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PRIEDAS

2020 m. Europa

Tarybos išvados

Tikslai ir prioritetai

1. Taryba ATKREIPIA DĖMESĮ Į Komisijos komunikatą „2020 m. Europa – Pažangaus, 

tvaraus ir integracinio augimo strategija“. Jame išdėstyta atitinkama sistema, kaip Europos 

Sąjungai ir valstybėms narėms išsivaduoti iš krizės ir pašalinti Europos ekonomikos 

struktūrinius trūkumus bei spręsti dėl krizės sustiprėjusias makroekonomines problemas. Iš 

esmės pasirinktas požiūris atitinka 2009 m. gruodžio 2 d. Ekonomikos ir finansų reikalų 

tarybos pareikštą nuomonę, susijusią su Lisabonos strategija po 2010 m. 

2. Taryba PABRĖŽIA, kad ES reikia tvirtai nukreipti tvaraus augimo ir darbo vietų kūrimo 

kryptimi ir PRITARIA trims 2020 m. Europos strategijos prioritetams: pažangiam augimui, 

tvariam augimui ir integraciniam augimui. Taryba MANO, kad Komisijos pateiktos 

„pavyzdinės iniciatyvos“ yra tinkamas pagrindas svarstyti, kaip sutelkti pastangas 

atitinkamose srityse. 

3. Taryba taip pat PABRĖŽIA, kad makroekonominio stabilumo atkūrimas ir valstybių narių 

viešųjų finansų sugrąžinimas į tvarumo vėžes yra būtinos augimo bei darbo vietų kūrimo 

išankstinės sąlygos ir kad augimas yra svarbus fiskalinio konsolidavimo rėmimo veiksnys. 

Todėl Taryba PABRĖŽIA, kad struktūrinės reformos ir fiskalinis konsolidavimas pagal 

Stabilumo ir augimo paktą turi būti vykdomi vienu metu ir PABRĖŽIA, kad reikia užtikrinti 

visapusišką makroekonominių ir fiskalinių apribojimų laikymąsi, nes jie yra būtina ilgalaikio 

mūsų socialinių modelių tvarumo išankstinė sąlyga.

4. Taryba PABRĖŽIA, kad 2020 m. Europos strategija turėtų būti visų valstybių narių 

darbotvarkė, kuria būtų skatinamas visiems naudingas augimas, atsižvelgiant į skirtingas 

starto pozicijas ir šalių ypatumus. 
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Be to, ji MANO, kad strategija padės remti ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą visose 

ES valstybėse narėse ir regionuose.

ES lygio priemonių pasitelkimas

5. Taryba ATKREIPIA DĖMESĮ į pasiūlymą siekiant 2020 m. ES tikslų pasitelkti ES politiką ir 

priemones, be kita ko, teisines ir finansines priemones (įskaitant sanglaudos politiką). Taryba 

ypač PRITARIA pasiūlymui

• visapusiškai naudotis vienos bendros rinkos politika siekiant mažinti susiskaidymą ir 

pašalinti kliūtis tarpvalstybinei veiklai;

• parengti tvirtą išorės santykių ekonominę darbotvarkę; ir

• tobulinti priemones, kurios padėtų finansuoti 2020 m. Europos strategiją. Atsižvelgiant į 

tai, daugiau dėmesio galėtų būti skiriama esamų Bendrijos politikos priemonių 

geresniam naudojimui ir ES biudžeto prioritetų suderinimui su 2020 m. Europos 

strategija, nedarant poveikio būsimoms diskusijoms dėl naujos finansinės programos  ir 

kuriant novatoriškas finansines priemones, visų pirma pasiūlymus dėl bendradarbiavimo 

su EIB grupe, kad būtų racionalizuoti ir geriau suderinti ES biudžeto ištekliai ir EIB 

grupės finansai.

Pasitraukimo strategijos ir struktūrinės reformos

6. Taryba SUTINKA, kad po krizės 2020 m. Europos strategijai keliamas nelengvas 

reikalavimas vykdomą krizės valdymo politiką perorientuoti į vidutinės trukmės ir ilgesnio 

laikotarpio reformų, kuriomis skatinamas viešųjų finansų tvarumas ir stiprinamas potencialus 

augimas, įdiegimą. Taryba jau ėmėsi aktyvių veiksmų ir susitarė dėl fiskalinių paskatų ir 

finansų rinkų rėmimo priemonių taikymo nutraukimo suderintos strategijos, taip pat dėl 

trumpalaikių su krize susijusių priemonių darbo ir produktų rinkose laipsniško nutraukimo 

tvarkaraščio ir eiliškumo. Taryba yra ĮSIPAREIGOJUSI toliau atidžiai stebėti pasitraukimo 

strategijų įgyvendinimą įvairiose srityse.

7. Taryba SUTINKA, kad reikia nustatyti, kurios sritys, įskaitant infrastruktūrą, kelia problemų 

augimui ES ir nacionaliniu lygiu, ir formuoti politiką, kuri ateityje sudarys tinkamas sąlygas 

tvariam bei subalansuotam augimui ir darbo vietų kūrimui. 
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Tai padės išsaugoti Europos socialinius modelius ir apsaugoti aplinką. Taryba RAGINA 

Komisiją tęsti darbą kartu su valstybėmis narėmis ir Ekonominės politikos komitetu bei 

Finansų komitetu, naudojantis esamomis analitinėmis struktūromis, kad iki Ekonomikos ir 

finansų reikalų tarybos birželio mėn. posėdžio padėtų nustatyti svarbiausius augimui problemų

keliančius veiksnius kiekvienoje valstybėje narėje ir Europos lygiu. 

8. Taryba PABRĖŽIA, kaip svarbu nedelsiant pradėti įgyvendinti struktūrines reformas. 

Struktūrinės reformos, kurioms reikėtų mažai išlaidų ir kurios užtikrintų, kad neigiamo 

trumpalaikio ekonominio poveikio rizika dabartinėmis sąlygomis (pvz., fiskalinėms 

sistemoms, viešųjų finansų kokybei, pensijoms ir kitoms išmokoms, konkurencijos stiprinimo 

politikai ir iniciatyvoms mažinti pernelyg didelę administracinę naštą) būtų nedidelė, turėtų 

būti pradėtos nedelsiant. Be to, reikės apsvarstyti galimybę vykdyti kitas struktūrines 

reformas, pavyzdžiui, darbo rinkoje. 

Tikslai

9. Taryba ATKREIPIA DĖMESĮ į pasiūlymą nustatyti penkis pagrindinius tikslus, kuriuos ES 

turi pasiekti iki 2020 m. ir parengti atitinkamus nacionalinius tikslus. Pagrindinių tikslų 

pasirinkimo klausimu Taryba PABRĖŽIA, kad svarbu nustatyti į rezultatus orientuotus tikslus 

ir užtikrinti įvairių pagrindinių tikslų suderinamumą, taip pat ES lygio ir nacionalinio lygio 

tikslų suderinamumą. Be to, Taryba PABRĖŽIA, kad reikia aiškiai susieti našumo didinimą su 

ekonomikos augimu ir darbo vietų kūrimu, taip pat laikytis subsidiarumo principo. Taryba 

MANO, kad reikėtų skubiai apsvarstyti platesnio rodiklio, kuris atspindėtų mokslinius tyrimus 

bei technologinę plėtrą ir inovacijas, nustatymą. Reikės toliau svarstyti galimo socialinės 

aprėpties tikslo principą ir tinkamą parengimą. Būtina ES ir nacionaliniu lygmeniu atlikti 

tolesnę pamatinių verčių poveikio analizę, grindžiamą Komisijos, valstybių narių ir Tarybos 

partneryste, atsižvelgiant į nacionalinę pradinę padėtį ir aplinkybes.

10. Taryba REKOMENDUOJA, kad Europos Vadovų Taryba, remdamasi Europos Komisijos ir 

atitinkamų sudėčių Tarybos pateikiama informacija, ne rečiau kaip kartą per metus atidžiai 

stebėtų, kaip siekiama ES ir nacionalinių tikslų. Europos Vadovų Taryba gali nuspręsti 

apsvarstyti galimybę nustatyti tarpinius tikslus siekiant nustatytų 2020 m. tikslų.
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Valdymas

11. Taryba TEIGIAMAI VERTINA pasiūlytą 2020 m. Europos strategijos įgyvendinimui skirtą 
naują sustiprintą valdymo sistemą. Taryba PRITARIA naujos reformų darbotvarkės vykdymo 
metodui, viena vertus, laikantis teminio požiūrio, pasitelkiant ES ir nacionalinio lygio 
iniciatyvas ir pagrindinių tikslų vykdymą, ir, kita vertus, veiksmingai stebint šalis, skiriant 
daugiausia dėmesio pasitraukimo strategijų įgyvendinimui, makroekonominiams klausimams, 
susijusiems su augimu ir konkurencingumu, taip pat makroekonominiu disbalansu ir 
makrofinansų stabilumu, ir užtikrinant viešųjų finansų tvarumą. Taryba visų pirma 
PRITARIA aktyviam Europos Vadovų Tarybos dalyvavimui ir vadovavimui reguliariai 
svarstant šiuos klausimus ir teikiant politines gaires atskirose politikos srityse, taip pat 
vertinant pažangą siekiant 2020 m. Europos strategijos tikslų.

12. Taryba MANO, kad, norint padidinti bendrą valstybėms narėms teikiamų rekomendacijų dėl 
politikos nuoseklumą, reikėtų įvertinti veiksmų vykdymo tvarkaraštį. Taryba PABRĖŽIA, kad 
struktūrinių reformų ir viešųjų finansų politika yra glaudžiai tarpusavyje susijusios: 
struktūrinės reformos prisideda prie viešųjų finansų tvarumo tiek tiesiogiai (pvz., pensijų 
reformos), tiek netiesiogiai, remiant augimą ir darbo vietų kūrimą.

13. Taryba PAŽYMI, kad kiekvienai šaliai skirtose rekomendacijose pagal bendrąsias 
ekonominės politikos gaires (Sutarties 121 straipsnio 2 dalis) daugiausia dėmesio bus skiriama 
politinėms rekomendacijoms dėl makroekonominio disbalanso šalinimo, konkurencingumo 
stiprinimo ir struktūrinių reformų, kurios yra svarbūs augimo veiksniai. Taryba 
IŠNAGRINĖS, kokiais būdais ir priemonėmis galima užtikrinti, kad tokios kiekvienai šaliai 
skirtos rekomendacijos pagal bendrąsias ekonominės politikos gaires atitiktų nacionalines ir 
ES fiskalines sistemas ir viešųjų finansų apribojimus. Kad būtų užtikrintas bendras 
makrolygio bei fiskalinės sistemos ir teminių darbotvarkių suderinamumas, Taryba 
ATKREIPIA DĖMESĮ į pasiūlymą teikiant bendrąsias ekonominės politikos gaires taip pat 
teikti rekomendacijas dėl siūlomų teminių klausimų, darančių svarbų makroekonominį 
poveikį.

14. Taryba SUTINKA, kad sustiprintas šalių stebėjimas bus labai svarbus norint pasiekti 2020 m. 
Europos strategijos pagrindinius tikslus. Tai apimtų tiek tikslesnių bei aiškesnių politikos 
rekomendacijų valstybėms narėms teikimą, tiek atidesnį nei anksčiau stebėjimą, kaip 
laikomasi rekomendacijų. 
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Pasitraukimo strategijas taip pat reikės glaudžiai koordinuoti norint užtikrinti darną ir išvengti 

neigiamo šalutinio poveikio visoje ES. 

15. Atsižvelgdama į didesnį šalutinį poveikį pinigų sąjungoje, Taryba MANO, kad glaudesnis 

pasitraukimo strategijų koordinavimas, griežtesni tolesnio šalių stebėjimo mechanizmai ir 

atviresnės politinės rekomendacijos yra ypač svarbūs euro zonoje, kad būtų užtikrintas 

tinkamas Ekonominės ir pinigų sąjungos veikimas. Lisabonos sutartimi (136 straipsnis) šiuo 

požiūriu suteikiama naujų galimybių. Taryba LAUKIA Komisijos pasiūlymų dėl aiškiau 

įformintos sistemos, kad galėtų juos apsvarstyti Ekonomikos ir finansų tarybos birželio mėn. 

posėdyje.

16. Taryba PABRĖŽIA, kad norint užtikrinti veiksmingą šalių bei teminių klausimų stebėjimą ir 

teikti suderinamas rekomendacijas, svarbu kurti skaidrias faktais grindžiamo vertinimo 

sistemas ir RAGINA Ekonominės politikos komitetą padėti kurti tokias sistemas, kad jos būtų 

parengtos iki birželio mėn. įvyksiančio Europos Vadovų Tarybos susitikimo. 

17. Be to, Taryba PABRĖŽIA, kad reikėtų apsvarstyti, kaip sustiprinti ES aspektą ir pasitelkti ES 

priemones, kad būtų kuo geriau išnaudotas potencialas ES lygiu, ir kad ES lygio veiksmų 

pažangos stebėsena turi būti toliau stiprinama siekiant užtikrinti realią, konkrečią ir 

koordinuojamą politinę darbotvarkę ir ES politikos bei nacionalinės politikos tarpusavio 

stiprinamąjį poveikį. 

Informavimas

18. Taryba taip pat PRIMENA visuomenės informuotumo ir paramos svarbą sėkmingam politikos 

ir reformų įgyvendinimui. Todėl Taryba MANO, kad rekomendacijos dėl politikos turėtų būti 

viešai skelbiamos. Be to, turėtų būti skelbiama informacija apie pažangą siekiant 2020 m. 

Europos strategijos pagrindinių tikslų ir apie kitus svarbiausius ekonominius veiksnius, 

remiantis atitinkamais rodikliais, glaudžiai susijusiais su galutinių tikslų siekimu. 
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Baigiamosios pastabos

19. Taryba (ECOFIN) YRA PASIRENGUSI tęsti su 2020 m. Europos strategijos valdymo 

struktūra susijusį darbą, įskaitant naujų integruotų gairių parengimą remiantis Komisijos 

pasiūlymu, kad jas birželio mėn. susitikime galėtų patvirtinti Europos Vadovų Taryba. Taryba 

(ECOFIN) taip pat YRA PASIRENGUSI:

· gavusi prašymą, padėti Europos Vadovų Tarybai teikti strategines gaires, įskaitant 

galimą metinį aukščiausiojo lygio susitikimą ekonomikos klausimais;

· vykdyti visą jai numatytą veiklą siūlomoje makrolygio struktūrinio ekonominio šalių 

stebėjimo pagal 2020 m. Europos strategiją sistemoje, tokiu būdu užtikrindama pagal 

2020 m. Europos strategiją vykdomos politikos darną ir nuoseklumą, visų pirma susijusį 

su griežtu valstybių narių makroekonominių ir fiskalinių apribojimų laikymusi; 

· glaudžiai bendradarbiauti su kitų sudėčių Taryba rengiant atskirų pavyzdinių iniciatyvų 

pagal naujos strategijos temines sritis analitinį pagrindą; ir

· rengti ir vykdyti makrolygio struktūrinį šalių stebėjimą, daugiausia dėmesio skiriant 

viešųjų finansų klausimams, disbalansui ir galimiems augimo veiksniams, visapusiškai 

atsižvelgiant į šalutinį poveikį.

Galiausiai Taryba PABRĖŽIA, kad naudinga 2013–2014 m. atlikti Strategijos laikotarpio 

vidurio peržiūrą.

________________________


