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INDOKOLÁS

Az Európai Tanács 2010. március 26-án jóváhagyta az Európai Bizottság új foglalkoztatási és 
növekedési stratégia – az Európa 2020 – elindítására vonatkozó javaslatát1. E stratégia a 
gazdaságpolitikák fokozott összehangolása révén azokra a kulcsfontosságú területekre 
összpontosít, amelyeken fel kell lépnünk annak érdekében, hogy növeljük Európa lehetőségeit 
a fenntartható növekedés0 biztosítására és a versenyképesség fokozására. Az Európai Tanács 
egyetértett azzal, hogy ennek érdekében kiemelt uniós célokat, a tagállami és az uniós fellépés 
alapjául szolgáló közös célkitűzéseket kell meghatározni. A tagállamok e célokra tekintettel 
[meghatározták] nemzeti céljaikat. A Bizottság uniós szinten a stratégia végrehajtásán 
munkálkodik majd, elsősorban az Európa 2020-ról szóló közleményben megfogalmazott hét 
kiemelt kezdeményezés révén.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés előírja a tagállamoknak, hogy közös érdekű 
ügynek tekintsék gazdaságpolitikáikat és a foglalkoztatás ösztönzését, és ezeket a Tanács 
keretében hangolják össze. A szerződés két külön cikkben azt is előírja, hogy a Tanács 
fogadjon el átfogó gazdaságpolitikai iránymutatásokat (121. cikk) és foglalkoztatáspolitikai 
iránymutatásokat (148. cikk), és hogy a foglalkoztatáspolitikai iránymutatásoknak 
összhangban kell állniuk az átfogó iránymutatásokkal. E jogalapra tekintettel a gazdaság- és 
foglalkoztatáspolitikai iránymutatások két különálló – ám szervesen összefüggő – jogi 
eszközben kerülnek előterjesztésre:

· A Tanács ajánlása a tagállamok és az Unió gazdaságpolitikáira vonatkozó átfogó 
iránymutatásokról – Az Európa 2020 integrált iránymutatás I. része;

· A Tanács határozata a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról –
Az Európa 2020 integrált iránymutatás II. része.

Az említett jogi eszközökben meghatározott iránymutatások együttesen képzik az Európa 
2020 stratégia végrehajtását célzó integrált iránymutatást.

Az „Európa 2020 integrált iránymutatás” meghatározza az Európa 2020 stratégia és a 
tagállami reformok kereteit. A koherencia és egyértelműség érdekében az iránymutatások 
száma korlátozott, és azok az Európai Tanács következtetésein alapulnak. Az iránymutatások 
integrálása biztosítja, hogy a nemzeti és az uniós szakpolitikák teljes mértékben 
hozzájáruljanak az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek megvalósításához. Az 
iránymutatások összehangolt követése lehetővé teszi majd, hogy a tagállamok – elsősorban az 
euroövezeti tagállamok – kihasználják a koordinált strukturális reformok pozitív áthatásai 
jelentette előnyöket.

A tagállamok az iránymutatások alapján nemzeti reformprogramot dolgoznak ki, amelyben 
részletezik az új stratégia keretében végrehajtandó fellépéseket, különös tekintettel a nemzeti 
célok elérésére irányuló erőfeszítésekre és a fenntartható növekedést tagállami szinten 
akadályozó szűk keresztmetszetek felszámolását célzó intézkedésekre. Az Európai Tanács a 
Bizottság ellenőrzési eredményeire és a Tanácsban végzett munkára alapozva évente értékeli 
a stratégia végrehajtásában uniós és tagállami szinten elért haladást. Ennek során együtt 
vizsgálják a makrogazdasági, strukturális és versenyképességi eredményeket és az általános 
pénzügyi stabilitást.

  
1 COM(2010) 2020, 2010.3.3.
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Az „Európa 2020 integrált iránymutatás” a következő iránymutatásokból áll:

1. iránymutatás: Az államháztartás minőségének és fenntarthatóságának biztosítása

2. iránymutatás: A makrogazdasági egyensúlytalanságok kezelése

3. iránymutatás: Az euroövezeten belüli egyensúlytalanságok csökkentése

4. iránymutatás: A K+F-hez és innovációhoz nyújtott támogatások optimalizálása, a 
tudásháromszög erősítése és a digitális gazdaság potenciáljának felszabadítása

5. iránymutatás: Az erőforrás-hatékonyság növelése és az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának csökkentése

6. iránymutatás: Az üzleti és fogyasztói környezet javítása és az ipari bázis 
korszerűsítése

7. iránymutatás: A munkaerő-piaci részvétel növelése és a strukturális munkanélküliség 
csökkentése

8. iránymutatás: A munkaerő-piaci igényeknek megfelelő, képzett munkaerő, a 
munkaminőség fokozása és az egész életen át tartó tanulás ösztönzése

9. iránymutatás: Az oktatási és képzési rendszerek teljesítményének javítása minden 
szinten, valamint a felsőoktatásban részt vevők számának növelése

10. iránymutatás: A társadalmi összetartozás erősítése és a szegénység elleni küzdelem
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Ajánlás: 

A TANÁCS AJÁNLÁSA

2010.4.27.

a tagállamok és az Unió gazdaságpolitikáira vonatkozó átfogó iránymutatásokról

Az Európa 2020 integrált iránymutatás I. része

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 121. cikke 
(2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság ajánlására,

tekintettel az Európai Tanács következtetéseire,

mivel:

(1) A Szerződés kimondja, hogy a tagállamok közös érdekű ügynek tekintik és 
összehangolják gazdaságpolitikájukat a Tanácsban. A Szerződés rendelkezéseivel 
összhangban az Európai Unió szakpolitikai koordinációs eszközöket alakít ki és 
alkalmaz a költségvetési politika (Stabilitási és Növekedési Paktum) és a 
makrostrukturális politikák területén.

(2) A Szerződés előírja, hogy a Tanács a tagállami politikák irányvonalának 
meghatározása céljából foglalkoztatási és átfogó gazdaságpolitikai iránymutatásokat 
fogad el.

(3) A 2000-ben útjára indított lisszaboni stratégia azon a felismerésen alapult, hogy az 
Uniónak – a világszintű versenyre, a technológiai kihívásokra és az idősödő 
népességre tekintettel – a társadalmi kohézió fokozásával egyidejűleg növelnie kell 
termelékenységét és versenyképességét. Időközi értékelést követően a stratégiát 2005-
ben újraindították; az értékelés eredményeként nagyobb hangsúly helyeződött a 
növekedésre, valamint a munkahelyek számának növelésére és minőségük javítására.

(4) A növekedést és foglalkoztatást célzó lisszaboni stratégia hozzájárult az uniós 
gazdaság- és foglalkoztatáspolitika irányvonala körüli konszenzus kialakulásához. A 
stratégia keretében a Tanács 2005-ben átfogó gazdaságpolitikai és 
foglalkoztatáspolitikai iránymutatásokat2 fogadott el, amelyeket 2008-ban 
felülvizsgáltak3. A 24 iránymutatás meghatározta a nemzeti reformprogramok alapjait, 
és felvázolta az egész EU makro- és mikrogazdasági, valamint munkaerő-piaci 

  
2 COM(2005) 141
3 COM(2007) 803
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reformprioritásait. A tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy az iránymutatások nem 
határozták meg eléggé egyértelműen a prioritásokat, és hogy erősebb kapcsolatra lett 
volna szükség az iránymutatások között. Az iránymutatások emiatt csak korlátozott 
hatást fejtettek ki a nemzeti politikák alakítására.

(5) A 2008-ban kezdődött pénzügyi és gazdasági válság miatt rengeteg munkahely szűnt 
meg, jelentősen visszaesett a teljesítmény, és drámaian romlott az államháztartások 
helyzete. Az európai gazdasági fellendülés terve4 azonban – részben az összehangolt 
költségvetési ösztönzés révén – segítette a tagállamokat a válság kezelésében, 
miközben az euro biztosította a makrogazdasági stabilitást. A válság rávilágított, hogy 
az uniós gazdaságpolitikai koordináció megerősítése és hatékonyabbá tétele jelentős 
eredményekkel járhat. A válság kiemelte a tagállamok gazdaságai közötti szoros 
interdependenciát is.

(6) A Bizottság javaslatot tett az új évtized stratégiájának, az Európa 2020-nak az 
elindítására5, amely lehetővé teszi, hogy az EU megerősödve kerüljön ki a válságból, 
és gazdaságát elindítsa az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés útján. Öt 
kiemelt cél alkotja azokat – a vonatkozó iránymutatásoknál is említett – közös 
célkitűzéseket, amelyek a tagállamok és az Unió fellépéseinek alapját képezik. A 
tagállamoknak mindent meg kell tenniük a nemzeti célok teljesítése és a növekedést 
gátló szűk keresztmetszetek megszüntetése érdekében.

(7) A gazdasági válságból való kilábalást szolgáló átfogó stratégiák részeként a 
tagállamoknak nagyszabású reformokat kell végrehajtaniuk a makrogazdasági 
stabilitás és a fenntartható államháztartás megteremtése érdekében, javítaniuk kell a 
versenyképességüket, és csökkenteniük kell a makrogazdasági egyensúlytalanságokat. 
Amikor a gazdasági élénkülés már biztos lábakon áll, a válság hatására bevezetett 
ideiglenes intézkedéseket összehangolt módon vissza kell vonni. A fiskális ösztönzők 
visszavonását a Stabilitási és Növekedési Paktum keretében kell végrehajtani és 
összehangolni.

(8) Az Európa 2020 stratégia keretében a tagállamoknak az „intelligens” – azaz a tudáson 
és innováción alapuló – növekedést célzó reformokat kell végrehajtaniuk. A 
reformoknak az Unión belüli innováció- és tudástranszfer elősegítése érdekében az 
oktatás minőségének javítására és mindenki számára hozzáférhetővé tételére, valamint 
a kutatás és az üzleti teljesítmény fokozására kell irányulniuk. A reformoknak 
ösztönözniük kell a vállalkozói készséget, elő kell segíteniük, hogy a kreatív 
ötletekből olyan innovatív termékek, szolgáltatások és folyamatok szülessenek, 
amelyek eredményeként megvalósul a növekedés, a területi, gazdasági és társadalmi 
kohézió, valamint minőségi munkahelyek jönnek létre, és amelyek hozzájárulnak az 
európai és világszintű társadalmi kihívások hatékonyabb kezeléséhez. Ebben az 
összefüggésben lényeges, hogy a lehető legnagyobb mértékben kihasználjuk az 
információs és kommunikációs technológiák biztosította lehetőségeket.

(9) A tagállamoknak reformprogramjaik révén egyúttal a „fenntartható növekedés” 
megvalósítására is törekedniük kell. A fenntartható növekedés a következőket jelenti: 
a gazdasági növekedés leválasztása az erőforrás-felhasználásról, erőforrás-hatékony, 

  
4 COM(2009) 615, 2009.11.19.
5 COM(2010) 2020, 2010.3.3.
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fenntartható és versenyképes gazdaság megteremtése, a költség és a haszon igazságos 
elosztása, valamint Európa vezető szerepének kiaknázása az új folyamatok és 
technológiák kifejlesztéséért folyó versenyben, ideértve a környezetbarát 
technológiákat is. A tagállamoknak végre kell hajtaniuk az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának csökkentéséhez és az erőforrások hatékony felhasználásához szükséges 
reformokat. Javítaniuk kell az üzleti környezetet is, környezetbarát munkahelyek 
teremtését kell ösztönözniük, valamint korszerűsíteniük kell ipari bázisukat.

(10) A tagállami reformprogramoknak végül az „inkluzív növekedés” megvalósítására kell 
irányulniuk. Az inkluzív növekedés olyan, összetartó társadalom kialakítását jelenti, 
amelyben az emberek képessé válnak az előttük álló változások felmérésére és 
kezelésére, azaz a gazdaság és társadalom aktív részeseivé válnak. A tagállami 
reformoknak tehát csökkenteniük kell a szegénységet és a társadalmi kirekesztettséget 
azáltal, hogy – különösen a nők, idős munkavállalók, fiatalok, fogyatékkal élők és 
legális bevándorlók munkaerő-piaci részvétele előtt álló akadályok megszüntetése 
révén – valamennyi lakos számára egész élete során biztosítják a hozzáférést és a 
lehetőségeket. A tagállamoknak arról is gondoskodniuk kell, hogy a gazdasági 
növekedés előnyeiből minden állampolgár és minden régió részesüljön. A tagállami 
reformprogramok középpontjába tehát a munkaerőpiac hatékony működésének 
biztosítását kell helyezni, azaz be kell ruházni a sikeres átalakításba, a 
készségfejlesztésbe, javítani kell a munkahelyek minőségét, küzdeni kell a 
szegmentáció, a strukturális munkanélküliség és az inaktivitás ellen, ugyanakkor a 
szegénység visszaszorítása érdekében megfelelő és fenntartható szociális védelmet és 
aktív befogadást kell biztosítani.

(11) Az EU és a tagállamok strukturális reformjai akkor járulhatnak hozzá ténylegesen a 
növekedéshez és a foglalkoztatás növeléséhez, ha világszinten javítják az EU 
versenyképességét, új lehetőségeket nyitnak az európai exportőrök előtt, és 
versenyképes módon teszik lehetővé a legfontosabb importcikkek behozatalát. A 
reformok megtervezésénél ezért figyelembe kell venni a külső versenyképességre 
gyakorolt hatásokat annak érdekében, hogy Európában fokozódjon a növekedés, és 
erősödjön a nyitott és tisztességes világpiacon való részvétel.

(12) Az Európa 2020 stratégia hátterét a tagállamok által teljes mértékben és azonos 
ütemben végrehajtott integrált szakpolitikáknak kell adniuk; ily módon elérhető, hogy 
az összehangolt strukturális reformok pozitív áthatásokat váltsanak ki.

(13) Bár a felsorolt iránymutatások a tagállamoknak szólnak, az Európa 2020 stratégiát a 
nemzeti, regionális és helyi hatóságokkal partnerségben, illetve a parlamentekkel, a 
szociális partnerekkel és a civil társadalom képviselőivel szorosan együttműködve kell 
végrehajtani, akiknek részt kell venniük a nemzeti reformprogramok kidolgozásában 
és végrehajtásában, valamint a stratégia átfogó kommunikációjában.

(14) Az Európa 2020 stratégia végrehajtását a korábbinál kevesebb iránymutatás támasztja 
alá, amelyek a korábbi 24 iránymutatás helyébe lépnek, és koherensen kezelik a 
foglalkoztatáspolitikai és az átfogó gazdaságpolitikai kérdéseket. Az e határozat 
mellékletében szereplő tagállami gazdaságpolitikai iránymutatások szoros 
kapcsolatban állnak a […]-i […] tanácsi határozat mellékletében szereplő 
foglalkoztatáspolitikai iránymutatásokkal. Az iránymutatások együttesen alkotják az 
„Európa 2020 integrált iránymutatást”.
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(15) Az új, integrált iránymutatás az Európai Tanács következtetéseire épül. A tagállamok 
egymástól való kölcsönös függőségét és a Stabilitási és Növekedési Paktum 
rendelkezéseit szem előtt tartva pontos útmutatást ad a tagállamoknak nemzeti 
reformprogramjaik kidolgozására és a reformok végrehajtására nézve. Az integrált 
iránymutatás képezi majd alapját a Tanács által esetlegesen a tagállamoknak címzendő 
országspecifikus ajánlásoknak vagy – az átfogó gazdaságpolitikai iránymutatások 
esetében – azoknak a politikai figyelmeztetéseknek, amelyekben a Bizottság 
részesítheti az egyes tagállamokat a vonatkozó országspecifikus ajánlások megfelelő 
teljesítésének elmaradása esetén.

(16) Az elfogadott iránymutatások a végrehajtás megkönnyítése érdekében 2014-ig jórészt 
változatlanok maradnak,

ELFOGADTA EZT AZ AJÁNLÁST:

(1) A tagállamoknak és szükség esetén az Európai Uniónak 
gazdaságpolitikájukban figyelembe kell venniük a mellékletben 
meghatározott, az „Európa 2020 integrált iránymutatás” részét képező 
iránymutatásokat.

(2) A tagállamoknak az „Európa 2020 integrált iránymutatásban” meghatározott 
célkitűzésekkel konzisztens reformprogramokat kell kidolgozniuk.

Kelt Brüsszelben, 2010.4.27.-én.

a Tanács részéről
az elnök
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Melléklet:
A tagállamok és az Unió gazdaságpolitikáira vonatkozó átfogó iránymutatások

1. iránymutatás: Az államháztartás minőségének és fenntarthatóságának biztosítása

A tagállamoknak a Stabilitási és Növekedési Paktum keretében végre kell hajtaniuk a 
költségvetés-konszolidációs stratégiákat, és különösen a túlzotthiány-eljárás alapján és/vagy –
fizetésimérleg-támogatás esetén – az egyetértési megállapodásokban nekik címzett 
ajánlásokat. A tagállamonként megvalósított konszolidáció mértékének a középtávú 
költségvetési célkitűzések eléréséig strukturális értelemben véve évente jelentősen meg kell 
haladnia a bruttó hazai termék (GDP) 0,5 %-os értékét. Az államháztartás konszolidációját 
legkésőbb 2011-ben – egyes tagállamokban, ahol a gazdasági helyzet ezt megengedi, ennél 
korábban – meg kell kezdeni, amennyiben a Bizottság előrejelzései továbbra is azt mutatják, 
hogy a gazdasági élénkülés erősödik, és állami beavatkozás nélkül is folytatódik.

A költségvetés-konszolidációs stratégiák kidolgozása és végrehajtása során a tagállamoknak 
előnyben kell részesíteniük azokat az adónemeket, amelyek nem hatnak károsan sem a 
növekedésre, sem a foglalkoztatásra, és kiemelten kell kezelniük a növekedést élénkítő olyan 
költségvetési tételeket, mint például az oktatás, a készségek és a foglalkoztathatóság 
fejlesztése, a kutatás-fejlesztés (K+F), az innováció és a hálózati beruházások (nagysebességű 
internet, energiahálózati és közlekedési összeköttetések stb.). Amennyiben adóemelésre van 
szükség, azt lehetőség szerint össze kell kapcsolni olyan intézkedésekkel, amelyek célja a 
növekedést jobban elősegítő adórendszer kialakítása az adóterheknek a foglalkoztatástól más 
adóalapok, például a környezetre ártalmas tevékenységek felé történő terelése révén. Az adó-
és juttatási rendszereknek ösztönözniük kell a munkavégzésre.

A tagállamoknak meg kell erősíteniük továbbá a költségvetési kereteket, és javítaniuk kell a 
közkiadások minőségét és az államháztartás fenntarthatóságát. Ennek érdekében három 
pilléren nyugvó stratégiát kell alkalmazniuk: gyors ütemben kell csökkenteni az 
államadósságot, meg kell reformálni az életkorfüggő közkiadásokat, például az egészségügyi 
kiadásokat, és hozzá kell járulni a tényleges nyugdíjkorhatár növeléséhez annak érdekében, 
hogy az életkorfüggő közkiadások pénzügyileg fenntarthatók, társadalmilag elfogadhatók és 
hozzáférhetők legyenek.

2. iránymutatás: A makrogazdasági egyensúlytalanságok kezelése

A tagállamoknak kerülniük kell a folyó fizetési mérleg, az eszközpiacok, illetve a háztartások 
és a vállalkozások mérlegeinek alakulásából fakadó fenntarthatatlan makrogazdasági 
egyensúlytalanságok kialakulását. Azoknak a tagállamoknak, amelyek jelentős fizetésimérleg-
egyensúlytalansága a versenyképesség tartós hiányában vagy a prudenciális és adópolitikák 
hiányában gyökerezik, a mögöttes okokat a költségvetési politikán, a bérszabályozáson, a 
termék- és pénzügyiszolgáltatás-piacok strukturális reformján, a foglalkoztatási 
iránymutatásokkal összhangban a munkaerőpiacon vagy bármely más releváns szakpolitikai 
területen keresztül kell kezelniük. Ebben az összefüggésben a tagállamoknak elő kell
segíteniük a béralkurendszerek megfelelő keretfeltételeinek kialakítását, és a bérköltségek 
olyan változását kell szorgalmazniuk, amely összhangban áll az árstabilitással, a 
termelékenység alakulásával és a külső egyensúlytalanságok csökkentésének 
szükségességével. A bérek alakulásának tükröznie kell a szakképzettség és a helyi munkaerő-
piaci feltételek különbségeit, valamint az országon belüli régiók gazdasági teljesítménye 
közötti jelentősebb eltéréseket.
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3. iránymutatás: Az euroövezeten belüli egyensúlytalanságok csökkentése

Az euroövezetbe tartozó tagállamoknak a folyófizetésimérleg-pozíciók jelentős mértékű és 
tartós divergenciáit és az egyéb makrogazdasági egyensúlytalanságokat közös érdekű ügynek 
kell tekinteniük, és szükség esetén fel kell lépniük ezek csökkentése érdekében. Azoknak az 
euroövezeti tagállamoknak, amelyek tetemes és tartós fizetésimérleg-hiánya a 
versenyképesség tartós hiányában gyökerezik, strukturális értelemben véve jelentős éves 
hiánycsökkentést kell elérniük. Az euroövezet ezen tagállamainak a fajlagos munkaerőköltség 
reálértékének csökkentésére is törekedniük kell. A jelentős folyófizetésimérleg-többlettel 
rendelkező euroövezetbeli tagállamoknak intézkedéseket kell hozniuk a hazai magánkereslet 
növekedését gátló strukturális akadályok felszámolása érdekében. Hasonlóképpen, az 
euroövezetbeli tagállamoknak bármely más makrogazdasági egyensúlytalanságot – például a 
magánszektor túlzott eladósodását és az inflációs eltéréseket – is kezelniük kell. Ennek 
érdekében az eurocsoporton belül rendszeresen nyomon kell követni a makrogazdasági 
egyensúlytalanságokat, és szükség esetén javaslatokat kell megfogalmazni azok orvoslására.

4. iránymutatás: A K+F-hez és innovációhoz nyújtott támogatások optimalizálása, a 
tudásháromszög erősítése és a digitális gazdaság potenciáljának felszabadítása

A tagállamoknak át kell tekinteniük nemzeti (és regionális) K+F és innovációs rendszereiket. 
E tekintetben biztosítaniuk kell az állami beruházások megfelelő mértékét és 
eredményességét, valamint azt, hogy e beruházások a fokozottabb növekedést lehetővé tevő 
és jelentős társadalmi kihívások megoldását célzó tevékenységek felé irányuljanak (például 
energiaügy, erőforrás-hatékonyság, éghajlatváltozás, társadalmi kohézió, öregedés, 
egészségügy, biztonság). A reformoknak ösztönözniük kell a kiválóságot és az intelligens 
specializálódást, elő kell segíteniük a tudomány integritását, meg kell erősíteniük az 
egyetemek, a kutatóintézetek és az állami, magán- és civil szféra szereplői közötti 
együttműködést mind hazai, mind nemzetközi téren, és biztosítaniuk kell a tudás terjesztését 
szolgáló infrastruktúra és hálózatok fejlődését. A nemzeti kutatási rendszerek 
eredményességének fokozása érdekében javítani kell a kutatóintézetek kormányzási 
struktúráját. Korszerűsíteni kell az egyetemi kutatást, világszínvonalú infrastruktúrát kell 
kialakítani, a kutatók számára pedig vonzó karrier- és mobilitási lehetőségeket kell biztosítani.
Ki kell igazítani és egyszerűsíteni kell a nemzeti támogatási és közbeszerzési rendszereket 
annak érdekében, hogy azok elősegítsék a határon átnyúló együttműködést, a tudástranszfert 
és az érdemeken alapuló versenyt.

A tagállami K+F és innovációs politikákat uniós kontextusba kell ágyazni, lehetővé téve a 
magán- és állami források egyesítési lehetőségeinek növelését az uniós hozzáadott értékkel 
rendelkező területeken, és az e források és az uniós alapok közötti szinergiák kiaknázását. 
Ezzel biztosítható a megfelelő méret, és elkerülhető a szétaprózottság. A tagállamoknak 
minden vonatkozó szakpolitikába integrálniuk kell az innovációt, és támogatniuk kell a tág 
értelemben vett innovációt (amelyhez a nem technológiai jellegű innováció is hozzátartozik). 
A kutatás és innováció területére irányuló magánbefektetések növelése érdekében a 
tagállamoknak javítaniuk kell a keretfeltételeket (különösen az üzleti környezet, a 
versenyképes és nyitott piacok tekintetében), össze kell kapcsolniuk a fiskális ösztönzőket és 
más pénzügyi eszközöket a magántőkéhez (például kockázati tőkéhez) való hozzáférés 
megkönnyítésére irányuló intézkedésekkel, növelniük kell a keresletet, különösen az 
ökoinnováció területén (elsősorban közbeszerzések és az interoperabilitást biztosító normák 
kialakítása segítségével), ösztönözniük kell az innovációbarát piacok és szabályozás 
kialakítását, és hatékony, megfizethető és eredményes védelmet kell biztosítaniuk a szellemi 
tulajdon számára. A 8. és 9. iránymutatással összhangban a tagállamoknak biztosítaniuk kell 
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polgáraik számára azon készségek széles skáláját, amelyek az innováció valamennyi 
formájának elősegítéséhez szükségesek, és gondoskodniuk kell arról, hogy elegendő 
természettudományos, matematikai és mérnöki diplomával rendelkező szakember álljon 
rendelkezésre. Az iskolai tantervekben törekedni kell a kreativitás, az innováció és a 
vállalkozói készség kialakításának támogatására.

A tagállamoknak támogatniuk kell a nagysebességű internet bevezetését és térnyerését, mivel 
ez a tudáshoz való hozzáférés és a tudás létrehozásában való részvétel kulcsfontosságú 
eszköze. A tagállamoknak megfelelő keretfeltételeket kell teremteniük a széles körben 
elérhető online tartalmakat és szolgáltatásokat kínáló egységes digitális piac gyors 
kialakításához. Az állami támogatásokat, ideértve a strukturális alapokon, mezőgazdasági és 
vidékfejlesztési alapokon és más eszközökön keresztül nyújtott EU-támogatásokat is, azokra a 
területekre kell összpontosítani, amelyeket nem szolgálnak ki teljes mértékben a 
magánberuházások. A szakpolitikáknak tiszteletben kell tartaniuk a technológiai semlegesség 
elvét. A tagállamoknak az építési munkálatok összehangolása révén törekedniük kell a 
hálózatfejlesztési költségek csökkentésére, támogatniuk kell – többek között az e-kormányzás, 
elektronikus aláírás, elektronikus személyazonosítás és elektronikus fizetés továbbfejlesztése 
révén – a korszerű online szolgáltatások kialakítását és használatát, elő kell segíteniük a 
digitális társadalomban való aktív részvételt (többek között a média használatával és a 
digitális jártasság elsajátításán keresztül), valamint a biztonság és a bizalom légkörének 
kialakítását.

A tagállamok nemzeti célszámainak alapját képező kiemelt uniós cél szerint 2020-ra az uniós 
GDP 3 %-át kell K+F tevékenységekre fordítani. Az Unió jelenleg dolgozik a K+F és az 
innováció intenzitását tükröző mutató kialakításán.

5. iránymutatás: Az erőforrás-hatékonyság növelése és az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának csökkentése

A tagállamoknak le kell választaniuk a gazdasági növekedést az erőforrás-felhasználásról, 
növekedési lehetőségeket kell kovácsolniuk a környezeti kihívásokból, és biztosítaniuk kell 
természeti erőforrásaik hatékony felhasználását. Végre kell hajtaniuk a szükséges szerkezeti 
reformokat annak érdekében, hogy sikerrel álljanak helyt a kibocsátási lehetőségek globális 
csökkenése és a fokozódó erőforrásszűke körülményei közepette. A kibocsátás csökkentése 
érdekében széles körben alkalmazni kell a piaci eszközöket (például az adóztatást) a 
környezetbarát növekedés és munkahelyteremtés támogatása céljából, meg kell teremteni a 
megújuló energiaforrások és a tiszta, az éghajlatváltozás hatásaival szemben ellenállóképes 
technológiák használatát elősegítő ösztönzőket, és elő kell segíteni az energia megtakarítását 
és az ökoinnovációt. A tagállamoknak le kell építeniük a környezetre károsan ható 
támogatásokat, garantálniuk kell a költségek és előnyök igazságos elosztását, a nehéz 
szociális helyzetben lévő emberekre szűkítve a kivételeket. A tagállamoknak – az európai 
szinergiák maximális kiaknázása mellett – szabályozási eszközöket, nem szabályozási jellegű 
eszközöket és fiskális eszközöket – köztük a termékekre és épületekre vonatkozó 
energiahatékonysági normákat, támogatásokat, kedvezményes kölcsönöket, környezetbarát 
közbeszerzéseket – kell alkalmazniuk a költséghatékonyabb termelési rendszerek és 
fogyasztási szokások kialakításának ösztönzésére, az újrahasznosítás elősegítésére, az 
erőforrás-hatékonyság fokozására, az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaság felé történő 
átmenet megkönnyítésére, valamint a közlekedés és az energiatermelés szén-dioxid 
kibocsátásának csökkentésére irányuló erőfeszítések sikerének biztosítására. A tagállamoknak 
intelligens, korszerűsített és teljes mértékben összekapcsolt közlekedési és energetikai 
infrastruktúrát kell kiépíteniük, a 4. iránymutatásnak megfelelően az információs és 
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kommunikációs technológiákat a termelékenységnövelés szolgálatába kell állítaniuk, 
biztosítaniuk kell az infrastrukturális projektek összehangolt végrehajtását, és támogatniuk 
kell a nyitott, versenyképes és integrált hálózati piacok kialakítását. E célkitűzések 
végrehajtása érdekében a tagállamoknak a lehető legteljesebb mértékben mozgósítaniuk kell 
az uniós forrásokat.

A tagállamok nemzeti célszámainak alapját képező kiemelt uniós cél szerint 2020-ra az 
üvegházhatású gázok kibocsátását legalább 20 %-kal vagy – megfelelő feltételek esetén –
30 %-kal6 kell csökkenteni az 1990-es szinthez képest; a megújuló energiaforrások arányát 
20 %-ra kell növelni a végső energiafelhasználásban; és 20 %-kal kell növelni az 
energiahatékonyságot.

6. iránymutatás: Az üzleti és fogyasztói környezet javítása és az ipari bázis korszerűsítése

A tagállamoknak biztosítaniuk kell azt, hogy a piacok a polgárokat és a fogyasztókat 
szolgálják. A tagállamoknak kiszámítható keretfeltételeket és jól működő, nyitott és 
versenyképes áru- és szolgáltatáspiacokat kell kialakítaniuk, mindenekelőtt az egységes piac 
integrációjának előmozdítása, az egységes piacra vonatkozó szabályok és versenyszabályok 
eredményes végrehajtása és hathatós érvényesítése, valamint a szükséges fizikai infrastruktúra 
kialakítása révén. A tagállamoknak tovább kell folytatniuk az üzleti környezet javítása terén 
megkezdett munkát. Ennek eszközei a közigazgatás korszerűsítése, az adminisztratív terhek 
csökkentése (ezen belül például további kölcsönösen átjárható e-kormányzati szolgáltatások 
kialakítása), az adójellegű akadályok felszámolása, a kis- és középvállalkozások (kkv) 
támogatása összhangban az európai kisvállalkozói intézkedéscsomaggal és a „gondolkozz 
először kicsiben” elvvel, a stabil és integrált pénzügyi szolgáltatási piacok kialakítása, a 
finanszírozáshoz való hozzáférés elősegítése, a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
érvényesítésének előmozdítása, a kkv-k külpiaci fellépésének támogatása és a vállalkozói 
készség ösztönzése. A közbeszerzések révén elő kell segíteni az innovációt – különös 
tekintettel a kkv-kre –, ugyanakkor tiszteletben kell tartani a piaci nyitottság, az átláthatóság 
és a hatékony verseny elvét.

A tagállamoknak korszerű, diverzifikált, versenyképes, erőforrás- és energiahatékony ipari 
bázis kialakítását kell támogatniuk, részben a szükséges – az uniós versenyszabályokat és más 
vonatkozó szabályokat a legteljesebb mértékben tiszteletben tartó – szerkezetátalakítás 
elősegítésével. E célkitűzés végrehajtása érdekében a tagállamoknak a lehető legteljesebb 
mértékben mozgósítaniuk kell az uniós forrásokat. A tagállamoknak szorosan együtt kell 
működniük az ipar képviselőivel és az érdekelt felekkel annak érdekében, hogy különösen a 
vállalati társadalmi felelősségvállalás ösztönzése, a szűk keresztmetszetek azonosítása és a 
változások felmérése és kezelése révén hozzájáruljanak az Unió vezető szerepének és 
versenyképességének megőrzéséhez a globális fenntartható fejlődés terén.

  
6 2009. december 10–11-i ülésén az Európai Tanács úgy határozott, hogy a 2012. évet követő időszakra 

vonatkozó globális és átfogó megállapodás részeként az EU megerősíti a 30 %-os 
kibocsátáscsökkentésre vonatkozó feltételes ajánlatát. Az ajánlat akkor lép életbe, ha más fejlett 
országok hasonló mértékű kibocsátáscsökkentésre vállalkoznak, a fejlődő országok pedig megfelelő 
mértékben, felelősségük és lehetőségeik szerint hozzájárulnak a kibocsátáscsökkentéshez.


