonominės politikos 
koordinavimo stiprinimo procesas pradėtas 2011 m. pradžioje. Remdamasi 
nacionalinėmis reformomis bei stabilumo ir konvergencijos programomis, Taryba pirmąjį 
semestrą užbaigė liepos mėn., susitardama dėl konkrečioms šalims skirtų rekomendacijų 
ir pabrėždama sritis, kuriose valstybės narės turi imtis tolesnių veiksmų2. Jose atsižvelgta 
į poreikį stiprinti struktūrines reformas įvairiose srityse, kad būtų galima pasinaudoti 
Europos augimo potencialu, ir ypatingas dėmesys skirtas paslaugų rinkų atvėrimui, 
reguliavimo aplinkos gerinimui, galimybių gauti finansavimą užtikrinimui ir energijos 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2011_autumn_forecast_en.htm. 
2 COM(2011) 400, 2011 6 7. 

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2011_autumn_forecast_en.htm
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vartojimo efektyvumo skatinimui3. Dabar svarbiausia įgyvendinti šias konkrečioms 
šalims skirtas rekomendacijas. 

2. PAŽANGA, PADARYTA SIEKIANT STRATEGIJOS „EUROPA 2020“ PAGRINDINIŲ 
TIKSLŲ 

Siekdamos strategijos „Europa 2020“ tikslų, valstybės narės gali gerokai sustiprinti savo 
ekonomikos augumo galimybes. Tačiau šiuo metu valstybių narių 2011 m. pavasario 
nacionalinėse reformų programose nustatytų įsipareigojimų nepakanka daugumai ES 
masto tikslų, ypač energijos vartojimo efektyvumo tikslui, pasiekti4. Be to, remiantis 
naujausiais turimais statistiniais duomenimis, tam tikra ES masto pažanga siekiant tikslų 
kol kas padaryta tik švietimo srityje. 

• Švietimo tikslas. Su mokyklos nebaigusių asmenų dalimi susijęs bendras ES 
tikslas remiantis dabartiniais nacionaliniais įsipareigojimais nebus pasiektas. 
Nacionaliniai tikslai patvirtina, kad 2020 m. mokyklos nebaigusių asmenų dalis 
būtų 10,5 %, todėl bendras europinis 10 % tikslas nebūtų pasiektas. Mokyklos 
nebaigusių asmenų dalis ES 2010 m. tebebuvo maždaug 14,1 %, o 2009 m. – 
14,4 %. Tačiau skirtingų šalių ir skirtingų konkrečių šalių regionų rodikliai šioje 
srityje yra labai nevienodi. Kalbant apie tretinį išsilavinimą turinčių 30–34 metų 
asmenų tikslą, valstybių narių pasiektų dabartinių nacionalinių tikslų 
kumuliacinis poveikis leistų 2020 m. pasiekti tik maždaug 37 % lygį. Tačiau 
tretinį išsilavinimą turinčių asmenų ES procentinė dalis išaugo nuo 32,3 % 
2009 m. iki 33,6 % 2010 m., ir iš dabartinių tendencijų atrodo, kad pagrindinis 
40 % tikslas galėtų būti pasiektas 30–34 m. amžiaus grupėje. 

• Užimtumo tikslas. Jei visos valstybės narės pasiektų savo nacionalinius tikslus, 
visos ES rodiklis vis tiek būtų 1,0–1,3 procentiniu punktu mažesnis už 
nustatytąjį 75 % tikslą. 2011 m. esminės pažangos nepadaryta. Ekonomikos 
atsigavimas sulėtėjo, o bendras užimtumo lygis pirmąjį metų pusmetį didėjo tik 
šiek tiek, todėl ES-27 2011 m. užimtumo lygis greičiausiai bus tik truputį 
didesnis nei 2010 m. buvęs 68,6 % užimtumo lygis ir vis dar gerokai mažesnis 
nei prieš krizę buvęs 70,3 % užimtumo lygis Uždavinys – iki 2020 m. turi būti 
įdarbinta dar 17,6 milijonų gyventojų – išlieka.  

• Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros tikslas. Remiantis nacionaliniais 
tikslais, ES rezultatas vis tiek būtų maždaug 0,3 procentinio punkto mažesnis už 
nustatytąjį 3 % tikslą. MTTP investicijų lygis 2009 m. buvo 2,01 % ir manoma, 
kad 2011 m. pažanga bus menka. 

• Skurdo mažinimo tikslas. Remiantis dabartiniais nacionaliniais tikslais, ES 
tikslas iki 2020 m. išgelbėti nuo skurdo ir socialinės atskirties bent 20 milijonų 
žmonių nebus pasiektas. Pagal pirmąjį preliminarų bendrų veiksmų vertinimą iki 
2020 m. nuo skurdo ir socialinės atskirties būtų išgelbėta apie 12 milijonų 
žmonių. Jeigu atsižvelgiama į strategijų, kuriomis siekiama, pvz., kovoti su 

                                                 
3 Žr. 1 priede pateiktą apžvalgos lentelę. 
4 Žr. 2 priede pateiktą apžvalgos lentelę. 
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vaikų skurdu arba sumažinti ilgalaikį nedarbą, šalutinį poveikį, šis skaičius gali 
padidėti 25 %. Tačiau rezultatas vis tiek būtų bent 5 milijonais (arba 25 %) 
mažesnis už nustatytąjį pagrindinį ES tikslą. 

• 20 x 20 x 20 tikslas. Kalbant apie 20 x 20 x 20 tikslus, iš naujausių išmetamųjų 
teršalų kiekio mažinimo prognozių5 matyti, kad ES pasiektų bendrą tikslą 20 % 
sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį, bet kai kurios valstybės narės turės 
įgyvendinti papildomas strategijas, kad pasiektų joms nustatytus privalomus 
nacionalinius tikslus. Šiuo metu atliekama bendroji valstybių narių nacionalinių 
tikslų, susijusių su energijos vartojimo efektyvumu, analizė. Ataskaita turėtų 
būti parengta 2012 m. pradžioje. Tačiau, jeigu valstybės narės iki galo 
įgyvendins savo atsinaujinančiosios energijos veiksmų planus, 20 % 
atsinaujinančiosios energijos tikslas, remiantis teisiškai privalomais 
nacionaliniais tikslais, iki 2020 m. turėtų būti pasiektas. ES lygmeniu tokios 
energijos dalis padidėjo nuo 10,34 % 2008 m. iki 11,6 %6 2009 m. 

Tikslai nustatyti siekiant sukurti akstiną kiekvienai valstybei narei įsipareigoti siekti 
išmatuojamos pažangos svarbiausiose srityse, kuriose iškelti penki pagrindiniai tikslai. 
Dėl sudėtingos dabartinės ekonominės padėties ir vykdomo fiskalinio konsolidavimo 
kyla pavojus siekiamų tikslų mastui, todėl artimiausiais metais reikės papildomų 
pastangų siekiant užtikrinti, kad ES masto veiksmai iki 2020 m. būtų pasiekti. 

3. EUROPOS AUGIMO POTENCIALO STIPRINIMAS 

Siekiant ekonomikos augimo reikia visapusiškai pasinaudoti strategijos „Europa 2020“ 
pavyzdinėmis iniciatyvomis ir ES turimomis priemonėmis. Visos septynios iniciatyvos 
parengtos7, tad dėmesys dabar skiriamas jų įgyvendinimui. Iš esmės padaryta 
patenkinama pažanga. 2010–2011 m. jau užbaigti kai kurie pagrindiniai kiekvienos 
iniciatyvos veiksmai. Tačiau daug veiksmų dar tik pasiūlyti, ir juos turės priimti Taryba 
ir Europos Parlamentas. Atsižvelgdama į tai, kad delsti negalima, Komisija nustatė tam 
tikrus prioritetinius pasiūlymus, turinčius didelį ekonomikos augimo potencialą, kurių 
priėmimą reikėtų paspartinti siekiant paskatinti augimą8.  

3.1. Strategijos „Europa 2020“ pavyzdinė iniciatyva „Inovacijų sąjunga“ 

Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų veikla pastaraisiais metais nebuvo vykdoma 
patenkinamai, todėl jau ir taip gana nemažas inovacijų atotrūkis nuo JAV ir Japonijos dar 
labiau padidėjo. Keletas kitų didelių konkurentų, įskaitant Kiniją ir Braziliją, pagal 

                                                 
5 COM(2011) 1151, 2011 10 7. 
6 Preliminarūs duomenys. 
7 „Europos skaitmeninė darbotvarkė“ (COM(2010) 245 galutinis/2, 2010 5 19), „Judus jaunimas“ 

(COM(2010) 477, 2010 9 15), „Inovacijų sąjunga“ (COM(2010) 456, 2010 10 6), „Globalizacijos 
eros pramonės politika“ (COM(2010) 614, 2010 10 27), „Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo 
darbotvarkė. Europos indėlis siekiant visuotinio užimtumo“ (COM(2010) 682, 2010 11 23), 
„Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi planas. Europos socialinės ir teritorinės 
sanglaudos bendroji programa“ (COM(2010) 758, 2010 12 15), „Tausiai išteklius naudojanti 
Europa“ (COM(2011) 21, 2011 1 26). 

8 Konkretiems ES masto pasiūlymams skirtas 2012 m. metinės augimo apžvalgos priedas. 
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inovacijų veiklos rezultatus dabar vejasi ES9. Apibendrinant visos ES rezultatus 
paaiškėjo, kad valstybių narių rezultatai yra labai skirtingi ir kad kai kurių šalių 
(Švedijos, Danijos, Suomijos ir Vokietijos) rezultatai pagal pasaulinius standartus yra 
geri.  

Nurodomos kelios Europos inovacijų stokos priežastys: Europos įmonės daugiausia 
veikia tradiciškesniuose sektoriuose, kuriuose MTTP vykdomi mažesniu mastu 
(tendencija rinktis pažįstamą tradicinį kelią); investicijos į inovacijomis pagrįstus 
augančius sektorius (pvz., biotechnologijų, interneto) vykdomos lėčiau dėl nevisiškai 
veikiančios bendrosios rinkos, įskaitant paslaugų, dėl prastesnės inovacinių produktų 
rinkos perspektyvos ir didėjančio žmogiškųjų išteklių, turinčių reikiamų įgūdžių, 
trūkumo; sunkiau gauti finansavimą, menkai išnaudojamos programos ir su paklausa 
susijusios politikos galimybės siekiant skatinti inovacijas; žinių trikampio ryšiai visoje 
ES yra gana netvirti.  

Pavyzdinės iniciatyvos „Inovacijų sąjunga“ tikslas – spręsti šiuos uždavinius, prisiimant 
34 konkrečius įsipareigojimus, kurių terminai aiškiai apibrėžti. Apskritai padaryta gera 
pažanga ir 30 iš 34 įsipareigojimų jau įgyvendinami. Pradėtos vykdyti konkrečios 
iniciatyvos ir bandomosios programos. Iki 2011 m. pabaigos, remdamasi plataus masto 
diskusijų su suinteresuotosiomis šalimis rezultatais, Komisija bus pateikusi šešis 
pasiūlymus dėl įstatymo galią turinčių aktų, kurie paskelbti pavyzdinėje iniciatyvoje 
(viena patentų apsaugos sistema, standartizacijos paketas, „Horizontas 2020“ nauja 
sanglaudos politika, viešųjų pirkimų teisinės sistemos modernizavimas ir rizikos kapitalo 
fondams skirtas Europos pasas). 

Europai reikia greitesnio modernizuoto standartų nustatymo, prieinamesnių patentų, 
daugiau inovacinių produktų ir paslaugų viešųjų pirkimų, geresnių galimybių gauti 
kapitalo ir tikros Europos žinių rinkos. Komisija jau pateikė bendros patentinės apsaugos 
kūrimo pasiūlymų, siekdama sumažinti patentavimo sudėtingumą ir išlaidas. Komisija 
ragina iki 2011 m. pabaigos politiniu lygiu susitarti dėl šių pasiūlymų ir dėl bendro 
patentų teismo susitarimo. Ji taip pat pateikė standartizacijos paketą, siekdama 50 % 
modernizuoti ir paspartinti standartų nustatymą.  

Pagrindiniai 2011 m. veiksmai: pagal Europos inovacijų partnerystę pradėta įgyvendinti 
bandomoji partnerystė aktyvaus ir sveiko senėjimo srityje, kurios tikslas – padėti dvejais 
metais padidinti sveiko gyvenimo metų skaičių ir atitinkamai padidinti įsidarbinimo 
galimybes bei sumažinti darbo rinkos nuostolius, sutelkiant visus inovacijų ciklo 
dalyvius visuose sektoriuose greičiau rasti naujoviškus visuomenės problemų 
sprendimus. Į BŽŪP reformų pasiūlymus įtraukta ir Europos inovacijų partnerystė žemės 
ūkio ir kaimo plėtros srityje. Tikimasi panaikinti didelį dabartinį mokslinių tyrimų ir 
ūkininkavimo veiklos gerinimo atotrūkį. Padaryta pažanga ir nustatant 48 prioritetines 
Europos mokslinių tyrimų infrastruktūras, kurios nurodytos 2010 m. Europos mokslinių 
tyrimų infrastruktūros strategijų forumo plane: 10 iš jų jau plėtojamos, o kitas 16 būtų 
galima pradėti kurti 2012 m.  

Viešieji pirkimai turi labai didelį ES inovacijų diegimo rinkoje potencialą – 2009 m. jie 
sudarė 19,9 % ES BVP. Komisija bendradarbiauja su valstybėmis narėmis, kad geriau 

                                                 
9 http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/iu-scoreboard-2010_en.pdf. 
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išnaudotų šį potencialą. Komisija iki 2011 m. pabaigos pateiks pasiūlymą supaprastinti 
viešųjų pirkimų sistemą ir taikyti veiksmingesnes bei ekologiškesnes procedūras. Šiame 
pasiūlyme bus numatyta nauja speciali viešųjų pirkimų procedūra, pagal kurią bus 
kuriami ir vėliau perkami nauji novatoriški produktai, darbai ir paslaugos.  

Be to, nagrinėjamos galimybės, kaip įmonės galėtų geriau naudoti intelektinę nuosavybę. 
Komisija išnagrinėjo keletą galimybių, kaip padidinti intelektinės nuosavybės teisių vertę 
Europos mastu. 2012 m. Komisija planuoja pradėti debatus su valstybėmis narėmis, kad 
parengtų tolesnius veiksmus. Siekiant stiprinti mokslininkų ir įmonių bendradarbiavimo 
ryšius, 2008 m. įsteigtas Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT). Jo tikslas – 
sukurti naujos rūšies aukštojo mokslo įstaigų, mokslinių tyrimų organizacijų ir įmonių 
partnerystes – Žinių ir inovacijų bendrijas (ŽIB). Tokios bendrijos sukurtos trijose 
srityse: tvarios energetikos, klimato kaitos ir IRT – jų rezultatai kol kas teigiami. 
Komisija toliau stebės ir vertins veikiančias EIT ŽIB ir pateiks pasiūlymų pagal 
programą „Horizontas 2020“ nuo 2014 m. išplėsti EIT veiklą.  

Komisija taip pat skatins įmonių ir universitetų bendradarbiavimą, sukurdama 
vadinamąsias švietimo ir verslo sektorių žinių sąjungas, kad būtų parengtos naujos 
tarpdalykinės mokymo programos, kuriomis būtų sprendžiamas su inovacijomis susijusių 
įgūdžių spragos ir verslumo klausimas. Šiuo tikslu 2011 m. pabaigoje pradėtas vykdyti 
bandomasis projektas. 2012 m. Komisija pasiūlys Europos mokslinių tyrimų erdvės 
sistemą ir pagalbines priemones, kuriomis būtų šalinamos judumo ir tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo kliūtys ir kurios turėtų būti įgyvendintos iki 2014 m. pabaigos. 
2012 m. Komisija taip pat pradės taikyti veikla grindžiamą aukštojo mokslo institucijų 
reitingavimo ir informacijos priemonę „U-Multirank“, pirmieji rezultatai paaiškės 
2013 m. 

Dvi valstybės narės gavo rekomendacijas, kad pagerintų savo mokslinių tyrimų ir 
inovacijų sistemas, visų pirma privačių mokslinių tyrimų ir inovacijų programą. Iš 
pirmųjų įgyvendinimo rodiklių matyti, kad šioje srityje padaryta tam tikra, nors ir 
nedidelė pažanga.  

3.2. Strategijos „Europa 2020“ pavyzdinė iniciatyva „Europos skaitmeninė 
darbotvarkė“ 

IRT yra svarbūs augimą skatinantys veiksniai, jais galima paaiškinti pusę šiuolaikinės 
ekonomikos našumo augimo. Vis dėlto, kai kalbama apie investicijas į IRT ir didelės 
spartos plačiajuosčio ryšio plėtojimą, palyginti su pagrindiniais konkurentais, Europa 
atsilieka ir iki galo nepanaudoja šių sektorių augimo ir darbo vietų potencialo, kurio 
reikia, kad šie sektoriai klestėtų.  

Kiek tai susiję su Skaitmeninės darbotvarkės pavyzdine iniciatyva, pažanga, vertinama 
skaitmeninės darbotvarkės rezultatų suvestine10, toliau daroma, tačiau, norint pasiekti 
susijusius tikslus, reikia labiau stengtis. Iš 101 veiksmų, suplanuotų pagal septynis 
skaitmeninės darbotvarkės ramsčius, 14 veiksmų jau įvykdyti 2010 ir 2011 m., o likusius 
50 veiksmų ketinama užbaigti per kitus 12 mėnesių. Sumažinus kliūtis greitai įdiegti 

                                                 
10 http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/scoreboard/index_en.htm. 
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internetą ir padidinus pasitikėjimą elektronine aplinka, būtų galima suaktyvinti BVP 
augimą, padidinti Europos konkurencinį pranašumą ir sukurti naujų darbo vietų bei 
įmonių. Skubiausi skaitmeninės darbotvarkės veiksmai – sukurti bendrąją skaitmeninę 
rinką, kurioje per ateinančius dešimt metų BVP augimas galėtų padidėti 4 %11. 

Pasaulinė dažnių juostos pločio paklausa per metus išaugo 50–60 %. Šiandien daugiau 
kaip 50 % plačiajuosčio ryšio linijų Japonijoje ir 40 % plačiajuosčio ryšio linijų Korėjoje 
yra šviesolaidinės – jomis užtikrinamas didelio pajėgumo ryšys, tuo tarpu Europoje 
šviesolaidinis ryšys sudaro tik apie 5 %. Tikimasi, kad 10 procentinių punktų padidėjus 
plačiajuosčio ryšio skverbties rodikliui, BVP padidės 0,9–1,5 procentinio punkto. Todėl 
investicijos į plačiajuostį ryšį turėtų tapti pagrindine ES augimo strategijos dalimi, ypač 
naudojant turimas nacionalines ir regionines lėšas, priimant atitinkamas miesto 
planavimo taisykles, skirtas diegimo išlaidoms mažinti, ir daugiausia dėmesio skiriant šio 
ryšio ir energetikos infrastruktūros sąsajai, siekiant paspartinti pažangiųjų elektros 
energijos tinklų kūrimą. 2010 m. Komisija paskelbė komunikatą12, kuriame išdėstytos 
bendros taisyklės, kaip turėtų būti formuojama ES ir nacionalinė politika, kad būtų 
pasiekti su plačiajuosčiu ryšiu susiję tikslai. Šia priemone siekiama pagreitinti labai 
spartaus interneto kūrimą. Komunikatas priimtas kartu su rekomendacija dėl naujos 
kartos prieigos tinklų, siekiant aiškiomis ir veiksmingomis reguliavimo priemonėmis 
skatinti investicijas.  

Išaugus naudojimuisi judriojo ryšio interneto paslaugomis, reikia daugiau spektro 
dažnių juostų. Tą įrodo išmaniųjų telefonų generalizacija (iki 2020 m. ji galėtų apimti 
100 % visų pasaulio gyventojų) ir smarkiai išaugęs skaitmeninių lentelių naudojimas 
(prognozuojama, kad 2011 m. jų bus 62 mln. vienetų13). Išaugus naudojimuisi video 
paslaugomis, kurios sudaro du trečdalius viso judriojo ryšio paslaugų, reikia didesnio 
pajėgumo ryšio. Su radijo dažniu susijusios paslaugos sudaro 2–2,5 % ES BVP (apie 
250 mlrd. EUR), Europos belaidžių elektroninių ryšių pramonės sektoriuje yra 3,5 mln. 
darbo vietų, jame kasmet surenkama apie 130 mlrd. EUR mokestinių pajamų ir 
tiesioginis šio sektoriaus įnašas į Europos BVP yra 140 mlrd. EUR. 2012 m. pradžioje 
Europos Parlamentas ir Taryba turėtų kuo greičiau priimti penkerių metų radijo spektro 
politikos programą, dėl kurios institucijos iš esmės susitarė.  

ES dar neišnaudota didelė dalis elektroninės prekybos augimo potencialo. Elektroninės 
prekybos vaidmuo labai svarbus bendradarbiaujant verslo įmonėms, kadangi 27 % ir 
13 % įmonių atitinkamai pirkimo ir pardavimo operacijas vykdo elektroniškai. Vis dėlto 
šiuo metu elektroninė prekyba sudaro tik 3,4 % mažmeninės prekybos. Nors 2010 m. 
40,4 % piliečių vykdė pirkimo operacijas internetu, tik 9 % jų vykdė tarpvalstybines 
operacijas (Eurostato informacija). Remiantis naujausia informacija, apskaičiuota, kad 
dėl mažesnių kainų internete ir didesnio pasirinkimo elektroninės prekybos (vien tik 
prekėmis) nulemta vartotojų gerovė yra apie 11,7 mlrd. EUR, t. y. 0,12 % ES BVP. Jeigu 
elektroninė prekyba išaugtų iki 15 % viso mažmeninio sektoriaus prekybos ir būtų 
pašalintos bendrosios rinkos kliūtys, bendra vartotojų gerovė būtų apie 204 mlrd. EUR, 
t. y. 1,7 % ES BVP14. 2010 m. skaitmeninių muzikos įrašų pardavimai sudarė 19 % ES 

                                                 
11 http://ec.europa.eu/bepa/pdf/monti_report_final_10_05_2010_en.pdf. 
12 COM(2010) 472 galutinis, 2010 9 20. 
13 2011 m. rugsėjo mėn. IDC ataskaita. 
14 Civic Consulting (2011 m.) – „Consumer market study on the functioning of e-commerce“ („Su 

elektroninės rinkos veikimu susijęs vartotojų rinkos tyrimas“).  
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muzikos įrašų rinkos, palyginti su 49 % JAV muzikos įrašų rinkos. Visose 27 valstybėse 
narėse yra du muzikos paslaugų interneto tiekėjai, tačiau dauguma muzikos paslaugų 
internetu galima naudotis tik vienoje ar keliose valstybėse narėse. 2011 m. pirmąjį 
ketvirtį JAV elektroninių knygų pardavimai viršijo masinės rinkos popierinių knygų 
pardavimus, o Europoje elektroninių knygų rinka yra silpna.  

Siekdama pagerinti alternatyvų vartotojų ir įmonių ginčų sprendimą Sąjungoje, 2011 m. 
Komisija pasiūlė teisės aktą, kuris apima konkretų pasiūlymą dėl ES lygio žalos 
atlyginimo priemonės, kuri skirta tarpvalstybinės elektroninės prekybos ginčams 
veiksmingai spręsti. 2012 m. Komisija paskelbs pasiūlymus palengvinti elektroninę 
prekybą, inter alia, tarpvalstybiniu mastu tarpusavyje pripažįstant elektroninio tapatumo 
nustatymą ir elektroninį parašą, taisykles, skirtas tarpvalstybinei prekybai skaitmeniniu 
turiniu skatinti, modernizuojant Europos autorių teisių sistemą. Komisija taip pat svarstys 
priemones, kuriomis remiama kortelių, interneto ir judriojo ryšio mokėjimų ES lygio 
rinkos integracija, remiantis žaliosios knygos konsultacijomis. Komisija taip pat pasiūlys 
naujus teisės aktus, susijusius su didesne asmens duomenų apsauga, ir veiksmus, 
susijusius su teisės aktų vykdymu ir informacijos teikimu, siekiant padidinti vartotojų 
pasitikėjimą elektronine prekyba.  

Taip pat yra galimybė visoje ES visiškai įgyvendinus elektroninių viešųjų pirkimų 
(e. viešųjų pirkimų) procedūras labai padidinti veiksmingumą – kai kuriais skaičiavimais 
tokiu būdu būtų galima sutaupyti iki 50–70 mlrd. EUR per metus. Komisijos vertinimu, 
2009 m. tik 5 % procedūrų buvo atliekamos elektroniniu būdu. Todėl jos pasiūlyme 
atnaujinti viešųjų pirkimų direktyvas, kuris turėtų būti pateiktas 2011 m. gruodžio mėn., 
bus nustatytos priemonės užtikrinti, kad elektroninės procedūros būtų taisyklė, o ne 
išimtis.  

Siekiant paremti pažangių skaitmeninių prietaisų plėtojimą, reikalingas Europos masto 
požiūris į nuotolinius išteklius (angl. cloud computing), kad Europos įmonėms ir 
administracinėms institucijoms būtų suteiktas teisinis tikrumas ir jos galėtų siūlyti ir 
naudoti nuotoliniais ištekliais grįstas paslaugas, kurios sparčiai tampa pagrindiniais 
veiksmingumą ir verslumą skatinančiais veiksniais šiandieninėje skaitmeninėje 
ekonomikoje. Manoma, kad nuotolinių išteklių paslaugos sudarys vidutiniškai 0,1 % 
BVP trumpuoju laikotarpiu ir 0,4 % vidutinės trukmės laikotarpiu, be to, šiame sektoriuje 
pradiniu etapu bus sukurta maždaug 300 000 papildomų darbo vietų Europoje15.Komisija 
iki 2013 m. pasiūlys Europos masto požiūrį į nuotolinius išteklius, kad Europos paslaugų 
teikėjams ir vartotojams būtų suteiktas reikalingas teisinis tikrumas.  

Taip pat reikia ryžtingų veiksmų, siekiant didinti interneto saugumą ir mažinti 
sąnaudas, patiriamas dėl vis didėjančio išpuolių prieš bendrajai rinkai ypatingai svarbią 
infrastruktūrą, skaičiaus. Komisija ketina 2012 m. pasiūlyti plataus užmojo ES interneto 
saugumo strategiją.  

                                                 
15 F. Etro (2010 m.), The economic impact of cloud computing, Review of Business and Economics. 



 

LT 9   LT 

3.3. Strategijos „Europa 2020“ pavyzdinė iniciatyva „Tausiai išteklius 
naudojanti Europa“ 

Europai gali būti ekonomiškai naudinga spręsti su energetika, klimato kaita ir ištekliais 
susijusius uždavinius. Sąjungos energijos vartojimo efektyvumo tikslas – iki 2020 m. 
sutaupyti 20 % energijos. Jį pasiekus vartotojų sąskaitos galėtų sumažėti 1 000 EUR 
vienam namų ūkiui per metus, pagerėtų Europos pramonės konkurencingumas ir iki 
2020 m. būtų sukurta iki 2 mln. naujų darbo vietų. Plačiau vertinant tausų išteklių 
naudojimą, pagal Komisijos užsakytus preliminaraus modeliavimo rezultatus, 15 % 
sumažinus bendrus ekonomikos išteklių poreikius (angl. Total Material Requirements, 
TMR), ES BVP gali padidėti 3,6 %, o užimtumas – apie 2,5 mln. Kiekvieno procentinio 
punkto, kuriuo sumažinami TMR, vertė verslo sektoriui siektų maždaug 25 mlrd. EUR ir 
iki 150 000 naujų darbo vietų16. Įmonės galėtų daug sutaupyti (vien tik Jungtinėje 
Karalystėje apie 25 mlrd. EUR per metus), jeigu taikytų nemokamas arba nebrangias 
tausaus išteklių naudojimo priemones, tausiau naudotų žaliavas ir išskirtų mažiau atliekų. 
Didžiausią potencialą turi šie sektoriai: cheminių medžiagų, mineralų, metalo gamybos, 
energijos, komunalinių paslaugų, statybos ir atliekų tvarkymo17. Nors dėl ekonomikos 
krizės sumažėjo išmetamo CO2 kiekis, iš prognozių matyti, kad tam tikros valstybės 
narės turės imtis papildomų politinių priemonių, kad iki 2020 m. pasiektų nacionalinius 
išmetamųjų teršalų mažinimo tikslus. Be to, reikės veiksmingų priemonių, siekiant 
įgyvendinti likusius atsinaujinančiosios energijos ir energijos vartojimo efektyvumo 
tikslus. Šiomis aplinkybėmis reikės didelių papildomų investicijų į energetikos 
infrastruktūrą, energijos perdavimo tinklus, atsinaujinančiąją energiją ir efektyvų 
energijos vartojimą pastatuose.  

Komisija įvykdė 14 iš 20 planuotų strateginių iniciatyvų pagal šią pavyzdinę iniciatyvą. 
Siekdama suteikti tolesnių pavyzdinės tausaus išteklių naudojimo iniciatyvos 
įgyvendinimo gairių, Komisija paskelbė gaires, kuriose nurodyti konkretūs veiksmai, 
kurių reikėtų imtis, ir nustatyti ekonomikos sektoriai, kuriuose sunaudojama daugiausia 
išteklių ir kurie daro didžiausią poveikį aplinkai, taip pat nurodomos priemonės ir 
rodikliai, kuriais būtų galima vadovautis vykdant veiksmus Europoje ir tarptautinius 
mastu. Visų pirma, pateiktas direktyvos dėl energijos vartojimo efektyvumo pasiūlymas, 
kuriame nurodytos įvairios efektyvaus energijos vartojimo priemonės, kurias reikėtų 
įgyvendinti, siekiant sutaupyti daugiau energijos. Taip pat priimtas komunikatas dėl 
energijos tiekimo saugumo ir tarptautinio bendradarbiavimo, kuriame nustatyta 
visapusiška ES išorės santykių energetikos srityje strategija. Komisija pradėjo 
įgyvendinti gaires, skirtas pereiti prie konkurencingos mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų ekonomikos ir nurodė tarpinius tikslus siekiant ekonomiškai mažinti 
išmetamųjų teršalų kiekį laikantis tikslo iki 2050 m. 80–95 % sumažinti ES išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Palaipsniui pereinant prie mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų ekonomikos, pagerėtų energijos tiekimo saugumas ir ES vidutinės 
kuro sąnaudos sumažėtų 175–320 mlrd. EUR per metus. Kiti teigiami rezultatai būtų 
švaresnis oras ir geresnė visuomenės sveikata; dėl to sąnaudos 2030 m. būtų mažesnės 
maždaug 27 mlrd. EUR per metus. Taip pat Komisija pristatė naują baltąją knygą dėl 

                                                 
16 TMR rodiklis – tai bendras pirminių iš gamtos gautų medžiagų kiekis, skirtas šalies ekonominei 

veiklai. TMR parodo materialinį ekonomikos pagrindą. Į jį įskaičiuojami šalies teritorijoje 
gaunami ištekliai ir su importu susiję išteklių poreikiai. 

17 Further Benefits of Business Resource Efficiency, Oakdene Hollins, 2011 m. 
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transporto, skirtą konkurencingai, tausiu išteklių naudojimu grindžiamai transporto 
sistemai kurti. Joje nustatyti plataus užmojo tikslai – mažinti transporto sektoriaus 
išmetamą anglies dioksido kiekį, sukurti Bendrą Europos transporto erdvę ir mažinti 
priklausomybę nuo naftos.  

Komisija patvirtino 2011 m. teisėkūros pasiūlymų paketą, skirtą bendros žemės ūkio 
politikos (BŽŪP) reformai, kuriame, be kita ko, tvirtai įsipareigojama iš esmės gerinti 
gamtos išteklių valdymą. Pirmame ir antrame BŽŪP ramsčiuose pasiūlytais pakeitimais 
siekiama geriau integruoti aplinkos ir klimato uždavinius ūkių lygmeniu ir skatinti tvarią 
kaimo vietovių ekonomikos plėtrą.  

Užbaigta energijos vidaus rinka yra būtina sąlyga siekiant išnaudoti visas taupymo 
galimybes, kurias dėl tvirtesnio likvidumo ir konkurencijos gali suteikti visiškai 
integruota Europos dujų ir elektros energijos rinka. Užtikrinus rinkos integraciją taip pat 
padidės energijos tiekimo saugumas ir dėl didesnių paklausos ir pasiūlos užtikrinimo 
zonų bus lengviau integruoti naujus atsinaujinančiosios energijos gamybos šaltinius. 
Intensyvesnė tarpvalstybinė prekyba elektros energija ir dujomis gali sušvelninti kainų 
šuolius ir sudaryti lengvesnes sąlygas naujiems veikėjams patekti į rinką, ir taip skatinti 
inovacijas bei konkurenciją.  

Siekiant, kad energijos vidaus rinka tinkamai veiktų, būtinos nuoseklesnės nacionalinės 
strategijos, turinčios poveikį kaimyninėms šalims. Kuriant nacionalinės teisės aktus ir 
teikiant paskatas investuotojams, įskaitant dėl kainų ir mokesčių, reikėtų atidžiai vertinti 
įvairių priemonių sąveiką siekiant užtikrinti stabilias investavimo sąlygas Europos 
pramonei ir paslaugų teikėjams. Pavyzdžiui, atsinaujinančiosios energijos sektoriuje 
reikėtų vengti drastiškų politikos pokyčių, taip pat taikomų atgaline data, siekiant 
išvengti nereikalingos reguliavimo rizikos, dėl kurios sumažėja atsinaujinančiosios 
energijos gamybos perspektyvumas. Dabartinės atsinaujinančiosios energijos paramos 
schemos turėtų tapti ekonomiškesnės. Reikia remti didelio masto gamybą, kad rinkos 
veikėjai galėtų sumažinti sąnaudas, sumažinti subsidijas ir integruoti atsinaujinančiąją 
energiją visiškai europietiškoje rinkoje. 

Pagal bet kurį būsimą energetikos scenarijų energetikos infrastruktūros vaidmuo bus 
pagrindinis siekiant visoje Sąjungoje suderinti paklausą ir pasiūlą. Todėl reikia nedelsiant 
modernizuoti ir išplėsti Europos elektros energijos ir dujų tinklus. Neseniai Komisija 
pateikė naujo reglamento dėl energetikos infrastruktūros pasiūlymą, kuriuo pakeičiama 
dabartinė TEN-E sistema18. Naujos sistemos tikslas – užtikrinti, kad strateginiai 
energetikos tinklai ir saugojimo infrastruktūra skirtinguose Sąjungos regionuose būtų 
užbaigti iki 2020 m. Komisijos pasiūlyme dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės 
numatytas 9,1 mlrd. EUR ES finansavimas, kurį panaudojus bus galima visiškai 
panaudoti 200 mlrd. EUR vertės investicijas, kurių nuo šiandien iki 2020 m. reikia 
Europai svarbiems infrastruktūros projektams įgyvendinti. Šios investicijos turės 
reikšmingą teigiamą poveikį BVP ir užimtumui – 2011–2020 m. jų bendras poveikis bus 
iki maždaug +0,4 % BVP ir 400 000 papildomų darbo vietų.  

Pagal energijos vartojimo efektyvumo ir tausaus išteklių naudojimo tyrimus, 
pagerinus statybą ir pastatų naudojimą Europos Sąjungoje, būtų sutaupyta 42 % galutinės 

                                                 
18 COM(2011) 658, 2011 10 19. 
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suvartojamos energijos19, maždaug 35 % išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų20 ir 
daugiau nei 50 % visų išgaunamų medžiagų21; tai padėtų sutaupyti iki 30 % vandens22. 
Statybų sektoriuje dirba 8 % Europos darbo jėgos. Apie 230 000 žmonių dirba izoliacijos 
gamybos ir įrengimo sektoriuje. Kadangi investicijos į energijos vartojimo efektyvumą 
iš dalies finansuojamos iš sutaupytos energijos, kliūtims šalinti skirtos viešojo sektoriaus 
priemonės, pavyzdžiui, kuriomis užtikrinamos galimybės gauti kapitalo ar susipažinti su 
informacija, gali turėti didelį poveikį. Šiomis aplinkybėmis priėmus pasiūlytą direktyvą 
dėl energijos vartojimo efektyvumo, būtų galima panaikinti atotrūkį siekiant strategijos 
„Europa 2020“ tikslo, sukurti būtinas pagrindines sąlygas23 ir leisti valstybėms narėms 
nustatyti savo energijos vartojimo efektyvumo tikslus ir pateikti pirmąsias ataskaitas iki 
2012m. pabaigos. 

Taip pat yra galimybių siekiant energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančiosios 
energijos tikslų geriau panaudoti ES struktūrinius fondus. ES paramos priemonėmis 
ELENA (Europos pagalbos vietinei energetikai priemonė) ir EEE-F (Europos energijos 
vartojimo efektyvumo priemonė) gali būti paskatintos tolesnės investicijos į tvarią 
energiją. Galiausiai išankstines investicijų sąnaudas, susijusias su pastatų atnaujinimu 
arba energijos vartojimo efektyvumo viešajame sektoriuje skatinimu, galima padengti 
arba panaudoti įtraukus energetikos paslaugų įmones. 

Laipsniškai nutraukiant aplinkai kenksmingas subsidijas ištekliai naudojami tausiau ir 
skatinamas ekonomikos augimas. Neveiksmingos subsidijos įšaldomos pasenusiose 
technologijose ir verslo struktūrose ir trukdo investuoti į švarią energiją ir kitas 
ekologiškas technologijas. Neveiksmingų subsidijų nutraukimas taip pat gali būti svarbi 
biudžeto konsolidavimo dalis. Pavyzdžiui, tiesioginių pajamų nuostoliai gali siekti 0,5 % 
ES BVP (60 mlrd. EUR), o gerovės nuostoliai dėl iškreipto vartotojų pasirinkimo yra 
didžiuliai – maždaug 0,1–0,3 % BVP (12–37 mlrd. EUR). Komisija paprašė valstybių 
narių 2012 m. nustatyti aplinkai kenksmingiausias subsidijas ir parengti jų laipsniško 
nutraukimo planus24.  

Yra daug galimybių plėtoti ekologiško apmokestinimo sistemą siekiant geriau spręsti 
šiandienos ir būsimus uždavinius, susijusius su klimato kaita, vandens trūkumu, energijos 
tiekimo saugumu ir apskritai ribotais ištekliais. Nedarant poveikio biudžetui, dėl 
ekologiško apmokestinimo kartu su mažesniu darbo apmokestinimu gerinamas išteklių 
paskirstymas ir skatinamas užimtumas25. Tokį pokytį bus lengviau įgyvendinti priėmus 
2011 m. Komisijos pasiūlymą dėl energetikos mokesčių direktyvos pakeitimo26. Be to, 
nustačius tinkamas kainas taip pat būtų labiau skatinamos naujos pramonės šakos ir 
investicijos į ekologiškas technologijas.  

                                                 
19 COM(2007) 860 galutinis, 2007 12 21. 
20 COM(2007) 860 galutinis, 2007 12 21. 
21 COM(2007) 860 galutinis, 2007 12 21. 
22 COM(2007) 414 galutinis, 2007 7 18. 
23 COM(2011) 370, 2011 6 22. 
24 COM(2011) 571, 2011 9 20. 
25 Pavyzdžiui, manoma, kad vienu procentiniu punktu sumažinus vidutinę darbo mokesčių naštą, 

užimtumo lygis tipinėje valstybėje ilgainiui padidėtų maždaug 0,4 procentinio punkto; OECD 
(2006 m.), OECD Employment Outlook 2006 – Boosting Jobs and Incomes: Policy Lessons from 
Reassessing the OECD Job Strategy, Paryžius. 

26 COM(2011) 169, 2011 4 13. 
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Įvairiose konkrečioms šalims skirtose 2011 m. Europos semestro rekomendacijose 
nurodyti aspektai, susiję su tvariu augimu, kaip antai veikiančios energetikos rinkos, 
konkurencija, tinklų sąveikos ir tausus išteklių naudojimas. Kol kas iš pirmųjų 
įgyvendinimo rezultatų matyti, kad daugumoje valstybių narių daroma tam tikra šių 
rekomendacijų įgyvendinimo pažanga.  

3.4. Strategijos „Europa 2020“ pavyzdinė iniciatyva „Globalizacijos erai 
pritaikyta pramonės politika“ 

Gamybos pramonė labiausiai paskatino atsigavimą po ekonomikos krizės: šio sektoriaus 
gamybos apimtis per sąstingį 2009 m. pradžioje padidėjo maždaug 15 %. Nepaisant to, 
pastaraisiais mėnesiais ES pramonės ekonomikos atsigavimas sustojo, o verslo subjektų 
pasitikėjimas vėl sumažėjo iki istorinio vidurkio. Netikrumas dėl Europos ekonomikos 
perspektyvos ir suirutė, kilusi dėl euro zonos skolų krizės, padarė įtakos pramonės 
sektoriaus pasitikėjimui. Didelės energijos kainos ir nuolatiniai sunkumai gauti 
finansavimą taip pat neigiamai veikia atsigavimo raidą. Vis dėlto šiuo metu ES pramonė 
gali geriau atlaikyti sulėtėjimą, nes jos prekių atsargos mažesnės, o našumas didesnis nei 
2008 m.  

Pavyzdinėje iniciatyvoje „Globalizacijos erai pritaikyta pramonės politika“ nustatyta 
70 pagrindinių veiksmų, daugumą kurių Komisija jau įgyvendina. Pavyzdžiui, Komisija 
užtikrina, kad būtų atliekamas išsamus reikšmingą poveikį turinčių jos naujų politinių 
pasiūlymų, poveikio vertinimas. Pavyzdžiui, jis buvo taikomas apyvartinių taršos leidimų 
prekybos sistemos pasiūlymui siekiant pašalinti anglies dioksido nutekėjimo riziką ir 
Ketvirtosios direktyvos dėl kapitalo poreikio pasiūlymui.  

Komisija taip pat pasiūlys konkrečių veiksmų, kaip kiek įmanoma sumažinti MVĮ, visų 
pirma labai mažoms įmonėms, tenkančią reguliavimo naštą. Numatyti, be kita ko, tokie 
veiksmai: galimos esamo acquis išimtys labai mažoms ir mažoms įmonėms; aktyvesnis 
mažesnių įmonių dalyvavimas rengiant ES reguliavimo pasiūlymus; labai mažų įmonių 
įtraukimas į esamą poveikio MVĮ tyrimą; MVĮ ir labai mažoms įmonėms skirtų išimčių 
ir švelnesnės tvarkos, numatytos Komisijos pasiūlymuose dėl naujo ES reguliavimo, 
suvestinė, užtikrinimas, kad pasiūlymus priimtų ES teisės aktų leidėjas, o valstybės narės 
įgyvendintų.  

2011 m. vasario mėn. peržiūrėtas Smulkiojo verslo aktas Europai27, kuriame dėmesys 
sutelktas į geresnes galimybes gauti finansavimą, palankesnę reguliavimo aplinką ir 
pagalbą MVĮ sprendžiant globalizacijos keliamus uždavinius. Pastarasis aspektas toliau 
išplėtotas susijusiuose tolesniuose veiksmuose, pavyzdžiui, 2011 m. lapkričio mėn. 
priimtoje naujoje MVĮ internacionalizavimo rėmimo strategijoje28. Peržiūrėtame akte taip 
pat primenama, kad valstybės narės turi nustatyti verslo aplinkos prioritetus, taikydamos 
pažangų reguliavimą, mažinti nereikalingų taisyklių ir leidimų kiekį, diegti paprastesnes 
procedūras, taikydamos e. valdžios priemones, ir trumpinti naujos įmonės įsteigimo laiką 
iki trijų darbo dienų. 

Komisija iki 2011 m. pabaigos pristatys veiksmų planą, kuriuo siekiama pagerinti MVĮ 
galimybes gauti finansavimą. Kartu bus pateiktas pasiūlymas sudaryti lengvesnes 

                                                 
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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sąlygas turint ES pasą gauti rizikos kapitalą visoje Europoje, kad rizikos kapitalo fondai, 
remdamiesi viena registracija, galėtų didinti kapitalą visose 27 valstybės narėse. 
Tikimasi, kad jeigu iniciatyva bus sėkmingai įgyvendinta, gali būti sukurta iki 315 000 
naujų darbo vietų ir BVP papildytas 100 mlrd. EUR. Komisija sieks panaikinti visus 
tarpvalstybinėms rizikos kapitalo investicijoms nepalankius mokesčių režimus ir mažinti 
administracinę naštą.  

Siekiant padidinti visų ekonomikos sričių konkurenciją reikia ne tik horizontaliųjų 
konkrečių sektorių prekių ir paslaugų rinkos reformų ir veiksmingai vykdyti 
konkurencijos taisykles, bet ir užtikrinti, kad visa institucinė struktūra skatintų 
konkurenciją visais lygmenimis (nacionaliniu, regioniniu ir vietiniu) nedidelėmis 
valstybių narių sąnaudomis. Todėl reikia, kad už konkurencijos apsaugą ir skatinimą 
atsakingos konkurencijos institucijos, sektorių reguliavimo institucijos ir teisminės 
institucijos veiksmingai vykdytų savo funkcijas. Be to, gerai veikianti civilinės teisenos 
sistema yra itin svarbi jungtis bet kurioje institucinėje sistemoje, skatinančioje 
konkurenciją ir augimą.  

Pramonės inovacijų srityje 2011 m. birželio mėn. Aukšto lygio didelio poveikio 
technologijų grupė paskelbė savo galutinę ataskaitą, kurioje pateikė konkrečių 
rekomendacijų dėl šių technologijų plėtojimo ir diegimo29. Šių technologijų rinkos 
potencialas didžiulis, metinis augimo tempas iki 2020 m. – 5–16 %, be to, jos daro didelį 
netiesioginį poveikį vartotojų pramonės sektoriams inovacijų ir augimo atžvilgiu. 
Komisija birželio mėn. taip pat pasiūlė iš esmės modernizuoti Europos standartizacijos 
sistemą30, be kita ko, paslaugų standartus Europos sistemoje ir labiau pripažinti IRT 
pramonines specifikacijas.  

Komisija pristatė keletą konkretiems sektoriams skirtų iniciatyvų, pavyzdžiui, priimta 
kosmoso strategija31, kuria siekiama stiprinti Europos kosmoso sektorių, arba iš naujo 
pradėtas procesas CARS 2132, kuriuo bus remiamasi rengiant ES netaršių ir efektyviai 
energiją vartojančių transporto priemonių strategiją. Elektra varomos transporto 
priemonės turi didelį rinkos potencialą – hibridinių transporto priemonių naudojimas gali 
išaugti nuo 100 000 šiandien iki 1 mln. 2020 m., o vien tik elektra varomų transportų 
priemonių rinka iki 2020 m. turėtų išaugti iki 750 000 vienetų. Be to, Komisija toliau 
stengiasi spręsti daug energijos suvartojantiems pramonės sektoriams rūpimus klausimus, 
visų pirma parengė Tvarią mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų 
pramonės sistemą (SILC), skatina naudoti ypatingai mažai anglies dioksido į aplinką 
išskiriančias gamybos technologijas ir sudarė privačiojo ir viešojo sektorių partnerystę, 
kad skatintų inovacijas daug energijos suvartojančiuose pramonės sektoriuose. 

Iš pirmųjų rodiklių matyti, kad valstybės narės nevienodai stengiasi įgyvendinti joms 
skirtas rekomendacijas šioje srityje. Rekomendacijos dėl MVĮ galimybių gauti 
finansavimą įgyvendinamos gana prastai. Padėtis šiek tiek geresnė įgyvendinant verslo 
aplinkos gerinimo priemones, tokias kaip administracinės naštos mažinimas, 
administracinių gebėjimų didinimas arba teisingumo sistemos veiksmingumo gerinimas. 

                                                 
29 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/key_technologies/kets_high_level_group_en.htm.  
30 COM(2011) 311 ir COM(2011) 315, 2011 6 1. 
31 COM(2011) 152, 2011 4 4. 
32 Pirmasis iš naujo suburtos aukšto lygio grupės posėdis vyko 2010 m. lapkričio 10 d.  
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Šešios iš dešimties valstybių narių, kurioms rekomenduota gerinti verslo aplinką, ėmėsi 
veiksmų, tačiau dauguma atvejų jie tebėra nevisapusiški. 

3.5. Strategijos „Europa 2020“ pavyzdinė iniciatyva „Naujų įgūdžių ir darbo 
vietų kūrimo darbotvarkė“ 

Užimtumo lygio ir darbo našumo didinimas yra du pagrindiniai augimo šaltiniai kartu su 
kapitalo investicijomis ir inovacijomis. Šiuo metu ES yra 23 mln. bedarbių, tai yra 10 % 
darbingo amžiaus gyventojų. 

Nuo 2010 m. vykęs nedidelis ES užimtumo lygio augimas sustojo. Iš visų darbo 
ieškančių asmenų ilgalaikių bedarbių yra daugiau nei 40 %, t. y. trečdaliu daugiau 
palyginti su 30 % rodikliu prieš dvejus metus. 12-oje iš 15 valstybių narių, kurių 
duomenys turimi, padaugėjo žmonių, gyvenančių itin mažo užimtumo namų ūkiuose.  

Augimas nekuriant darbo vietų ne tik lemia dideles ekonomines ir socialines išlaidas, bet 
ir rodo struktūrinius darbo rinkos trūkumus, dėl kurių susilpnėja augimo galimybė 
vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiu. Visų pirma, įgūdžių neatitikimas ir trūkumas 
kenkia ekonomikos atsigavimui. Nuo 2009 m. vidurio pradėjo daugėti neužpildytų darbo 
vietų, o nedarbo rodikliai negerėja. Taigi, matyti darbo rinkos poreikių ir įgūdžių 
neatitikimas, kaip antai, nepakankami įgūdžiai arba ribotas judumas, bent jau tam 
tikruose sektoriuose ir regionuose. 

Būtina vykdyti mokymosi visą gyvenimą strategijas, kad žmonės įgytų darbo rinkai 
tinkamų įgūdžių. 2000 m. 22 % ES dirbusių žmonių turėjo aukštą, o 29 % – žemą 
kvalifikaciją. 2010 m. padėtis buvo priešinga. Iki 2020 m. 35 % darbo vietų reikės aukštą 
kvalifikaciją turinčių darbuotojų, o darbo vietų, kur užtenka žemos kvalifikacijos įgūdžių, 
poreikis sumažės 12 mln. Tačiau šiuo metu įgyjamas išsilavinimas neatitinka tokio darbo 
vietų, kurioms reikia aukštos kvalifikacijos darbuotojų, augimo. Vienas iš septynių 
(14,41 %) jaunų 18–24 m. amžiaus žmonių ES šiuo metu įgyja ne aukštesnį nei 
pagrindinį išsilavinimą ir toliau nebesimoko (mokyklos nebaigę asmenys) ir daugelio 
kvalifikacija neatitinka darbo rinkos reikalavimų. Be to, daugiau nei penktadalis visų 
vaikų (15 m. amžiaus grupėje) neturi pagrindinių skaitymo ir skaičiavimo įgūdžių.  

Šiuo metu pagal pavyzdinę naujų įgūdžių ir darbo vietų iniciatyvą rengiami politiniai 
veiksmai šiems uždaviniams spręsti. Gera pažanga daroma įgyvendinant 13 pagrindinių 
priemonių, pavyzdžiui, 2012 m. spalio mėn. numatytą ES įgūdžių panoramą, kuria 
siekiama didinti skaidrumą darbo ieškantiems asmenims, darbuotojams, įmonėms 
ir (arba) viešosioms institucijoms, teikiant atnaujintas įgūdžių pasiūlos ir darbo rinkos 
poreikių prognozes iki 2020 m., taip pat atskiras pagal šią pavyzdinę iniciatyvą 
numatytas sektorių iniciatyvas, kaip antai sveikatos sektoriaus darbuotojų veiksmų 
planas.  

Rengiami teisėkūros pasiūlymai dėl ES darbo teisės peržiūros. Socialiniai partneriai 
sutiko derėtis dėl Darbo laiko direktyvos pakeitimo. Numatyta per ateinančias savaites 
priimti dviejų teisėkūros pasiūlymų dėl darbuotojų komandiravimo paketą. Tikimasi, kad 
iki 2012 m. pirmojo pusmečio pabaigos Taryba pateiks rekomendaciją skatinti 
neformaliojo mokymosi ir savimokos patvirtinimą, o iki 2012 m. spalio mėn. pradės 
veikti praktinė priemonė, skirta padėti piliečiams registruoti darbe ir kitokiais būdais 
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įgytus įgūdžius. Kaip spręsti įgūdžių problemą Europoje, Komisija plačiau nagrinės 
komunikate, kurį pateiks 2012 m. antroje pusėje.  

3.6. Strategijos „Europa 2020“ pavyzdinė iniciatyva „Judus jaunimas“ 

Esama darbo rinkos padėtis ypač nepalanki jaunimui, kurio nedarbo lygis siekia daugiau 
kaip 20 % ir du kartus viršija visų gyventojų nedarbo lygį. Be to, dėl krizės sumažėjusio 
nuolatinio darbo vietų skaičiaus problema jaunimą palietė neproporcingai dideliu mastu, 
ir nors ypač daug jaunimo dirba pagal laikinas sutartis, o pastaruoju metu tokio darbo 
vietų skaičius išaugo, jaunimo padėties tai iš esmės nepagerino. 

Pradėti įgyvendinti visi numatyti pavyzdinės iniciatyvos „Judus jaunimas“ politiniai 
veiksmai. Jau pradėti vykdyti kai kurie pagrindiniai kovos su jaunimo nedarbu veiksmai, 
kaip antai informavimo kampanija „Youth@work“, kuria siekiama užmegzti jaunimo ir 
smulkaus verslo (MVĮ) ryšius, arba Europos laisvų darbo vietų stebėjimo sistema, 
kurioje kaupiama naujausia informacija apie laisvas darbo vietas ir kuri gali pasitarnauti 
kaip ankstyvo įspėjimo apie kliūtis ir neatitikimus darbo rinkoje priemonė.  

Kalbant apie švietimą, 2011 m. birželio 7 d. patvirtinta Tarybos rekomendacija dėl 
politinių priemonių, kuriomis siekiama kovoti su mokyklos nebaigimo problema; šioje 
rekomendacijoje išdėstyta valstybėms narėms skirta nuoseklių, išsamių ir faktais 
grindžiamų politinių priemonių kovai prieš mokyklos nebaigimą sistema. Dabar ją 
reikėtų įgyvendinti. 

Be to, 2011 m. spalio mėn. Komisija patvirtino komunikatą dėl aukštojo mokslo sistemų 
modernizavimo, į kurį įtrauktas pasiūlymas dėl „Erasmus“ magistrantūros programos 
studentų paskolų sistemos, kurios tikslas – didinti minėtos programos studentų judumą 
Europoje. 

Europos jaunimo užimtumo programos tikslas – užtikrinti, kad politika Europos 
lygmeniu bus glaudžiai derinama su bendraisiais darbo rinkos lankstumo ir užimtumo 
garantijų pusiausvyros principais. Programa grindžiama keturiais ramsčiais: 1) padėti 
gauti pirmąjį darbą ir pradėti karjerą; 2) remti rizikos grupėms priklausančius jaunuolius; 
3) užtikrinti tinkamą jaunuolių socialinę apsaugą; 4) remti jaunus verslininkus ir 
savarankiškai dirbančius asmenis. Komisija pasiūlė, kad įgyvendindamos programą 
valstybės narės veiktų šiose konkrečiose srityse: įgyvendintų iniciatyvą „Jaunimo 
garantijos“, siekdamos užtikrinti, kad per keturis mėnesius nuo mokyklos baigimo visi 
jaunuoliai dirbtų ar mokytųsi arba kad jiems būtų taikomos aktyvios darbo rinkos 
priemonės; remtų vieno tipo neterminuotas darbo sutartis, kad būtų mažinamas darbo 
rinkos susiskaidymas; teiktų jaunimui socialinę paramą ir paramą bedarbiams taikydamos 
abipusio įsipareigojimo metodą. Įgyvendinant būsimą iniciatyvą „Jaunimo galimybės“, 
kurią Komisija pristatys iki metų pabaigos, reikės imtis tolesnių veiksmų, siekiant 
paremti patekimą į darbo rinką, organizuoti daugiau stažuočių ir skatinti judumą.  

3.7. Strategijos „Europa 2020“ pavyzdinė iniciatyva „Europos kovos su skurdu 
planas“ 

Įtraukios darbo rinkos ir visuomenės ne tik pačios savaime yra svarbūs siektini tikslai – 
jų rėmimas turi įtakos augimui, nes gerinama darbo rinkos padėtis, skatinama bendra 
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paklausa ir stiprinamas pasitikėjimas. Problemos, su kuriomis susiduriama šiose trijose 
srityse, tampa ir didelėmis tvirto atsigavimo kliūtimis.  

Keliose šalyse, kurių duomenys apie pajamas krizės laikotarpiu jau turimi, namų ūkių 
disponuojamosios pajamos itin sumažėjo33. Be to, esama tam tikrų įrodymų, kad keliose 
valstybėse narėse vis didesne problema tampa tiek skurdas dėl nepakankamų pajamų, 
ypač vaikų skurdas, tiek didelis materialinis nepriteklius. Augant ilgalaikio nedarbo 
lygiui ir senkant bedarbio pašalpoms kyla didelė grėsmė, kad mažas pajamas gaunančių 
asmenų disponuojamosios pajamos dar labiau sumažės.  

Mažas pajamas gaunantys asmenys linkę vartoti palyginti daug, kadangi yra priversti 
išleisti beveik visas gaunamas pajamas būtiniausioms prekėms ir paslaugoms. Todėl bet 
koks tolesnis mažas pajamas gaunančių gyventojų grupei priklausančių asmenų pajamų 
sumažėjimas gali turėti ilgalaikį poveikį vidaus paklausai – vadinasi, ir augimui34. Todėl 
svarbu suteikti vartotojams daugiau galių, kad jie galėtų priimti geriausius sprendimus 
dėl vartojimo ir taip didintų savo gerovę.  

Įgyvendinamos 10 pagrindinių pavyzdinės iniciatyvos „Kova su skurdu ir socialine 
atskirtimi“ priemonių. Kai kurios jų jau pradėtos įgyvendinti šiais metais, kaip antai 
nauja Europos integracijos darbotvarkė, kuria siekiama remti valstybių narių pastangas 
skatinti trečiųjų šalių piliečius aktyviai dalyvauti mūsų visuomenės veikloje, arba ES 
romų integracijos nacionalinių strategijų bendrieji principai. 

2011 m. spalio mėn. patvirtinta socialinio verslo iniciatyva, per ateinančius mėnesius bus 
kuriamos pagrindinės jos priemonės – pvz., bus rengiama nauja socialinių investicinių 
fondų sistema, nauju siūlomų struktūrinių fondų investicijų prioritetu taps socialinės 
įmonės, bus rengiamas būsimas reglamento dėl Europos fondų statuto projektas.  

Per ateinančius mėnesius numatyta patvirtinti baltąją knygą dėl pensijų, kurioje 
nagrinėjami pensijų tinkamumo ir tvarumo po krizės susidariusiomis aplinkybėmis 
klausimai. 

Siekiant kovoti su skurdu ir socialine atskirtimi, vadovaujantis bendrais aktyvios 
įtraukties principais turėtų būti vykdoma socialinės apsaugos sistemų modernizacija. 
Ypač svarbus vaidmuo remiant integraciją į darbo rinką ir socialinę įtrauktį tenka 
viešosioms paslaugoms. Be to, galimybė naudotis veiksmingomis ir prieinamomis 
paslaugomis yra labai svarbus veiksnys mažinant privačias išlaidas ir taip didinant 
disponuojamąsias pajamas, mažinant skurdą dėl nepakankamų pajamų ir nelygybę35. 
Remiantis OECD tyrimu dėl viešai teikiamų paslaugų, viešosiomis paslaugomis 
prisidedant prie namų ūkio pajamų numatomas skurdo lygis pastebimai sumažėja. Ties 
skurdo riba esančių asmenų procentas sumažėja iš esmės – beveik 40 %, jei taikoma 
kintama skurdo riba, ir net beveik 80 %, jei taikoma fiksuota skurdo riba. Todėl bendra 

                                                 
33 Pvz., vidutines pajamas gaunančių gyventojų grupei priklausančių asmenų atveju Lietuvoje ir 

Latvijoje – daugiau nei 15 %, Estijoje – 8 %, Ispanijoje, Airijoje ir JK – 2–4 %. 
34 TVF (2011 m.), World Economic Outlook Report 2011, Global Prospects and Policies, 

Vašingtonas.  
35 Žr. OECD (2011m.), The impact of publicly provided services on the distribution of resources; 

ataskaita Europos Komisijai.  
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natūra išreikšta nauda galėtų skurdo sukeltą visuomenės sluoksnių atotrūkį sumažinti 
vidutiniškai 80 %. 

Apskaičiuota, kad iš 30 mln. vyresnių nei 18 metų banko sąskaitos neturinčių europiečių 
6,4 mln. faktiškai negali atsidaryti banko sąskaitos arba bijo to prašyti36

. Su banko 
sąskaitos neturėjimu susijusi padėtis ES yra labai įvairi; Rumunijoje ir Bulgarijoje banko 
sąskaitos neturi maždaug pusė apklaustųjų. Banko sąskaitos neturintys vartotojai 
tikriausiai patirs sunkumų ieškodami darbo, nuomodamiesi nekilnojamąjį turtą ir 
norėdami gauti atlyginimus ar išmokas, o už pervedimą turės mokėti didesnius 
mokesčius. Komisijos rekomendacijoje dėl galimybės naudotis pagrindine mokėjimo 
sąskaita37 numatyti išsamūs veiksmai, būtini siekiant kovoti su finansine atskirtimi.  

Pagrindiniai pragyvenimo lygio ir gerovės rodikliai, ypač patiems pažeidžiamiausiems 
gyventojams, yra būsto kaina ir kokybė. Tai aiškiai matyti iš ES būsto išlaidų ir būsto 
netekimo rodiklių38. 2010 m. duomenimis, 38 % ties skurdo riba esančių asmenų būstui 
išleidžia daugiau kaip 40 % disponuojamųjų pajamų, o tai daugiau nei šešis kartus viršija 
bendrą gyventojų išlaidų būstui vidurkį (6 %)39. Tuo pačiu metu daugiau kaip pusės ties 
skurdo riba esančių asmenų būsto išlaidų dalis pasiekė 32 % ir daugiau visų 
disponuojamųjų pajamų, palyginti su 16 % likusiems gyventojams. Būsto išlaidas 
išanalizavus atidžiau matyti, kad nuoma ir už paskolas mokamos palūkanos sudaro tik 
maždaug 30 % visų bendrų būsto išlaidų, o kiti elementai – remontas, priežiūra, kuras ir 
kitos įvairios išlaidos – iki 70 %40. Remiantis Komisijos atliktu namų ūkių biudžeto 
tyrimu, būstas, vanduo, elektra, dujos ir kitoks kuras yra pagrindinis namų ūkių išlaidų 
punktas, kuriam tenka 27,7 % namų ūkio vartojimo išlaidų.  

Būsto išlaidos, ypač komunalinės paslaugos, turi didelį poveikį skurdo lygiui: jeigu 
disponuojamosios pajamos apskaičiuojamos išskaičius būsto išlaidas, asmenų, kurių 
pajamos sudaro mažiau kaip 60 % (naujo) vidurkio, skaičius 2007 m. visoje ES išaugo 
nuo 16 % iki 22 %41. Tai liudija, kaip svarbu visapusiškai įgyvendinti Direktyvą 
2009/72/EB dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, įskaitant 3 straipsnio 
8 dalį dėl būtinybės spręsti energijos nepritekliaus klausimus. 

3.8. Trūkstamų sąsajų kūrimas ir kliūčių šalinimas 

3.8.1. Geresnis bendrosios rinkos galimybių išnaudojimas 

Per pastaruosius du dešimtmečius vidaus rinkos sukūrimas ir sienų atvėrimas buvo 
pagrindiniai augimą skatinantys veiksniai Europoje. Apskaičiuota, kad dėl ES vidaus 
rinkos integracijos 1992–2006 m. sukurta 2,75 milijonai papildomų darbo vietų, o BVP 
augimas padidėjo 2,1 %. Prekių ir paslaugų prekyba Europoje šiandien sudaro 
atitinkamai 17 % ir 28 % pasaulio prekybos. Apskaičiuota, kad iš 1 000 EUR vienoje 

                                                 
36 2008 m. finansinės integracijos Europoje ataskaita, 2009 m. sausio 19 d. SEC(2009) 19 galutinis. 
37 COM(2011) 4977, 2011 7 18. 
38 Daugiau informacijos žr. 2010 m. bendros socialinės apsaugos ir socialinės įtraukties ataskaitos 

patvirtinamojo dokumento 5.2 skirsnyje.  
39 Socialinės apsaugos komiteto rodiklių pogrupis sutarė, kad 40 % riba reiškia pernelyg didelę 

būsto išlaidų naštą.  
40 Žr. 2009 m. ES socialinės padėties ataskaitos 3.2.1 skirsnį. 
41 Žr. 2009 m. ES socialinės padėties ataskaitos 69 pav., p. 138. 
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valstybėje narėje sukurto turto maždaug 200 EUR plėtojant prekybą galiausiai atitenka 
kitoms ES valstybėms narėms. 

2011 m. balandžio mėn. Bendrosios rinkos akte nustatyta dvylika svertų vidaus rinkai 
sukurti ir plėtoti tokiose srityse: galimybės gauti finansavimą, piliečių mobilumas, 
viešieji pirkimai, profesinės kvalifikacijos, intelektinės nuosavybės teisės, vartotojų 
teisės, paslaugų, tinklai, bendra skaitmeninė rinka, mokesčiai, įmonių reglamentavimo 
aplinka, socialinis verslumas ir socialinė sanglauda. Komisija jau pateikė keletą iš 12 
pagrindinių Bendrosios rinkos akte nurodytų teisės aktų pasiūlymų ir iki metų pabaigos 
pateiks likusius (išskyrus teisės aktų dėl e. parašų, e. tapatybės ir e. elektroninio tapatumo 
nustatymo). Šiems pasiūlymams iki 2012 m. pabaigos turėtų pritarti Europos Parlamentas 
ir Taryba, kad visoje ES būtų galima kuo greičiau pasinaudoti praktiniais jų privalumais.  

Įgyvendinti Bendrosios rinkos aktą labai svarbu, siekiant sukurti palankią aplinką 
Europos įmonėms, ypač MVĮ, ir atkurti bei sustiprinti vartotojų ir darbuotojų 
pasitikėjimą, kad jie be baimės naudotųsi bendrosios rinkos siūlomomis galimybėmis. 
Komisijos metinėje vartotojų rinkų rezultatų suvestinėje stebimos ekonomikos rinkos ir 
padedama nustatyta tas rinkas, kurių veikla netinkama vartotojams. ES prekybos 
paslaugomis dalis yra pakankamai didelė – ji sudaro daugiau kaip pusę pasaulio prekybos 
paslaugomis, o daugiau kaip pusę ES prekybos paslaugomis sudaro prekyba bendrojoje 
rinkoje. Tačiau visas bendrosios paslaugų rinkos potencialas dar neišnaudotas. Nors 
teikiant paslaugas sukuriama daugiau kaip du trečdaliai ES BVP ir darbo vietų, jos 
sudaro tik apie penktadalį visos ES vidaus prekybos. Bendrosios rinkos kliūtys 
paslaugoms iš dalies susijusios su mažu konkurencijos intensyvumu, kuris, savo ruožtu, 
daro įtaką našumui.  

Todėl vidaus rinkoje tebėra didelis ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo 
potencialas. Per 2011 m. Europos semestrą daugiausia konkrečiai šaliai skirtų 
rekomendacijų struktūrinės politikos srityje buvo susijusios su paslaugų sektoriumi, 
įskaitant raginimus paspartinti visišką Paslaugų direktyvos42 įgyvendinimą, pašalinti 
nepagrįstas patekimo į profesinių paslaugų rinką kliūtis ir šią rinką plačiau atverti. 
Paslaugų direktyva taikoma labai įvairiai ekonominei veiklai, kuri sudaro maždaug 45 % 
ES ekonomikos, įskaitant didelius sektorius, kaip antai mažmeninę prekybą, statybą, 
verslo paslaugas, turizmą ir daugumą reglamentuojamų profesijų. Remiantis kukliausiais 
skaičiavimais, jos augimo potencialas gali siekti iki +1,5 % ES BVP. Valstybių narių 
pažanga skirtinga: atsižvelgdamos į rekomendacijas, kai kurios jų ėmėsi tam tikrų 
reformų, kitos – nepadarė jokios pažangos.  

Siekiant visiškai išnaudoti direktyvos potencialą, dabar reikia daugiau dėmesio skirti ne 
atitikčiai reikalavimams, o konkurencingumui. Komisija toliau nagrinės įgyvendinimo 
kokybę ir prireikus imsis oficialių vykdymo užtikrinimo priemonių. 2012 m. Komisija 
taip pat pateiks papildomų priemonių bendrajai paslaugų rinkai pagilinti.  

Esama ir kitų didelį augimo potencialą turinčių sektorių, kuriems Paslaugų direktyva 
netaikoma. Pavyzdžiui, sveikatos priežiūros ir socialiniame sektoriuje 2000–2009 m. 
sukurta 4,2 milijonai darbo vietų, t. y. daugiau kaip ketvirtadalis visų per tą laikotarpį 

                                                 
42 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/123/EB dėl paslaugų 

vidaus rinkoje. 
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sukurtų darbo vietų. Šis sektorius sudaro 10 % visų darbo vietų Danijoje, Suomijoje, 
Nyderlanduose ir Švedijoje ir maždaug 5 % visų ekonominės veiklos rezultatų. Dėl 
gyventojų senėjimo tokių paslaugų poreikis didės, todėl reikėtų sudaryti palankesnes 
sąlygas jas plėtoti. Klausimai, kuriuos reikia išspręsti: daugelyje valstybių narių šiame 
sektoriuje trūksta kvalifikuotų darbuotojų; dėl įvairių nepagrįstų ar neproporcingų 
apribojimų ribojama įsisteigimo laisvė; taip pat sudėtinga gauti profesinės kvalifikacijos 
pripažinimą kitoje šalyje, o tai turi įtakos šiam ir kitiems sektoriams, be kita ko, 
švietimui, statybai, gamybai ir verslo paslaugoms. 

Dėl valstybėse narėse augančio nedarbo lygio specialistai ieškos darbo kitose valstybėse 
narėse43, pasikeis Europos Sąjungos judumo modeliai. Būsima ES teisės aktų 
modernizacija, dėl kurios profesinės kvalifikacijos pripažinimo tvarka taps paprastesnė44, 
bus atsiliepiama į valstybių narių, susiduriančių su vis didesniu kvalifikuotos darbo jėgos 
trūkumu, poreikius, o kartu mažės nedarbo lygis. 

Galiausiai įgyvendinant politiką, kuria apsaugomas visuotinės svarbos paslaugų 
(valstybės pagalbos ir viešųjų pirkimų) veikimo teisinis pagrindas ir kuria užtikrinama, 
kad konkurencingumas ir liberalizacija būtų vykdomi paisant darbuotojų ir piliečių 
socialinių teisių, bus skatinamas visų suinteresuotųjų šalių pasitikėjimas bendrąja rinka.

                                                 
43 Remiantis naujausiomis „Eurobarometro“ apklausomis, 28 % ES piliečių svarsto galimybę dirbti 

užsienyje. 
44 Direktyva 2005/36/EB. 
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1 langelis. Paslaugų direktyvos įgyvendinimas 

Paslaugų direktyvos įgyvendinimas buvo svarbus žingsnis gerinant bendrosios paslaugų rinkos 
veikimą. Įgyvendinant direktyvą panaikinta labai daug apribojimų. Nuo direktyvos įgyvendinimo 
termino praėjus dvejiems metams, padaryta nemaža pažanga. Panaikinta šimtai diskriminacinių, 
nepagrįstų ar neproporcingų reikalavimų (susijusių su leidimais, tarifais ar ekonominių poreikių 
tyrimais). Dauguma valstybių narių įsteigė specialius kontaktinius centrus.  

Tačiau visas direktyvos potencialas bus išnaudotas tik tada, kai visos valstybės narės užbaigs 
darbus, būtinus jai visiškai įgyvendinti. Taip kol kas nėra. Siekiant visiškai išnaudoti direktyvos 
potencialą, reikia daugiau dėmesio skirti ne atitikčiai reikalavimams, o konkurencingumui.  

24 iš 27 valstybių narių priėmė visus būtinus teisės aktus. Austrija, Vokietija ir Graikija netrukus 
baigs darbą, tačiau vis dar reikia priimti vieną ar kelis įstatymus. 2011 m. spalio 27 d. Komisija 
nusprendė kreiptis į Europos Teisingumo Teismą dėl to, kad šios valstybės narės nesilaiko ES 
teisės45. 2011 m. Komisija stengėsi padėti valstybėms narėms, kurios, kaip aiškiai buvo matyti, 
neteisingai arba nevisiškai įgyvendino Paslaugų direktyvą, kad jų įgyvendinimo rezultatai 
pagerėtų46. Komisija toliau nagrinės visų valstybių narių įgyvendinimo kokybę ir prireikus imsis 
oficialių vykdymo užtikrinimo priemonių. 

Specialūs kontaktiniai centrai jau veikia 24 iš 27 valstybių narių. Trys valstybės narės – 
Rumunija, Slovakija ir Slovėnija – vėluoja. Tačiau veikiančių kontaktinių centrų darbą reikia iš 
esmės gerinti. Didžiausias trūkumas – galimybių naudotis elektroninėmis procedūromis trūkumas 
(t. y. galimybe atlikti administracinius formalumus internetu). Tik trečdalyje valstybių narių 
nemažai procedūrų kreipiantis į kontaktinį centrą galima atlikti internetu47. Bulgarijoje, Airijoje ir 
Maltoje kontaktiniai centrai dar neteikia galimybės procedūras atlikti internetu; devyniose 
valstybėse narėse internetu galima atlikti tik keletą procedūrų48. Daugelyje valstybių narių 
užsienio naudotojams pasinaudoti kontaktinių centrų paslaugomis tebėra labai sudėtinga iš dalies 
dėl lingvistinių priežasčių (pavyzdžiui, Austrijoje, Prancūzijoje, Vengrijoje ir Italijoje kontaktinių 
centrų paslaugos teikiamos tik valstybine kalba), taip pat dėl techninių priežasčių, nes dauguma 
valstybių narių tebepriima tik nacionalines paraiškų pasirašymo ar asmens tapatybės nustatymo 
priemones. Apskritai kontaktinius centrus reikėtų pertvarkyti, kad jie būtų patogesni vartotojui ir 
sugebėtų geriau tenkinti verslininkų poreikius. 

Siekdama gerinti Paslaugų direktyvos įgyvendinimą 2012 m., Komisija spręs įvairius per abipusį 
direktyvos vertinimą paaiškėjusius trūkumus. Vis dar egzistuoja didelės tarpvalstybinių paslaugų 
teikimo kliūtys, pvz., specialūs reikalavimai, kuriuos valstybės narės kelia bendrovių 
akcininkams arba dėl kurių apribojama paslaugų įmonių laisvė pasirinkti juridinę formą. Taip pat 
esama praktinių kliūčių, susijusių su tuo, kad valstybės narės plačiai naudojasi galimybe tam 
tikras paslaugas leisti teikti tik tam tikriems konkrečią kvalifikaciją turintiems operatoriams, ypač 
tarpvalstybinės prekybos srityje. Reikėtų skatinti paslaugų teikėjų, naudojančių plačiajuosčio 
ryšio, energetikos ir transporto infrastruktūrą, konkurenciją. Būtina užtikrinti vienodą prieigą prie 
skirstymo tinklų ir sudaryti palankesnes sąlygas patekti į rinką naujiems dalyviams, kad įmonėms 
sumažėtų komunalinių paslaugų kainos. Panaikinus nereikalingus mažmeninių parduotuvių darbo 

                                                 
45 2011 m. spalio 26 d. IP/07/1283. 
46 Surengti susitikimai su Bulgarija, Kipru, Latvija, Lietuva, Portugalija ir Graikija. 
47 Austrijoje, Čekijoje, Danijoje, Estijoje, Liuksemburge, Nyderlanduose, Ispanijoje, Švedijoje ir 

Jungtinėje Karalystėje. 
48 Kipre, Suomijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Graikijoje, Vengrijoje, Lietuvoje, Latvijoje ir 

Lenkijoje. 
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valandų apribojimus, gali padaugėti investicijų ir padidėti vartotojų išlaidos. Šios pastangos 
turėtų būti veiksmingesnės visiškai įgyvendinus trečiąją Pašto direktyvą. 

3.8.2. ES lėšų poveikio didinimas 

Dabartinėmis ekonominėmis aplinkybėmis Komisija pabrėžia poreikį kuo geriau 
panaudoti esamus ES biudžeto išteklius ir įgyvendinti reformuotą daugiametę finansinę 
programą, pagal kurią būtų nuosekliau remiami strategijos „Europa 2020“ tikslai49.  

Esamų biudžeto eilučių lėšomis galima gerokai paspartinti augimą ES. Įvairios didelio 
masto investicijos, vykdomos per Sanglaudos fondą ir Europos regioninės plėtros fondą 
(SF ir ERPF), visų pirma skirtos aplinkai, transporto infrastruktūrai, energetikai ir 
plačiajuosčiam ryšiui gerinti, gali tiesiogiai paveikti augimą ir užimtumą. ERPF vykdo 
ne tik šias tiesiogines investicijas, bet ir teikia vertingą paramą verslininkams, remia 
investicijas į įmones, inovacijas ir mokslinius tyrimus, taip pat verslui skirtas IKT. 
Europos socialinio fondo (ESF) veikla vykdoma keturiose prioritetinėse srityse: 
užimtumo, ypatingą dėmesį skiriant pažeidžiamų visuomenės grupių ir jaunimo 
užimtumui, įgūdžių ir mokymosi visą gyvenimą, prisitaikomumo darbo rinkoje gerinimo 
ir socialinės įtraukties rėmimo srityse. Daugeliu atveju ši parama pritaikyta pagal 
rekomendacijas, kurios valstybėms narėms pateiktos įgyvendinant strategiją „Europa 
2020“.  

Siekiant didinti struktūrinių fondų potencialą skatinti augimą, valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad bus (iš naujo) nustatyti finansavimo prioritetai ir, pasinaudojant 
valstybių narių programose numatytu lankstumu, finansavimas bus skiriamas tiesioginei 
konkrečiai šaliai skirtų rekomendacijų įgyvendinimo paramai arba dideliu augimo 
potencialu pasižyminčioms sritims. Kai kuriais atvejais perprogramavimo gali prireikti, 
jeigu remiant augimo šaltinius galėtų praversti intensyvesnis išankstinis ES finansavimas. 
Augimą skatinantys veiksmai apima: 

– MVĮ likvidumo gerinimą, kai bankams teikiant ribotus išteklius aktyviau 
taikomos iniciatyvos JEREMIE finansinės priemonės (paskolos, garantijos ir 
rizikos kapitalas), 

– didesnes investicijas į energijos vartojimo efektyvumą pastatuose (Prancūzijos 
pavyzdys). Tai taip pat padėtų išsaugoti darbo vietas pastatų ir statybos 
sektoriuje, kuris itin nukentėjo nuo krizės ir turi didelį neišnaudotą potencialą,  

– išteklių veiksmingumo didinimą investuojant į ekologines inovacijas, 
atsinaujinančiąją energiją ir aplinkosaugos technologijas, 

– spartesnį didelių projektų vykdymą konvergencijos kriterijus atitinkančius 
regionuose (Graikijos pavyzdys), 

– prioritetinių projektų, kuriuos reikia įgyvendinti skubos tvarka ir kurie jau 
parengti įgyvendinti ir gali tiesiogiai prisidėti prie augimo, nustatymą, siekiant 
šiais projektais pakeisti programas, kurių veiksmingumas daug mažesnis, nei 

                                                 
49 Taip pat žr. 2011 m. spalio 12 d. Regionų komiteto nuomonę dėl vietos ir regionų valdžios 

institucijų vaidmens siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslų. 
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tikėtasi. Komisija pasirengusi padėti vykdyti šią veiklą ir jau teikia tokią pagalbą 
Graikijai ir Rumunijai, 

– spartesnį turimų lėšų panaudojimą iš naujo nustatant programų prioritetus 
(pasirenkant mažiau prioritetų), siekiant sudaryti geresnes augimo sąlygas ir 
mažinti regionų susiskaidymą, kaip neseniai susitarta su Italija įgyvendinant 
sanglaudos veiksmų planą. 

Bet kuriuo atveju visos valstybės narės iki 2012 m. pabaigos turėtų pateikti ataskaitą50 
apie sanglaudos politikos uždavinių įgyvendinimo padėtį, rezultatus ir pažangą, taip pat 
indėlį siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslų.  

Siekdama remti nepanaudotų lėšų išmokėjimą fiskalinių suvaržymų laikotarpiu 
2011 m. rugpjūčio 1 d. Komisija pasiūlė padidinti bendrą finansavimą, kad padėtų 
lengviau atsigauti kai kurioms didžiausius ekonomikos sunkumus patiriančioms ES 
valstybėms narėms. Remiantis minėtu pasiūlymu, Graikijai, Airijai, Portugalijai, 
Rumunijai, Latvijai ir Vengrijai būtų skiriama daugiau ES bendro finansavimo, siekiant 
šiose šalyse remti augimą ir konkurencingumą skatinančių projektų įgyvendinimą. 
Numatomas didžiausias šio pasiūlymo poveikis iš viso siektų 2,884 mln. EUR. Taryba ir 
Europos Parlamentas raginami jį patvirtinti kuo skubiau, iki metų pabaigos. 

Komisija daro didelę pažangą rengdama išsamų būsimo ES biudžeto, kuriuo bus 
siekiama skatinti augimą ir darbo vietų kūrimą vadovaujantis strategija „Europa 2020“, 
planą. Patvirtinti išsamūs pasiūlymai, susiję su Europos infrastruktūros tinklų priemone ir 
sanglaudos politika, bendrąja žemės ūkio politika ir kaimo plėtra; kiti pasiūlymai, pvz., 
dėl programos „Horizontas 2020“, bus patvirtinti artimiausiu metu. Kartu su minėtu 
teisiniu pagrindu bus parengtos politinės priemonės, kaip antai peržiūrėtos 
Transeuropinio tinklo transporto ir energijos gairės, o 2012 m. pradžioje bus pateikti du 
Bendrijos strateginių programų pasiūlymai – dėl pasidalijamojo valdymo fondų51 ir dėl 
mokslinių tyrimų bei inovacijų. Šiose programose bus nustatytos prioritetinės ES 
paramos sritys, jos taip pat padės geriau koordinuoti įvairias ES finansavimo programas.  

Pagrindinis daugiametės finansinės programos pasiūlymų elementas – būtinybė 
užtikrinti, kad ES biudžeto lėšos būtų skiriamos veiksmingoms, augimą skatinančioms 
investicijoms. Pagrindiniai sanglaudos politikos pasiūlymų, kuriais siekiama spręsti 
minėtus uždavinius, elementai – priemonės, kuriomis būtų padedama orientuotis į 
prioritetines strategijos „Europa 2020“ temines sritis, išteklių sutelkimas ir naujos sąlygų 
taikymo nuostatos, kuriomis bus užtikrinama, kad ES finansavimu būtų siekiama 
rezultatų ir suteikiama daugiau paskatų valstybėms narėms veiksmingai siekti strategijoje 
„Europa 2020“ numatytų augimo ir užimtumo tikslų. Su kiekviena valstybe nare bus 
sudaryti partnerystės susitarimai, kad būtų užtikrintas abipusis nacionalinio ir ES 
finansavimo didinimas. 

Rengdamasi įgyvendinti Europos infrastruktūros tinklų priemonę pagal būsimą 
daugiametę finansinę programą, Komisija spalio mėn. pateikė pasiūlymą dėl pagal 
strategiją „Europa 2020“ numatytos projektų obligacijų iniciatyvos bandomojo etapo, 
kurio biudžetas siektų 230 mln. EUR. Šia iniciatyva siekiama sutelkti investicijas tokiose 

                                                 
50 Pagal galiojančias taisykles reikalaujama pateikti nacionalinės strategijos įgyvendinimo ataskaitas. 
51 ERPF, ESF, Sanglaudos fondas, Žuvininkystės fondas ir Fondas kaimo plėtrai. 
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srityse, kuriose bus skatinamas augimas ir kuriamos darbo vietos. Dėl būtinybės skubiai 
vykdyti dideles investicijas ir dėl ilgo projekto parengiamojo laikotarpio reikia nedelsiant 
spręsti lėšų trūkumo klausimą. Ribotų valstybės biudžeto išteklių laikotarpiu skubiai 
reikalingi naujoviški sprendimai siekiant pritraukti daugiau privačių santaupų ir padidinti 
finansinių priemonių, kurios gali būti naudojamos energetikos, transporto ir IRT 
projektams finansuoti, įvairovę. Esant mažesnėms galimybėms gauti finansavimą 
infrastruktūros projektams įgyvendinti, reikia ieškoti alternatyvių skolos finansavimo 
šaltinių. Įgyvendinant komercinį potencialą turinčius infrastruktūros projektus turėtų būti 
įprasta ES lėšas derinti su kapitalo rinkos ir bankininkystės sektorių finansavimu 
sudarant partnerystes, ypač per Europos investicijų banką (EIB), kaip Sutartimi įsteigtą 
ES finansų instituciją. 

3.8.3. Pasaulio rinkos potencialo išnaudojimas 

ES ekonomikos pagrindas tebėra bendroji rinka, tačiau prekyba dar niekada nebuvo tokia 
svarbi ekonomikos augimui – 2010 m. maždaug 25 % ES ekonomikos augimo buvo 
susijęs su tarptautine prekyba. Artimiausiu metu ekonomika daugiausia augs už Europos 
ribų. Iki 2015 m. 90 % būsimo ekonomikos augimo vyks ne Europoje. ES augimo 
potencialas priklausys nuo sugebėjimo pasinaudoti to augimo galimybėmis. Tačiau 
greičiausiai augančios rinkos yra ne tokios atviros kaip ES. 

Europos išorės ekonominiai ryšiai yra tvirti. ES toliau plėtos ekonominius ryšius su 
visomis partnerėmis, visų pirma besivystančiomis šalimis, ir pasikeitus aplinkybėms juos 
atitinkamai koreguos. JAV ir Kinija yra didžiausios ES prekybos partnerės. ES parengė 
naujas visapusiškas priemones su strateginiais partneriais (JAV atveju transatlantinė 
ekonomikos taryba, pavyzdžiui, bendradarbiavimo elektrinių transporto priemonių 
srityje; Kinijos atveju aukšto lygio ekonominis ir prekybos dialogas, pavyzdžiui, 
inovacijų srityje). Azijos regiono ekonomika – greičiausiai auganti ekonomika pasaulyje. 
Azijos regioninės ekonominės integracijos tempas yra labai didelis ir ES nori pasinaudoti 
šiuo potencialu bei išnaudoti galimybes. Laisvosios prekybos susitarimas su Indija – 
esminė ES strategijos dalis. Azija yra ne tik svarbi eksporto rinka, bet ir svarbi ES 
tiekimo grandinių dalis. Kalbant apie Rusiją, ES yra suinteresuota, kad Rusija įsitvirtintų 
pasaulio ekonomikos sistemoje, ir domisi galimu laisvosios prekybos susitarimu, taip pat 
svarsto galimybes sudaryti laisvosios prekybos susitarimus su MERCOSUR ir Japonija. 
Prekybos su artimiausiomis kaimyninėmis šalimis darbotvarkėje numatyta skatinti ne 
tik ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą, bet ir saugumą bei solidarumą. 
Kaimynystės regionas – penktasis pagal dydį ES prekybos partneris – vis dėlto yra labai 
svarbus ekonomiškai. Bendradarbiaudama su pietinėmis Viduržemio jūros regiono 
šalimis, ES daugiausia dėmesio skyrė laisvosios prekybos susitarimams ir trumpalaikėms 
iniciatyvoms. ES taip pat bendradarbiauja su Ukraina (glaudaus bendradarbiavimo 
plataus masto laisvosios prekybos erdvė) ir kitomis Rytų partnerystės šalimis. 

Iniciatyva dėl biržos prekių ir žaliavų52 pasiūlyti veiksmai, kad Europos pramonė galėtų 
gauti žaliavų pasaulio rinkose ir būtų didinamas finansų ir biržos prekių rinkų 
skaidrumas.  

                                                 
52 COM(2011) 25, 2011 2 2. 
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Kad Europos ekonomika stabiliai ir tvariai atsigautų, augtų ir būtų kuriamos darbo vietos, 
būtina plėtoti prekybą su kitomis pasaulio šalimis ir investicijas. Kad pasiektų šio tikslo, 
ES turi skubiai sudaryti numatytus laisvosios prekybos susitarimus: 1) atsižvelgdama į 
partnerių poziciją, ES siekia užbaigti derybas su Indija ir Ukraina iki kitų aukšto lygio 
susitikimų su šiomis šalimis; 2) atsižvelgdama į partnerių poziciją, ES siekia užbaigti 
derybas su Kanada, Singapūru ir Malaizija vėliausiai 2012 m. ir 3) 2012 m. pradžioje 
oficialiai sudaryti susitarimus su Peru ir Kolumbija, su kuriomis derybos jau baigtos. 
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Valstybėms narėms pateiktų rekomendacijų apžvalga pagal politikos sritis 

  Valstybės finansai Darbo rinka Struktūrinė politika   Finansinis 
stabilumas 

  

F
i
s
k
a
l
i
n
i
s
 
k
o
n
s
o
l
i
d
a
v
i
m
a
s
  

Ilgalaikis  
tvarumas 

Fiskalinė 
sistema Mokesčiai  

Darbo 
užmo
kesčio
nustat
ymas 

Aktyvi 
darbo 
rinkos 

politika 

Dalyvavi
mas 

darbo 
rinkoje 

Švietimas 
Tinklų 

pramonės 
šakos 

Energijos 
vartojimo 
efektyvum

as 

Paslaugų 
sektorius 

Verslo 
aplinka ir 

MVĮ 
MTTP, 

inovacijos 

Viešosios 
paslaugos, 
sanglaudos 

politika 

Bankini
nkystė 

Būsto 
rinka 

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   
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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 
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  2
2 17 11 11 8 13 20 16 7 5 11 10 3 11 5 3 

 

1 pastaba. Vienintelė rekomendacija Airijai, Latvijai, Graikijai, Portugalijai ir Rumunijai – vykdyti esamus įsipareigojimus pagal ES ir (arba) TVF finansinės paramos programas.  

2 pastaba. Kryžiukų skaičius nebūtinai atitinka kiekvienai valstybei narei pateiktų rekomendacijų skaičių, nes šios rekomendacijos paprastai susijusios su daugiau kaip viena sritimi.
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Strategijos „Europa 2020“ tikslai53 

*Šalys, kurios nurodė nacionalinius tikslus remdamosi kitu nei ES pagrindinio tikslo rodikliu. 

Valstybių 
narių 
tikslai 

Užimtumo lygis 
(%) 

Išlaidos MTTP 
kaip BVP dalis 

(%) 

Išmetamų 
teršalų 

mažinimo 
tikslai 

(palyginti su 
2005 m. lygiu)54 

 

Atsinaujinančio
ji energija 

Energijos 
vartojimo 

efektyvumas – 
energijos 
vartojimo 

sumažinimas 
Mtne55 

 

Mokyklos 
nebaigusių 

asmenų 
skaičiaus 

mažinimas (%) 

Aukštasis 
išsilavinimas 

(%) 

Gyventojų dalies, kuriai gresia skurdas arba 
socialinė atskirtis, mažinimas (asm. skaičius) 

AT 77–78 % 3,76 % -16 % 34 % 7,16 9,5 % 
38 % (įskaitant ISCED 

4a, kurio dalis šiuo 
metu yra 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 % (tik 

viešajame 
sektoriuje) 

9 % 13 % n. d. 5,5 % 32 % 

Išlaikyti gyventojų dalies, kuriai gresia skurdas 
arba socialinė atskirtis, 2008 m. lygį (15,3 % 

visų gyventojų skaičiaus), siekiant ją sumažinti 
30 000. 

DE 77 % 3 % -14 % 18 % 38,30 <10 % 42 % (įskaitant 
ISCED4, kurio dalis 

330 000 (ilgalaikių bedarbių)* 

                                                 
53 2011 m. balandžio mėn. nacionalinėse reformų programose nustatyti galutiniai nacionaliniai tikslai. 
54 Sprendime 2009/406/EB (Sprendime dėl pastangų pasidalijimo) nustatyti valstybių narių išmetamų teršalų mažinimo tikslai yra susiję su teršalais, nepatenkančiais į apyvartinių 

taršos leidimų prekybos sistemą. Teršalų, patenkančių į apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą, kiekis bus sumažintas 21 %, palyginti su 2005 m. lygiu. Palyginti su dešimtojo 
dešimtmečio lygiu, teršalų bus atitinkamai sumažinta 20 %. 

55 Pažymėtina, kad šalių prognozės skiriasi pagal bazinius metus, nuo kurių skaičiuojamas sutaupytas kiekis. 
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šiuo metu yra 11,4 %) 

DK 80 % 3 % -20 % 30 % 0,83 <10 % Mažiausiai 40 % 22 000 (labai mažo užimtumo namų ūkiuose 
gyvenančių asmenų)* 

EE 76 % 3 % 11 % 25 % 0,71 9,5 % 40 % 61 860 asmenų išvaduoti iš skurdo grėsmės* 

EL 70 % Tikslas 
nenustatytas -4 % 18 % 2,70 9,7 % 32 % 450 000 

ES 74 % 3 % -10 % 20 % 25,20 15 % 44 % 1 400 000–1 500 000 

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

42 %  

(siaura nacionalinė 
apibrėžtis) 

150 000 

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

Sumažinti ties skurdo riba esančių asmenų 
skaičių trečdaliu per 

2007–2012 m. arba 1 600 000 asmenų* 

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

IE 69–71 % 
apie 2– 

2,5 % BNP 
-20 % 16 % 2,75 8 % 60 % 186 000 iki 2016 m.* 

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 % Tikslas nenustatytas 

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 
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NL 80 % 2,5 % -16 % 14 % n. d. <8 % 

>40 % 

45 % numatoma 
2020 m. 

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 Kur kas daugiau 
nei 80 % 4 % -17 % 49 % 12,80 <10 % 40–45 % 

Sumažinti moterų ir vyrų, kurie nedirba 
(išskyrus besimokančiuosius dieniniuose 

skyriuose), yra ilgalaikiai bedarbiai arba turi 
ilgalaikį nedarbingumą, procentą iki mažiau nei 

14 % iki 2020 m.* 

SI 75 % 3 % 4 % 25 % n. d. 5 % 40 % 40 000 

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

UK NRP tikslas 
nenustatytas 

NRP tikslas 
nenustatytas -16 % 15 % n. d. NRP tikslas 

nenustatytas 
NRP tikslas 
nenustatytas 

Esami skaičiais išreikšti tikslai, susiję su 
2010 m. Aktu dėl vaikų skurdo* 

Numatom
a ES 73,70–74 % 2,65–2,72 % 

-20 % 

(palyginti su 
dešimtojo 

dešimtmečio 
lygiu) 

20 % 206,9 10,3–10,5 % 37,5–38,0% 56  

ES 
pagrindini

s tikslas 
75 % 3 % 

-20 % 

(palyginti su 
dešimtojo 

20 % 

20 % padidinti 
energijos 
vartojimo 

efektyvumą 

10 % 40 % 20 000 000 

                                                 
56 Skaičiavimuose neatsižvelgiama į ISCED 4 (Vokietija, Austrija). Rezultatas su ISCED 4: 39,9–40,4 %. 
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dešimtmečio 
lygiu) t. y. 368 Mtne 

 

 


