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OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM

Evropski svet je 26. marca 2010 potrdil predlog Evropske komisije za začetek nove strategije 
za delovna mesta in rast, imenovane Evropa 20201, ki temelji na okrepljenem usklajevanju 
ekonomskih politik ter se bo osredotočala na ključna področja, na katerih je potrebno 
ukrepanje za spodbuditev potenciala Evrope za trajnostno rast in konkurenčnost. Evropski 
svet se je zato strinjal, da se določijo krovni cilji EU, ki so obenem skupni cilji, s katerimi se 
usmerja ukrepanje držav članic in Unije. Na podlagi teh ciljev so države članice [določile] 
svoje nacionalne cilje. Komisija si bo na ravni EU prizadevala za izvajanje strategije, zlasti v 
okviru njenih sedmih „vodilnih pobud“, ki so bile objavljene v sporočilu Evropa 2020.

Na podlagi Pogodbe o delovanju EU morajo države članice svoje ekonomske politike in 
politike za spodbujanje zaposlovanja obravnavati kot zadevo skupnega pomena ter jih 
usklajevati v okviru Sveta. V dveh posebnih členih Pogodbe je navedeno, da mora Svet 
sprejeti širše smernice ekonomskih politik (člen 121) in smernice za zaposlovanje (člen 148) 
ter da morajo biti zadnje usklajene s prvimi. Glede na to pravno podlago so smernice za 
politike zaposlovanja in gospodarstva predstavljene kot dva različna, vendar medsebojno 
povezana pravna instrumenta: 

· Priporočilo Sveta o širših smernicah ekonomskih politik držav članic in Unije – del I 
integriranih smernic strategije Evropa 2020;

· Sklep Sveta o smernicah za politike zaposlovanja držav članic – del II integriranih smernic 
strategije Evropa 2020. 

Te smernice, ki se izvajajo prek navedenih pravnih instrumentov, skupaj tvorijo integrirane 
smernice za izvajanje strategije Evropa 2020.

Z „integriranimi smernicami strategije Evropa 2020“ je določen okvir za strategijo 
Evropa 2020 in reforme na ravni držav članic. Zaradi skladnosti in jasnosti so smernice 
številčno omejene in izražajo sklepe Evropskega sveta. Njihova integriranost zagotavlja, da 
nacionalne politike in politike na ravni EU prispevajo k doseganju ciljev strategije Evropa 
2020 v celoti. Njihova sinhrona uporaba bo državam članicam prinesla tudi druge posredne 
pozitivne učinke usklajenih strukturnih reform, zlasti v euroobmočju. 

Države članice bodo na podlagi tega oblikovale nacionalne programe reform, v katerih bodo 
natančno določile ukrepe, ki jih bodo sprejele v okviru nove strategije, ter pri tem posebno 
pozornost namenile prizadevanjem za dosego nacionalnih ciljev in ukrepom za odpravo ovir, 
ki na nacionalni ravni omejujejo trajnostno rast. Evropski svet bo na osnovi spremljanja s 
strani Komisije in dela v okviru Sveta vsako leto ocenil splošni napredek, dosežen pri 
izvajanju strategije tako na ravni EU kot na nacionalni ravni. Vzporedno bo proučil tudi 
makroekonomski in strukturni razvoj ter razvoj na področju konkurenčnosti.

  
1 COM(2010) 2020, 3.3.2010.
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„Integrirane smernice strategije Evropa 2020“ so: 

Smernica 1: zagotavljanje kakovosti in vzdržnosti javnih financ

Smernica 2: odprava makroekonomskih neravnovesij

Smernica 3: zmanjšanje neravnovesij v euroobmočju

Smernica 4: zagotavljanje čim večje podpore za R&R ter inovacije, krepitev trikotnika 
znanja in sprostitev potenciala digitalnega gospodarstva 

Smernica 5: učinkovitejša poraba virov in zmanjšanje toplogrednih plinov

Smernica 6: izboljšanje poslovnega in potrošniškega okolja ter posodabljanje industrijske 
osnove

Smernica 7: povečanje udeležbe na trgu dela in zmanjšanje strukturne brezposelnosti 

Smernica 8: razvijanje usposobljene delovne sile, ki ustreza potrebam trga dela, ter 
spodbujanje kakovostnih delovnih mest in vseživljenjskega učenja

Smernica 9: izboljšanje uspešnosti izobraževalnih sistemov in sistemov usposabljanja na 
vseh ravneh ter spodbujanje vključevanja v terciarno izobraževanje

Smernica 10: spodbujanje socialne vključenosti in boj proti revščini 
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Priporočilo 

PRIPOROČILO SVETA

z dne 27.4.2010

o širših smernicah ekonomskih politik držav članic in Unije

Del I integriranih smernic strategije Evropa 2020

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 121(2) Pogodbe,

ob upoštevanju priporočila Evropske komisije,

ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta, 

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Na podlagi Pogodbe morajo države članice svoje ekonomske politike obravnavati kot 
zadevo skupnega pomena in jih usklajevati v okviru Sveta. Evropska unija je skladno z 
določbami Pogodbe razvila in začela izvajati instrumente za usklajevanje fiskalne 
politike (Pakt za stabilnost in rast) in makro-strukturalnih politik. 

(2) V Pogodbi je določeno, da mora Svet sprejeti smernice za zaposlovanje in širše 
smernice ekonomskih politik, s katerimi usmerja politike držav članic.

(3) Lizbonska strategija, ki je bila uvedena leta 2000, temelji na potrditvi ugotovitve, da 
mora EU glede na svetovno konkurenco, tehnološke spremembe in staranje 
prebivalstva povečati svojo produktivnost in konkurenčnost ter obenem okrepiti 
socialno kohezijo. Lizbonska strategija je bila dobila nov zagon leta 2005 po vmesnem 
pregledu, ki je dal rasti ter novim in boljšim delovnim mestom večji poudarek. 

(4) Lizbonska strategija za rast in delovna mesta je pripomogla k oblikovanju soglasja o 
širši usmerjenosti ekonomskih politik EU in njenih politik zaposlovanja. V okviru 
strategije je Svet leta 20052 sprejel širše smernice ekonomskih politik in smernice za 
zaposlovanje ter jih leta 20083 pregledal. Teh 24 smernic je osnova nacionalnih 
programov reform, v njih pa so opisane najpomembnejše prednostne naloge reform na 
področjih makroekonomije, mikroekonomije in trga dela za EU kot celoto. Vendar 
izkušnje kažejo, da prednostne naloge v smernicah niso bile dovolj jasno določene in 
da bi lahko bile med seboj bolj povezane. To je omejilo njihov vpliv na oblikovanje 
politik na nacionalni ravni. 

  
2 COM(2005) 141.
3 COM(2007) 803.



SL 5 SL

(5) Finančna in gospodarska kriza, ki se je začela leta 2008, je povzročila izgube znatnega 
števila delovnih mest in padec potencialnih rezultatov ter izrazito poslabšanje javnih 
financ. Tudi Evropski načrt za oživitev gospodarstva4 je pomagal državam članicam 
pri spopadanju s krizo, deloma z usklajeno fiskalno spodbudo, saj je bil euro temelj 
makroekonomske stabilnosti. Kriza je torej pokazala, da lahko boljša in učinkovito 
izvedena usklajenost politik na ravni Unije prinese znatne rezultate. V krizi se je tudi 
povečala medsebojna povezanost med gospodarstvi držav članic. 

(6) Komisija je predlagala, da se za naslednje desetletje oblikuje nova strategija –
strategija Evropa 20205, ki bo Uniji omogočala, da bo po krizi še močnejša ter da bo 
svoje gospodarstvo usmerila v pametno, trajnostno in vključujočo rast. Pet krovnih 
ciljev, naštetih v okviru zadevnih smernic v Prilogi, pomeni skupne cilje, na katerih 
temelji ukrepanje držav članic in Unije. Države članice bi si morale kar najbolj 
prizadevati za dosego nacionalnih ciljev in odpravo ovir, ki omejujejo rast. 

(7) Države članice bi morale kot del celovitih „strategij izhoda“ izvesti ambiciozne 
programe reform, da se zagotovita makroekonomska stabilnost in vzdržnost javnih 
financ, izboljša konkurenčnost in zmanjšajo makroekonomska neravnovesja. Ko bo 
gospodarstvo zagotovo okrevalo, bi bilo treba usklajeno umakniti začasne ukrepe, ki 
so bili uvedeni kot odziv na krizo. Ukinjanje fiskalnih spodbud bi bilo treba izvajati in 
usklajevati v okviru Pakta za stabilnost in rast.

(8) Države članice bi morale v okviru strategije Evropa 2020 izvajati reforme, namenjene 
„pametni rasti“, tj. rasti, ki temelji na znanju in inovacijah. Reforme naj bi izboljšale 
kakovost izobraževanja, zagotavljale priložnosti za vse ter okrepile raziskovalne 
dejavnosti in povečale poslovne rezultate, da se spodbudijo inovacije in prenos znanja 
po vsej EU. Pospeševale naj bi podjetništvo in pomagale pretvoriti inovativne zamisli 
v proizvode, storitve in postopke, ki lahko ustvarijo rast, kakovostna delovna mesta, 
teritorialno ekonomsko in socialno kohezijo, ter pomagale pri učinkovitejšem 
reševanju evropskih in svetovnih družbenih izzivov. V tem okviru je bistveno čim 
bolje izkoristiti informacijske in komunikacijske tehnologije. 

(9) Države članice bi se morale s svojimi programi reform prav tako usmeriti k „trajnostni 
rasti“. Trajnostna rast pomeni prekinitev povezanosti med gospodarsko rastjo in 
uporabo virov, izgradnjo trajnostnega in konkurenčnega gospodarstva, ki svoje vire 
gospodarno izkorišča, pravično porazdelitev stroškov in koristi ter se opira na vodilni 
položaj Evrope v tekmi za razvoj novih procesov in tehnologij, vključno z zelenimi 
tehnologijami. Države članice bi morale z izvajanjem potrebnih reform zmanjšati 
emisije toplogrednih plinov in učinkovito uporabljati vire. Poleg tega bi morale 
izboljšati poslovno okolje, spodbujati ustvarjanje „zelenih delovnih mest“ in 
posodobiti svojo industrijsko osnovo. 

(10) Programe reform držav članic bi bilo treba usmeriti tudi k „vključujoči rasti“. 
Vključujoča rast pomeni ustvarjanje bolj povezane družbe, v kateri bi ljudje znali 
predvidevati spremembe in jih obvladovati ter bi tako dejavno sodelovali v družbi in 
gospodarstvu. Z reformami bi morale države članice torej zagotoviti, da bi imeli vsi 
ljudje dostop in priložnosti v vsem življenjskem ciklu, ter tako z odpravo ovir za 

  
4 COM(2009) 615, 19.11.2009.
5 COM(2010) 2020, 3.3.2010.
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udeležbo na trgu dela, zlasti za ženske, starejše delavce, mlade, invalide in zakonite 
priseljence, zmanjšati revščino in socialno izključenost. Poskrbeti bi morale tudi, da bi 
koristi gospodarske rasti občutili vsi državljani in vse regije. Zato bi morale države 
članice s programi reform zagotoviti predvsem učinkovito delovanje trgov dela z 
vlaganjem v uspešen prehod, razvijati ustrezna znanja in spretnosti, izboljšati kakovost 
delovnih mest ter reševati probleme segmentacije, strukturne brezposelnosti in 
nedejavnosti, obenem pa zagotoviti ustrezno, trajnostno socialno varstvo in dejavno 
vključevanje, da bi zmanjšale revščino. 

(11) Strukturne reforme EU in držav članic lahko učinkovito prispevajo k rasti in delovnim 
mestom, če spodbujajo konkurenčnost EU v svetovnem gospodarstvu, prinesejo nove 
priložnosti za evropske izvoznike ter zagotovijo konkurenčen dostop do pomembnih 
uvozov. Zato je treba upoštevati zunanji vpliv reform na področju konkurenčnosti ter 
tako spodbujati evropsko rast in udeležbo na odprtih in poštenih trgih po vsem svetu.

(12) Strategijo Evropa 2020 je treba podpreti z integriranim naborom politik, ki jih morajo 
države članice v celoti in enako hitro izvajati, da se dosežejo pozitivni posredni učinki 
usklajenih strukturnih reform.

(13) Čeprav so te smernice naslovljene na države članice, pa bi bilo treba strategijo Evropa 
2020 izvajati v partnerstvu z vsemi nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi organi ter 
ob tesnem sodelovanju s parlamenti, socialnimi partnerji in predstavniki civilne 
družbe, ki prispevajo k pripravi in izvajanju nacionalnih programov reform ter k 
splošnemu obveščanju o strategiji.

(14) Strategija Evropa 2020 je podprta z manjšim sklopom smernic, ki nadomešča prejšnji 
sklop 24 smernic ter skladno obravnava vprašanje zaposlovanja in širša vprašanja 
ekonomskih politik. Smernice ekonomskih politik držav članic in Unije, priložene 
temu priporočilu, so neločljivo povezane s smernicami za politike zaposlovanja,
priloženimi Sklepu Sveta […] z dne […]. Skupaj pa tvorijo „integrirane smernice 
strategije Evropa 2020“. 

(15) V teh novih integriranih smernicah se upoštevajo sklepne ugotovitve Evropskega 
sveta. Smernice dajejo natančna navodila državam članicam za oblikovanje 
nacionalnih programov reform in izvajanje reform, pri čemer upoštevajo njihovo 
medsebojno povezanost ter skladnost s paktom stabilnosti in rasti. So podlaga za 
vsako priporočilo, pripravljeno glede na posamezno državo, ki ga lahko Svet naslovi 
na države članice, v primeru širših smernic ekonomskih politik pa tudi za opozorila 
glede politik, ki jih lahko izda Komisija ob nezadostnem naknadnem spremljanju 
zadevnega priporočila, pripravljenega glede na posamezno državo. 

(16) Te smernice bi se morale do leta 2014 čim manj spreminjati, da bi se osredotočili na 
njihovo izvajanje –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP: 

(1) Države članice in po potrebi EU bi morale v svojih ekonomskih politikah 
upoštevati smernice iz Priloge, ki so del „integriranih smernic strategije 
Evropa 2020“. 
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(2) Države članice morajo oblikovati nacionalne programe reform, skladne s cilji 
iz „integriranih smernic strategije Evropa 2020“.

V Bruslju, 27.4.2010

Za Svet
Predsednik
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Priloga: 
Širše smernice ekonomskih politik držav članic in Unije

Smernica 1: zagotavljanje kakovosti in vzdržnosti javnih financ

Države članice bi morale izvajati strategije za konsolidacijo proračuna na podlagi pakta za 
stabilnost in rast ter zlasti upoštevati priporočila, naslovljena nanje v skladu s postopkom v 
zvezi s čezmernim primanjkljajem in/ali v skladu z memorandumi o soglasju, če gre za 
podporo plačilne bilance. Države članice bi morale zlasti doseči konsolidacijo, ki bi močno 
presegala referenčni prag 0,5 % bruto domačega proizvoda (BDP) na leto v strukturnem
smislu, dokler ne bodo uresničeni srednjeročni proračunski cilji. Fiskalna konsolidacija bi se 
morala začeti najpozneje leta 2011, v nekaterih državah, katerih gospodarske okoliščine to 
omogočajo, pa še prej, če bodo napovedi Komisije še naprej kazale, da se okrevanje krepi in 
postaja samozadostno. 

Države članice bi morale pri oblikovanju in izvajanju strategij za konsolidacijo proračuna 
dajati prednost davkom, ki ne škodujejo rasti in zaposlovanju, ter postavkam izdatkov, ki 
pospešujejo rast, na primer izobraževanju, znanju in spretnostim ter zaposljivosti, raziskavam 
in razvoju (R&R) ter inovacijam in naložbam v omrežja, na primer v hitri internet ali 
energetske in prometne povezave. Morebitno zvišanje davkov je treba izvesti v povezavi z 
ukrepi za vzpostavitev davčnih sistemov, ki bodo bolj naklonjeni rasti, in sicer s prenosom 
davčnega bremena z davčne osnove na področju dela na druga področja, na primer na okolju 
škodljive dejavnosti. Sistemi davkov in koristi bi morali zagotoviti spodbude za finančno 
privlačnost dela.

Države članice bi morale tudi okrepiti nacionalne proračunske okvire, povečati kakovost 
javnih odhodkov in izboljšati vzdržnost javnih financ, in sicer s tristransko strategijo, 
sestavljeno iz hitrega zmanjšanja dolga, reforme javne porabe, povezane s staranjem 
prebivalstva, kot je poraba za zdravstvo, ter ukrepov, ki prispevajo k dvigu dejanske starostne 
meje za upokojitev, za zagotovitev, da je javna poraba, povezana s staranjem prebivalstva, 
finančno izvedljiva, socialno ustrezna in dostopna.  

Smernica 2: odprava makroekonomskih neravnovesij

Države članice bi si morale prizadevati za odpravo makroekonomskih neravnovesij, ki so 
zlasti posledica razvoja dogodkov v zvezi s tekočimi računi, kapitalskimi trgi ter bilancami 
stanja v sektorju gospodinjstev in v gospodarskem sektorju. Države članice z velikimi 
neravnovesji v zvezi s tekočimi računi, ki izvirajo iz nenehnega pomanjkanja konkurenčnosti 
ali previdnostnih in davčnih politik, bi morale temeljne vzroke začeti odpravljati z 
ukrepanjem na področjih fiskalne politike, razvoja plač, strukturnih reform, ki se nanašajo na 
trge proizvodov in finančnih storitev, trga dela (skladno s smernicami za zaposlovanje) ali na 
katerem koli drugem zadevnem področju politik. V okviru tega bi morale države članice 
spodbujati ustrezne okvirne pogoje za sisteme pogajanj o plačah in za razvoj stroškov dela, ki 
bi bil skladen s stabilnostjo cen, trendi produktivnosti in potrebo po zmanjšanju zunanjih 
neravnovesij. Pri razvoju plač bi bilo treba upoštevati različna znanja in spretnosti ter pogoje 
na lokalnem trgu dela, pa tudi velika odstopanja glede gospodarske uspešnosti posameznih 
regij znotraj ene države. 

Smernica 3: zmanjšanje neravnovesij v euroobmočju
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Države članice euroobmočja bi morale obravnavati velika in nenehna odstopanja na področju 
tekočih računov ter druga mikroekonomska neravnovesja kot zadevo skupnega pomena in po 
potrebi sprejeti ukrepe za zmanjšanje neravnovesij. Države članice euroobmočja, ki imajo 
zaradi nenehnega pomanjkanja konkurenčnosti velike in nenehne primanjkljaje na področju 
tekočih računov, bi morale doseči znatno letno zmanjšanje strukturnega primanjkljaja. 
Prizadevati bi si morale tudi za zmanjšanje realnih stroškov dela na enoto. Države članice 
euroobmočja z velikimi presežki na področju tekočih računov bi morale sprejeti ukrepe za 
odpravo strukturnih omejitev domačega povpraševanja v zasebnem sektorju. Podobno bi 
morale države članice euroobmočja ukrepati tudi glede vseh drugih makroekonomskih 
neravnovesij, kot sta kopičenje prekomernega zasebnega dolga in razlike pri inflaciji. Zato bi 
bilo treba makroekonomska neravnovesja redno spremljati v okviru Euroskupine, ki bi morala 
po potrebi predlagati sanacijske ukrepe.

Smernica 4: zagotavljanje čim večje podpore za R&R ter inovacije, krepitev trikotnika 
znanja in sprostitev potenciala digitalnega gospodarstva 

Države članice bi morale pregledati nacionalne (in regionalne) sisteme za R&R in inovacije, 
da se zagotovijo ustrezne in učinkovite javne naložbe, ter jih usmeriti k večji rasti, ob tem pa 
upoštevati glavne družbene izzive (na primer energetiko, gospodarno izkoriščanje virov, 
podnebne spremembe, socialno kohezijo, staranje prebivalstva, zdravje in varnost). Reforme 
bi morale spodbujati odličnost in pametno specializacijo, znanstveno celovitost, sodelovanje 
med univerzami, raziskovalnimi inštituti ter akterji iz javnega, zasebnega in tretjega sektorja 
na nacionalni in mednarodni ravni ter zagotoviti razvoj infrastruktur in omrežij, ki omogočajo 
širjenje znanja. Upravljanje raziskovalnih institucij bi bilo treba izboljšati, da bodo nacionalni 
raziskovalni sistemi učinkovitejši. Zato bi bilo treba posodobiti univerzitetne raziskave, 
razviti infrastrukture svetovnega razreda ter spodbujati privlačne poklicne možnosti in 
mobilnost raziskovalcev. Nacionalno financiranje in sheme javnih naročil bi bilo treba 
prilagoditi in poenostaviti, da se omogočijo čezmejno sodelovanje, prenos znanja in 
konkurenca, ki temelji na kakovosti.

Politike držav članic na področju R&R in inovacij bi bilo treba določiti v okviru EU, da se 
okrepijo priložnosti za združevanje javnih in zasebnih virov na področjih, na katerih lahko EU 
prinese dodano vrednost, raziščejo sinergije s sredstvi EU in da se s tem doseže zadosten 
obseg ter prepreči razdrobljenost. Države članice bi morale vključiti inovacije v vse zadevne 
politike in jih spodbujati v širšem smislu (vključno z netehnološkimi inovacijami). Da se 
izboljša spodbujanje zasebnih naložb v raziskave in inovacije, bi morale države članice 
izboljšati okvirne pogoje – zlasti v zvezi s poslovnim okoljem ter konkurenčnimi in odprtimi 
trgi – združevati fiskalne pobude in druge finančne instrumente z ukrepi za omogočanje 
lažjega dostopa do zasebnega financiranja (vključno s tveganim kapitalom), spodbujati 
povpraševanje, predvsem na področju ekoloških inovacij (zlasti prek javnih naročil in 
interoperabilnih standardov), spodbujati inovacijam prijazne trge in predpise ter zagotavljati 
uspešno, izvedljivo in učinkovito varstvo intelektualne lastnine. Države članice bi morale 
skladno s smernicama 8 in 9 ljudem omogočiti, da pridobijo širši razpon znanj in spretnosti, 
potrebnih za inovacije vseh oblik, ter zagotoviti zadostno število diplomantov znanstvenih 
ved in inženirjev. Šolski učni načrti bi morali biti tako zasnovani, da spodbujajo kreativnost, 
inovacije in podjetništvo.

Države članice bi morale spodbujati vzpostavitev in razvoj hitrega interneta kot bistvenega 
sredstva za dostop do znanja in sodelovanje pri njegovem oblikovanju. Države članice bi 
morale vzpostaviti ustrezne okvirne pogoje za hiter razvoj digitalnega enotnega trga s široko 
dostopnimi internetnimi vsebinami in storitvami. Na področja, na katerih ni zadostnih 
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zasebnih naložb, bi bilo treba razporediti državna sredstva, vključno s finančnimi instrumenti 
EU, kot so strukturni skladi ter kmetijski sklad in sklad za razvoj podeželja. V politikah bi 
bilo treba upoštevati načelo tehnološke nevtralnosti. Države članice bi si morale z 
usklajevanjem javnih del prizadevati za zmanjšanje stroškov vzpostavitve omrežij, spodbujati 
razvoj in uporabo sodobnih in dostopnih spletnih storitev, in sicer med drugim z nadaljnjim 
razvojem e-uprave, e-podpisa, e-identitete in e-plačila, podpirati dejavno udeležbo v digitalni 
družbi, in sicer med drugim prek medijev in digitalnega opismenjevanja, ter spodbujati 
ozračje varnosti in zaupanja.

Krovni cilj EU, na podlagi katerega bodo države članice določile svoje nacionalne cilje, je do 
leta 2020 investirati 3 % BDP EU v R&R. Razvija se kazalnik, ki bo izražal intenzivnost 
raziskav in razvoja ter inovacij. 

Smernica 5: učinkovitejša poraba virov in zmanjšanje toplogrednih plinov

Države članice bi morale prekiniti vez med gospodarsko rastjo in izkoriščanjem virov, pri 
čemer bi se okoljski izzivi spremenili v priložnosti za rast, naravni viri pa bi se gospodarno 
izkoriščali. Da bi se lahko uspešno spopadale z vse večjimi svetovnimi omejitvami količin 
ogljika in virov, bi morale izvesti potrebne strukturne reforme. Za zmanjšanje emisij bi 
morale države članice široko uporabljati tržne instrumente, vključno z obdavčevanjem, ter 
tako podpirati zeleno rast in zelena delovna mesta, spodbujati uporabo obnovljivih virov 
energije in čistih tehnologij, ki so odporne na podnebne spremembe, ter varčevanje z energijo 
in ekološke inovacije. Države članice bi morale postopno odpraviti okolju škodljive 
subvencije in zagotoviti pošteno porazdelitev njihovih stroškov in koristi ter izjeme, ki so s 
tem povezane, omejiti na socialno prikrajšane osebe. Države članice bi morale uporabljati 
regulativne, neregulativne in fiskalne instrumente, vključno s standardi glede energetske 
učinkovitosti proizvodov in stavb, subvencijami, preferencialnimi posojili in „zelenim javnim 
naročanjem“, da se spodbudita stroškovno učinkovita prilagoditev vzorcev proizvodnje in 
porabe ter recikliranje, izvede prehod na gospodarno izkoriščanje virov in nizkoogljično 
gospodarstvo ter zagotovi razvoj nizkoogljičnih tehnologij v prometu in proizvodnji energije, 
obenem pa prispevati k čim večji uporabi s tem povezanih sinergij na ravni EU. Države 
članice bi morale razviti pametno, nadgrajeno in medsebojno popolnoma povezano prometno 
in energetsko infrastrukturo, skladno s smernico 4 uporabljati informacijske in 
komunikacijske tehnologije, da se zagotovita rast produktivnosti in usklajeno izvajanje 
infrastrukturnih projektov ter da se podpre razvoj odprtih, konkurenčnih in integriranih trgov 
omrežij. Za podpiranje teh ciljev bi morale države članice v celoti sprostiti sredstva EU.

Krovni cilj EU, na podlagi katerega bodo države članice določile svoje nacionalne cilje, je do 
leta 2020 zmanjšati emisije toplogrednih plinov za vsaj 20 % v primerjavi z ravnjo iz 
leta 1990 ali za 30 %, če bodo pogoji za to izpolnjeni6, povečati delež obnovljivih virov 
energije v naši končni porabi energije za 20 % in povečati energetsko učinkovitost za 20 %.

Smernica 6: izboljšanje poslovnega in potrošniškega okolja ter posodabljanje industrijske 
osnove

  
6 Evropski svet je na svojem zasedanju 10. in 11. decembra 2009 sklenil, da v okviru svetovnega in 

celovitega sporazuma za obdobje po letu 2012 EU ponovno izraža svojo pogojno ponudbo, da bo do 
leta 2020 zmanjšala emisije za 30 % v primerjavi z ravnjo iz leta 1990, če se tudi druge razvite države 
zavežejo k primerljivemu zmanjšanju emisij in države v razvoju prispevajo skladno s svojimi 
odgovornostmi in zmogljivostmi.
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Države članice bi morale zagotoviti, da trgi delujejo v korist državljanov in potrošnikov. 
Države članice bi morale uvesti predvidljive okvirne pogoje in zagotoviti dobro delujoče, 
odprte in konkurenčne trge blaga in storitev, zlasti s spodbujanjem povezovanja in 
učinkovitega izvajanja enotnega trga, upoštevanjem pravil enotnega trga in konkurence ter z 
razvojem potrebne fizične infrastrukture. Države članice bi morale še naprej izboljševati 
poslovno okolje s posodobitvijo javne uprave, zmanjšanjem upravnih bremen – med drugim z 
razvojem nadaljnjih interoperabilnih storitev e-vlade – odpravo davčnih ovir, podporo malih 
in srednjih podjetij (MSP) skladno z načeli zakona za mala podjetja v Evropi in z načelom 
„najprej razmišljaj v malem“, zagotavljanjem stabilnih in integriranih trgov finančnih storitev, 
olajševanjem dostopa do financiranja, izboljšavo pogojev za uveljavljanje pravic intelektualne 
lastnine, podporo uveljavljanja MSP na mednarodni ravni in spodbujanjem podjetništva. 
Javna naročila bi morala zagotavljati spodbudo za inovacije, zlasti za MSP, obenem pa 
upoštevati načela odprtosti trgov, preglednosti in učinkovite konkurence.

Države članice bi morale podpirati sodobno, razgibano, konkurenčno, industrijsko osnovo, ki 
gospodarno izkorišča vire in energijo, in sicer deloma z omogočanjem vseh potrebnih 
prestrukturiranj, ki so v celoti skladna s pravili EU na področju konkurence ter z drugimi 
zadevnimi pravili. V tem okviru bi morale države članice v celoti sprostiti sredstva EU. 
Države članice bi morale tesno sodelovati z industrijo in zainteresiranimi stranmi ter si tako 
prizadevati, da Evropa v svetovnem merilu ohrani svoj vodilni položaj na področju 
trajnostnega razvoja in konkurenčnosti, zlasti s spodbujanjem družbene odgovornosti podjetij, 
ugotavljanjem, kje so prisotne ovire, ter predvidevanjem in obvladovanjem sprememb.


