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birželio 8 d. susitarė Ekonomikos ir finansų reikalų taryba.
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Tarybos išvados dėl strategijos „Europa 2020“

„Europa 2020“

1. „Europa 2020“ – nauja Europos Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio ekonomikos 

augimo ir darbo vietų kūrimo strategija. Ji – vienas iš svarbiausių elementų Europai 

reaguojant į nuo XX a. ketvirtojo dešimtmečio giliausią pasaulinę ekonomikos krizę, dėl 

kurios iškilo grėsmė makroekonominiam ir finansų stabilumui, o nesiėmus tęstinių politinių 

veiksmų, galėtų labai nukentėti ateinančių metų Europos ekonomikos augimo potencialas. 

Strategijoje „Europa 2020“ numatoma, kaip patenkinti neatidėliotinus ir ilgalaikius 

makroekonominės ir finansinės padėties stabilizavimo poreikius. Joje numatoma tinkama 

sistema trumpalaikės paramos, skirtos krizei įveikti, nutraukimo strategijoms įgyvendinti, 

pagal kurią laiku atsisakoma fiskalinių paskatų, taikomos realiosios ekonomikos priemonės ir 

teikiama parama finansų sektoriui kartu laipsniškai pradedant vykdyti vidutinės trukmės ir 

ilgalaikes ekonomikos augimą skatinančias struktūrines reformas. Be to, strategija siekiama 

spręsti dar prieš ekonomikos krizę iškilusius uždavinius, susijusius su senėjančia visuomene, 

globalizacija, klimato kaita, konkurencingumu ir makroekonominiu disbalansu. 

2. Naujos strategijos pagrindas – geresnio valstybių narių ekonominės politikos koordinavimo 

sistema, grindžiama išplėsta šalių priežiūra, integruotai apimančia visas atitinkamas 

makroekonominės ir struktūrinės politikos sritis. Ši tvirtesnė sistema turėtų sudaryti 

palankesnes sąlygas tam, kad nedelsiant būtų pradėtos įgyvendinti pasitraukimo strategijos, 

bei numatyti, kaip patenkinti neatidėliotiną fiskalinio konsolidavimo poreikį tiek trumpuoju, 

tiek vidutiniu laikotarpiu, vykdant ekonomikos augimui palankias biudžeto konsolidavimo 

strategijas, kuriose daug dėmesio skiriama išlaidų ribojimui, ir būti įgyvendinama kartu su 

ilgalaike politika, kad būtų sprendžiami ekonomikos augimo kliūčių pašalinimo klausimai.
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Tikslai

3. Taryba ATKREIPIA DĖMESĮ į pažangą, padarytą nustatant Europos švietimo tikslų 

pamatines vertes ir rengiant rodiklius socialinės aprėpties srityje. Pagrindiniai tikslai turėtų 

būti integruotų gairių dalis. Taryba PABRĖŽIA, kad šie tikslai turi būti suderinami su 

strategijoje „Europa 2020“ nustatytais bendrais – ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo –

tikslais ir su fiskalinio konsolidavimo poreikiu. Visų pirma, ES socialinės aprėpties tikslas 

turėtų apimti darbo rinkos aspektą.

4. Taryba taip pat PAŽYMI, kad valstybės narės padarė pažangą nustatydamos nacionalinius 

tikslus, pasibaigus dialogo su Komisija procesui siekiant patikrinti nacionalinių ir Europos 

tikslų suderinamumą. Taryba RAGINA Komisiją toliau dirbti su nacionalinėmis 

institucijomis, kad kitose nacionalinėse reformų programose būtų galima nustatyti 

įgyvendinamus ir plataus užmojo nacionalinius tikslus, atitinkančius nustatytas 

makrostruktūrines ekonomikos augimo kliūtis. Remiantis turimais duomenimis atrodo, kad 

preliminarūs nacionaliniai tikslai iš esmės atitinka ES lygiu nustatytus tikslus.

5. Taryba MANO, kad pagrindiniai tikslai turėtų atspindėti bendrą pažangą įgyvendinant viziją 

„Europa 2020“. Taryba SIŪLO, kad nacionaliniai pagrindiniai tikslai turėtų būti nustatyti 

laikantis toliau išdėstytų principų.

· Nacionaliniai tikslai turėtų būti ir plataus užmojo, ir įgyvendinami. Jie turėtų atspindėti 

nacionalines makrostruktūrines ekonomikos augimo kliūtis bei šaliai būdingas 

aplinkybes (ekonominio išsivystymo padėtį), taip pat makroekonomines, socialines, 

aplinkos apsaugos ir fiskalines užduotis, su kuriomis susiduria kiekviena šalis.

· Valstybės narės yra visiškai atsakingos už savo nacionalinius tikslus ir nesidalija našta. 

Vis dėlto, taip pat reikėtų siekti, kad visų valstybių narių tikslai tarpusavyje ir ES lygiu 

nustatyti tikslai būtų iš esmės suderinami ir nuoseklūs. Ekonomikos ir finansų reikalų 

taryba atlieka svarbų vaidmenį užtikrinant, kad būtų visapusiškai laikomasi bendrų 

fiskalinių apribojimų.
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· Nors nesidalijama našta, visos valstybės narės turėtų siekti daryti pažangą, tačiau tos 

valstybės narės, kuriose atotrūkis yra didesnis, turėtų apskritai labiau prisidėti siekiant 

bendrojo tikslo, kartu atsižvelgdamos į fiskalinio konsolidavimo poreikį.

· reikėtų deramai atsižvelgti į sąsajas tarp tikslų, kadangi pasiekus vieną tikslą gali būti 

lengviau siekti kitų tikslų.

· Reikėtų reguliariai peržiūrėti siekiant pagrindinių tikslų daromą pažangą, o prireikus 

reikėtų atlikti laikotarpio vidurio peržiūrą.

6. Taryba PABRĖŽIA, kad pirmenybę reikėtų teikti tai ES ir nacionaliniu lygiu vykdomai 

politikai, kuria stiprinamos paskatų tikslams pasiekti sistemos ir kuri turėtų būti suderinama su 

pagal Stabilumo ir augimo paktą prisiimtais fiskalinio konsolidavimo įsipareigojimais. Tai 

ypač svarbu norint pasiekti MTTP išlaidų normos tikslą (šiuo atveju iš esmės turėtų padidėti 

privačiojo sektoriaus išlaidos), socialinės aprėpties / skurdo tikslą (šiuo atveju išaugęs 

užimtumas, pavyzdžiui, šiuo metu socialiai atskirtų grupių, turėtų paskatinti didžiąją pažangos 

dalį) ir energijos vartojimo efektyvumo tikslą (šiuo atveju energijos vartotojai, turintys naudos 

iš energijos taupymo, paprastai turėtų padengti papildomas investavimo išlaidas). 

Integruotos gairės

7. Taryba PATVIRTINA 2010 m. birželio 17 d. susitiksiančiai Europos Vadovų Tarybai skirtą 

ataskaitą dėl bendrosios ekonominės politikos gairių, kuri yra supaprastintų integruotų gairių 

dalis. Siūlomos bendrosios ekonominės politikos gairės yra tinkamas pagrindas, kuriuo 

remdamosi valstybės narės ir ES formuoja savo ekonominę politiką. Taryba PABRĖŽIA, kad 

bendrosios ekonominės politikos gairės yra pagal 121 straipsnio 2 dalį rengiamų šalims skirtų 

rekomendacijų teisinis pagrindas ir todėl yra labai svarbios stiprinant ES ekonominės politikos 

koordinavimą. 
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Pagrindinės tvaraus ekonomikos augimo kliūtys

8. Taryba DAR KARTĄ PATVIRTINA, kaip svarbu nustatyti svarbiausias nacionalines 

makrostruktūrines ekonomikos augimo kliūtis ir parengti politiką joms pašalinti, kad ateityje 

būtų sudarytos tinkamos tvaraus ir subalansuoto ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo 

sąlygos. Taryba PALANKIAI VERTINA darbą šioje srityje, kurį atlieka Komisija su 

valstybėmis narėmis, Ekonominės politikos komitetu bei Ekonomikos ir finansų komitetu, bei 

PATVIRTINA šių komitetų ataskaitą dėl nacionalinių makrostruktūrinių ekonomikos augimo 

kliūčių nustatymo. Valstybių narių prašoma atsižvelgti į šiuos pasiūlymus savo nacionalinėse 

reformų programose nustatant tokias kliūtis.

9. Sprendžiant šių kliūčių pašalinimo klausimus makrolygiu sukuriamos tinkamos vidutinės 

trukmės – ilgalaikės pamatinės sąlygos biudžeto ir makrofinansinėms problemoms išspręsti 

bei išorės balansui atkurti. Be to, reikės nustatyti politiką, kuri pašalintų ekonomikos augimo 

veiksnių, darančių poveikį makroekonomikos lygiu, suvaržymus, pavyzdžiui, darbo ir 

produktų rinkos politiką, taip pat inovacijų, MTTP, kovos su klimato kaita ir švietimo 

politiką. Svarbu, kad valstybės narės parengtų politiką, kuria būtų sprendžiami dabartinių 

kliūčių pašalinimo klausimai, ir taip sudarytų tinkamas sąlygas tvariam ir subalansuotam 

ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui ateityje. 

Geresnis ekonominės politikos koordinavimas ir terminų nustatymas

10. Taryba PALANKIAI VERTINA Komisijos komunikatą dėl visos ES ir ypač euro zonos 

ekonominės politikos koordinavimo stiprinimo, kuriame, be kita ko, pateikti pasiūlymai dėl 

Stabilumo ir augimo pakto stiprinimo, platesnės makroekonomikos ir konkurencingumo 

pokyčių priežiūros euro zonoje ir labiau integruoto ES ekonominės politikos koordinavimo. 

11. Taryba PALANKIAI VERTINA Europos Vadovų Tarybos pirmininko sudarytos darbo grupės 

veiklą ir laukia jos pasiūlymų, įskaitant pasiūlymų dėl geresnio politikos koordinavimo bei 

Stabilumo ir augimo pakto stiprinimo.
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12. Taryba MANO, kad priežiūra pagal strategiją „Europa 2020“ bei Stabilumo ir augimo paktą 

turėtų būti organizuojama, kaip nurodyta toliau.

· Stabilumo ir konvergencijos programose bei nacionalinėse reformų programose turėtų būti 

pateikiama labiau suderinta ataskaitų informacija, atsižvelgiant į Europos Vadovų Tarybos 

rekomendacijas. Visos tos politikos sritys turėtų būti analizuojamos integruotai. Tačiau 

priemonės toliau bus aiškiai viena nuo kitos atskirtos. Bus visapusiškai išlaikytas 

Stabilumo ir augimo pakto vientisumas, o Ekonomikos ir finansų reikalų taryba ir toliau 

bus atsakinga už jo įgyvendinimo priežiūrą.

· Priežiūra turėtų būti platesnė, nuodugnesnė ir veiksmingesnė, vykdoma daugiau dėmesio 

skiriant turiniui ir geriau atsižvelgiant į euro zonos aspektą.

· Priežiūra turėtų padėti formuoti politiką nacionaliniu lygiu ir užtikrinti bendrą 

suderinamumą visos ES ir euro zonoje. Tai dar reikia apsvarstyti darbo grupėje. 

· Nustatant ataskaitų teikimo terminus ir politikos gaires reikėtų atsižvelgti į tinkamo 

pasirengimo nacionaliniu lygiu poreikį ir numatyti kuo tinkamesnį nacionalinės fiskalinės 

politikos įvertinimo laiką, atsižvelgiant į nacionalinių parlamentų vaidmenį.

· Reikėtų visapusiškai išnaudoti ES ir nacionaliniu lygiu nustatytos politikos sąveikos ir 

papildomumo galimybes. 

· Reikėtų vengti bet kokio procesų dubliavimosi, o valstybėms narėms tenkanti ataskaitų 

teikimo našta turėtų būti kuo mažesnė.
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13. Taryba PRAŠO Komisijos pateikti pagal pavyzdines iniciatyvas numatomų kliūčių ES lygiu 

apžvalgą ir nustatyti, kaip, remiantis temine sritimi, būtų galima parengti valstybėms narėms 

skirtas rekomendacijas dėl politikos. Todėl Komisija, palaikydama dialogą su valstybėmis 

narėmis, turėtų užtikrinti, kad būtų įgyvendintos vertinimo sistemos šiuo tikslu.


