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Metinė augimo apžvalga. Visapusiško ES atsako į krizę spartinimas

Aplinkybės
Pirmąja metine augimo apžvalga pradedamas naujas ekonomikos valdymo ES ciklas ir pirmas
Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras. ES ėmėsi ryžtingų veiksmų krizei
pažaboti, todėl viešųjų finansų būklė blogėjo ir nedarbas didėjo mažiau, nei kitose pasaulio
šalyse. Aukšto lygio ES socialinė apsauga padėjo sušvelninti didžiausią krizės poveikį, tačiau
dėl lėto našumo augimo Europos ekonomika atsigauna lėčiau.
Pagal naujausias prognozes yra ženklų, kad ekonomika atsigauna, tačiau nevienodai. Nors
padėtis finansų rinkose vis dar nepastovi, realiosios ekonomikos rodikliai tam tikrais
ketvirčiais buvo geresni, visų pirma dėl atsigavus pasaulinei prekybai išaugusio eksporto. Vis
dėlto netikrumo išlieka. Sugrįžusį pasitikėjimą, kad ekonomika vėl pradės augti, vis keičia
nusivylimas, kurį, be kita ko, lemia su valstybės skolos rinka susijusi rizika. Europos šalių
ekonomika turi būti stipriai koreguojama. Finansų sektorius dar negrįžo į įprastas vėžes, tam
tikrais atvejais jis jautriai reaguoja į spaudimą ir kartais prireikia valstybės pagalbos.
Kreditavimo sąlygos dar nepasiekė iki krizės buvusio lygio, o daugelyje valstybių narių namų
ūkių ir įmonių įsiskolinimai vis dar per dideli.
Krizės poveikis
Nors ES atsakas buvo greitas, krizės poveikis išlieka didelis. Dėl krizės labai sumenko
ekonominės veiklos apimtys, itin išaugo nedarbas, stipriai sumažėjo našumas ir labai
nukentėjo viešieji finansai. Prognozuojama, kad iki 2012 m. pabaigos vienuolikos valstybių
narių gamybos apimtis vis dar bus mažesnė nei iki krizės. 2010 m. ES bendroji valstybės
skola išaugo iki maždaug 85 % BVP euro zonoje ir iki 80 % visoje ES. Dėl demografinių
pokyčių ir krizės poveikio biudžetui ilguoju laikotarpiu fiskalinė našta turėtų išaugti apie
4,5 % BVP. Dar labiau išryškėjo iki krizės buvę struktūriniai trūkumai, kuriuos būtina kuo
skubiau pašalinti.
Nepaisant socialinės gerovės sistemose numatytų apsaugos priemonių, Europos visuomenei
krizės padaryta žala yra didelė. Pagrindinė problema – padidėjęs nedarbas. Bendrai darbo
neturi 9,6 % darbingo amžiaus gyventojų. Kai kuriose šalyse jaunimo nedarbas gali siekti
40 %. Manoma, kad Europoje apie 80 mln. žmonių gyvena žemiau skurdo ribos.
Ekonomikos krizė buvo pasaulinio masto, tačiau jos poveikis skirtingose pasaulio šalyse labai
skiriasi. Nors nedarbas ir valstybės biudžeto deficitas JAV išaugo labiau nei ES, tačiau ES ir
JAV darbo našumo atotrūkis per krizę padidėjo. Kainų ir sąnaudų konkurencingumas tebėra
problema. Besiformuojančios ekonomikos šalių augimo rodikliai gerėja sparčiau, nors kai
kurios iš šių šalių susiduria su dideliais ekonominiais sunkumais. Todėl ES turi pasinaudoti
šia krize ir ryžtingai spręsti savo konkurencingumo pasaulyje klausimą.
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Perspektyvos
Krizė gali turėti ilgalaikį poveikį augimo potencialui. Prognozuojama, kad vidutiniu
laikotarpiu Europos augimo potencialas išliks žemas ir, manoma, kad iki 2020 m. bus apie
1,5 %, jeigu nebus imtasi jokių struktūrinių veiksmų, visų pirma darbo našumo atotrūkiui nuo
mūsų pagrindinių konkurentų panaikinti. Atsigavimas, atsižvelgiant į jo cikliškumą, negali
būti vienintelė varomoji jėga, kuri padėtų Europos ekonomikai pasiekti iki krizės buvusį lygį
ir panaikinti susikaupusį deficitą.
Kad išvengtų sąstingio, netvarių skolų bei didėjančio disbalanso ir užtikrintų savo
konkurencingumą, Europa turi sparčiau konsoliduoti biudžetą, vykdyti finansų sektoriaus
reformą ir paspartinti struktūrines reformas.
Todėl Europos Vadovų Taryba priėmė strategiją „Europa 2020“, kurioje nustatyti plataus
užmojo naujos augimo krypties tikslai1. Pagal preliminarius valstybių narių pateiktus
duomenis apie nacionalinius tikslus penkiose srityse, dėl kurių susitarta pagal strategiją
„Europa 2020“, aiškiai matyti, ką ES turi atlikti, kad įgyvendintų savo plataus užmojo tikslus.
Jeigu strategija bus įgyvendinta visiškai, ES po krizės sustiprės, o jos ekonomika taps
pažangi, tvari bei integracinė ir bus užtikrintas aukštas užimtumo lygis, našumas,
konkurencingumas ir socialinė sanglauda. Tai leis sukurti konkurencingą dvidešimt pirmojo
amžiaus socialinę rinkos ekonomiką ir sustiprinti rinkos dalyvių, įmonių bei piliečių
pasitikėjimą.
Metine augimo apžvalga pradedamas Europos semestras
Atsižvelgdama į esamą padėtį, ES taip pat nusprendė keisti savo ekonomikos valdymą.
2011 m. sausio mėn. pateikiant strategijoje „Europa 2020“ numatytą šią metinę augimo
apžvalgą pradedamas pirmasis politikos ex ante koordinavimo Europos semestras.
Šioje metinėje augimo apžvalgoje nurodyti įvairūs veiksmai, svarbūs siekiant kuo spartesnio
atsigavimo trumpuoju laikotarpiu, taip pat siekiant neatsilikti nuo pagrindinių konkurentų ir
padėti ES pasirengti įgyvendinti strategijos „Europa 2020“ tikslus.
Veikti reikia nedelsiant, todėl Komisija nusprendė pristatyti 10 prioritetinių veiksmų.
Komisija tęs savo darbą įvairiose kitose politikos srityse, įskaitant prekybą ir daugybę vidaus
politikos sričių, kurios šiame komunikate nenagrinėjamos. Šiame komunikate Komisija
išsamiausiai nagrinėja integruotą požiūrį į atsigavimą, daugiausia dėmesio skirdama
pagrindinėms pagal strategiją „Europa 2020“ nustatytoms priemonėms; šis dokumentas apima
tris pagrindines sritis:
– būtinybę vykdyti griežtą fiskalinį konsolidavimą, siekiant didesnio makroekonominio
stabilumo;
– darbo rinkos reformų vykdymą, siekiant didesnio užimtumo;
– ir augimą skatinančias priemones.
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Didinti užimtumo lygį, taip pat privačių investicijų į MTTP lygį, siekti klimato kaitos ir energetikos
tikslų, didinti aukštąjį arba lygiavertį išsilavinimą turinčių žmonių skaičių, mažinti mokyklų nebaigusių
asmenų skaičių, mažinant skurdą skatinti socialinę įtrauktį.
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Ši pirmoji metinė augimo apžvalga taikoma visai ES, tačiau joje turės būti atsižvelgta į
konkrečią padėtį kiekvienoje valstybėje narėje. Siūlomi veiksmai pirmiausia svarbūs euro
zonai, kurioje šiuo metu kilusi valstybių skolų krizė. Fiskalinis konsolidavimas, struktūrinės
reformos ir augimą skatinančios priemonės – tai būtinos visapusiško atsako į krizę priemonės,
kurių euro zona privalo imtis krizei įveikti.
Vis dėlto toks visapusiškas atsakas turės apimti ir kitus aspektus, pvz., Europos finansinio
stabilumo fondo (EFSF) peržiūrą. Komisija mano, kad turi būti stiprinami EFSF veiksmingo
finansavimo pajėgumai ir išplėsta jo veiklos sritis. Metine augimo apžvalga taip pat
prisidedama prie visapusiško euro zonos atsako į valstybių skolų krizę.
Be to, reikia siekti pažangos kuriant nuolatinį valstybių krizių įveikimo mechanizmą, kad būtų
užtikrintas tikrumas ir stabilumas rinkose. Europos stabilumo mechanizmas 2013 m. turėtų
papildyti naują sustiprinto ekonomikos valdymo sistemą, kuria siekiama užtikrinti veiksmingą
ir griežtą ekonominę priežiūrą ir, be kita ko, peržiūrėti šiuo metu taikomų finansinių paramos
priemonių veiksmingumą.
Išsamesnė analizė, kuria pagrįstas Komisijos vertinimas, išdėstyta trijose prie šio komunikato
pridėtose ataskaitose; analizėje pateikiamas pradinio strategijos „Europa 2020“ įgyvendinimo
valstybių narių lygmeniu vertinimas.
I.

AUGIMUI BŪTINOS IŠANKSTINĖS MAKROEKONOMINĖS SĄLYGOS

1.

Griežto fiskalinio konsolidavimo įgyvendinimas

Skubiausia ES užduotis – atkurti pasitikėjimą, ištrūkstant iš netvarios skolos, finansų rinkos
sukrėtimo ir mažo ekonomikos augimo užburto rato. Kad ekonomika augtų ateityje, būtina
išankstinė sąlyga – viešųjų išlaidų tvarumas. Akivaizdu, kad struktūrinio biudžeto balanso
metinių koregavimų, siekiančių 0,5 % BVP, nepakaks, kad skolos santykis priartėtų prie
reikalaujamų 60 %. Todėl reikalingas griežtesnis konsolidavimas, kuris turėtų būti
įgyvendinamas pagal Komisijos pasiūlytas griežtesnes fiskalines taisykles.
• Visos valstybės narės, visų pirma vykdančios perviršinio deficito procedūrą, turėtų siekti,
kad viešųjų išlaidų deficitas būtų daug mažesnis už vidutinio laikotarpio BVP augimo
rodiklį, ir pirmenybę skirti tvarų augimą skatinančioms išlaidoms tokiose srityse kaip
moksliniai tyrimai ir inovacijos, švietimas ir energetika. Visos valstybės narės turėtų
įrodyti, kad jų stabilumo arba konvergencijos programos pagrįstos patikimomis augimo ir
pajamų prognozėmis.
• Perviršinio deficito procedūrą vykdančios valstybės narės turėtų sudaryti išlaidų planus ir
nustatyti plataus masto priemones, kurių jos ketina imtis savo perviršiniam deficitui
panaikinti.
• Valstybės narės, kurių struktūrinio biudžeto deficitas ir valstybės skola yra labai dideli arba
kurios patyrė didelį finansinį nuosmukį, turi paspartinti savo pastangas 2011 m. Tos
valstybės narės, kuriose ekonomikos augimas didesnis arba kurios gauna daugiau pajamų,
nei buvo numatyta, turėtų sparčiau įgyvendinti fiskalinį konsolidavimą.
• Kai kurioms valstybėms narėms gali prireikti didinti mokesčius. Netiesioginiai mokesčiai
labiau skatina augimą, nei tiesioginiai mokesčiai; pirmenybę reikėtų teikti mokesčių bazės
išplėtimui, o ne mokesčių tarifų didinimui. Turėtų būti atsisakoma nepagrįstų subsidijų,
pvz., aplinkai žalingų subsidijų.
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2.

Makroekonominio disbalanso panaikinimas

Didelis ir nuolatinis makroekonominis disbalansas yra svarbi pažeidžiamumo, visų pirma euro
zonoje, priežastis. Daug valstybių narių turi greičiau didinti savo per mažą konkurencingumą.
• Didelį einamosios sąskaitos deficitą turinčios ir labai įsiskolinusios valstybės narės turėtų
pristatyti konkrečias taisomąsias priemones (tai galėtų būti griežtas ir ilgalaikis darbo
užmokesčio ribojimas, įskaitant derybų dėl darbo užmokesčio sistemose taikomų
indeksavimo išlygų patikslinimą).
• Didelį einamosios sąskaitos perviršį turinčios valstybės narės turėtų nustatyti vyraujančios
mažos vidaus paklausos priežastis ir jas šalinti (įskaitant didesnį paslaugų sektoriaus
liberalizavimą ir palankesnes sąlygas investuoti). Tačiau, jeigu vidaus paklausa dėl
politikos ar rinkos nepakankamumo išlieka nedidelė, turėtų būti taikomos atitinkamos
politikos priemonės.
3.

Finansų sektoriaus stabilumo užtikrinimas

ES lygmeniu būtina toliau stiprinti reguliavimo sistemą, be to, priežiūros kokybę turėtų
pagerinti 2011 m. pradžioje savo veiklą pradėjusios Europos sisteminės rizikos valdyba
(ESRV) ir Europos priežiūros institucijos. Turėtų sparčiau vykti bankų restruktūrizavimas,
siekiant užtikrinti finansinį stabilumą ir paremti kreditų teikimą realiajai ekonomikai.
• Siekiant atkurti ilgalaikį bankų gyvybingumą ir užtikrinti tinkamą kreditų teikimo kanalo
veikimą, būtina restruktūrizuoti bankus, visų pirma gavusius didelę valstybės pagalbą. Visa
viešoji finansinė parama bankų sektoriui palaipsniui turėtų būti panaikinta, atsižvelgiant į
poreikį užtikrinti finansinį stabilumą.
• Remiantis sistema „Bazelis III“, dėl kurios neseniai susitarta, bankams bus taikomas
reikalavimas palaipsniui stiprinti savo kapitalo bazę ir taip didinti savo atsparumą
sukrėtimams. Komisija taip pat rengia visapusišką bankų krizės įveikimo sistemą. Be to,
2011 m. bus atliktas kitas dar platesnio užmojo ir griežtesnis testavimas nepalankiausiomis
sąlygomis ES mastu.
II.

DARBO RINKŲ MOBILIZAVIMAS, NAUJŲ DARBO VIETŲ KŪRIMAS

Kyla pavojus, kad atsigavus ekonomikos augimui naujų darbo vietų kūrimas bus
nepakankamai dinamiškas. Būtina spręsti nedarbo problemą ir užkirsti kelią ilgalaikiam
išstūmimui iš darbo rinkos. Vienas iš penkių strategijos „Europa 2020“ tikslų – iki 2020 m.
užimtumo lygį padidinti iki 75 %. Pagal dabar turimus duomenis ES iki nustatyto tikslo
pritrūks 2–2,4 % – šį trūkumą galima panaikinti priėmus priemones, skirtas naujoms darbo
vietoms kurti ir aktyvesniam dalyvavimui darbo rinkoje skatinti. Atsižvelgiant į ES gyventojų
senėjimą ir gana mažą darbo jėgos panaudojimą, palyginti su kitomis pasaulio šalimis, reikia
vykdyti reformas, kuriomis būtų skatinami įgūdžiai, ir kurti paskatas dirbti.
4.

Darbo patrauklumo didinimas

ES ekonominės veiklos rezultatams neigiamos įtakos turi aukštas nedarbo lygis, žemas
dalyvavimo darbo rinkoje lygis ir trumpesnės nei kitose pasaulio šalyse darbo valandos.
Mažas pajamas gaunančių asmenų, jaunimo ir papildomas šeimos pajamas uždirbančių
asmenų dalyvavimo lygis ypač žemas. Pažeidžiamiausiems gyventojams kyla pavojus būti
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išstumtiems iš darbo rinkos. Sprendžiant šią problemą, mokymai ir darbo paieškos turėtų būti
glaudžiau susieti su išmokomis.
• Visų valstybių narių prioritetas turėtų būti mokesčių naštos mažinimas darbo rinkoje,
siekiant skatinti darbo jėgos paklausą ir užtikrinti augimą.
• Kad papildomas šeimos pajamas uždirbantiems asmenims būtų lengviau dalyvauti darbo
rinkoje, turėtų būti aktyviau taikomos mokesčių lengvatų sistemos, nustatomas lankstus
darbo grafikas ir užtikrinamos vaikų priežiūros įstaigų paslaugos. Reikia aktyviau siekti
mažinti neteisėto darbo mastą tiek stiprinant galiojančių taisyklių įgyvendinimo
užtikrinimą, tiek peržiūrint mokesčių lengvatų sistemas.
5.

Pensijų sistemų reformavimas

Fiskalinis konsolidavimas turėtų būti paremtas pensijų sistemų reformomis, siekiant, kad šios
sistemos taptų tvaresnės.
• Valstybės narės, kurios vis dar nėra padidinusios pensinio amžiaus, turėtų tai padaryti, ir
pensinį amžių susieti su gyvenimo trukme.
• Valstybės narės pirmiausia turėtų apriboti ankstyvo išėjimo į pensiją sistemas, taikyti
tikslines paskatas įdarbinti senyvo amžiaus darbuotojus ir skatinti mokymąsi visą
gyvenimą.
• Siekdamos didinti pensines pajamas, valstybės narės turėtų remti privačių santaupų
kaupimo sistemų kūrimą.
• Atsižvelgdamos į demografinius pokyčius, valstybės narės turėtų vengti priimti su jų
pensijų sistemomis susijusias priemones, kurios turi neigiamą poveikį ilgalaikiam tvarumui
ir kurios neproporcingos vešiesiems finansams.
• Komisija peržiūrės Direktyvą dėl pensijų fondų2 ir pateiks naujas priemones, kurios yra
tolesni veiksmai 2010 m. paskelbus Žaliąją knygą dėl pensijų.
6.

Bedarbių grąžinimas į darbą

Europos socialinės gerovės sistemų veikla siekiama per krizę apsaugoti gyventojus. Tačiau
ekonomikai pradėjus atsigauti bedarbių pašalpos turėtų būti peržiūrėtos, siekiant užtikrinti
paskatas dirbti, išvengti priklausomybės nuo išmokų ir remti prisitaikymą prie verslo ciklų.
• Valstybės narės turėtų nustatyti išmokas už grįžimą į darbą arba skatinti bedarbius imtis
savarankiško darbo ir už tai tam tikrą laikotarpį teikti paramą, taip pat nustatyti sąlygas,
kuriomis mokymai bei darbo paieškos glaudžiau susiejami su išmokomis.
• Valstybės narės, derindamos pajamų mokesčius (visu pirma taikomus mažoms pajamoms)
ir bedarbio išmokas, turi užtikrinti, kad dirbti apsimokėtų finansiškai.
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2003 m. birželio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/41/EB dėl įstaigų, atsakingų už
profesinių pensijų skyrimą, veiklos ir priežiūros (OL L 235, 2003 9 23, p. 10).
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• Valstybės narės turi pritaikyti savo nedarbo draudimo sistemas prie ekonomikos ciklo, kad
ekonomikos nuosmukio laikotarpiu socialinė apsauga būtų didesnė.
7.

Darbo rinkos lankstumo ir užimtumo garantijų pusiausvyros užtikrinimas

Kai kurių valstybių narių užimtumo apsaugos teisės aktais suvaržoma darbo rinka ir
užkertamas kelias aktyvesniam dalyvavimui joje. Tokie užimtumo apsaugos teisės aktai turėtų
būti pakeisti sumažinant per didelę nuolatines darbo sutartis turinčių darbuotojų apsaugą ir
užtikrinant apsaugą iš darbo rinkos išstumtiems arba į jos pakraštį nustumtiems gyventojams.
Be to, siekiant padėti jaunimui patekti į darbo rinką, būtina mažinti mokyklų nebaigusių
asmenų skaičių ir gerinti rezultatus švietimo srityje.
• Valstybės narės galėtų sudaryti daugiau neterminuotų darbo sutarčių3, kuriomis būtų
pakeistos galiojančios terminuotos arba mažai garantijų suteikiančios sutartys, siekiant
naujiems darbuotojams užtikrinti geresnes užimtumo perspektyvas.
• Valstybės narės turėtų supaprastinti profesinės kvalifikacijos pripažinimo tvarką ir taip
palengvinti laisvą piliečių, darbuotojų ir mokslininkų judėjimą.
III.

SPARTESNIS AUGIMĄ SKATINANČIŲ PRIEMONIŲ TAIKYMAS

Strategijoje „Europa 2020“ nustatytus plataus užmojo tvaraus integracinio augimo tikslus ES
įvykdys, tik jei nedelsdama imsis skubių paslaugų ir prekių rinkų struktūrinių reformų verslo
aplinkai gerinti. Siekdamos išlikti konkurencingos globalizuotoje ekonomikoje, valstybės
narės turi nedelsdamos pradėti išsamias struktūrines reformas, kurios būtinos kompetencijai
mokslinių tyrimų srityje gerinti ir gebėjimams kurti inovacijas stiprinti, kad idėjos virstų
pirmaujančių rinkų paklausą atitinkančiais produktais bei paslaugomis; siekiant šio tikslo turi
būti naudojamasi mūsų pramonės technologiniais pajėgumais ir padedama VMĮ augti ir
patekti į tarptautinę rinką. Įgyvendinant ES reformų darbotvarkę taip pat reikės pasinaudoti
naujais augimo šaltiniais – tradicinio ištekliais grindžiamo vystymosi ribos turi būti plečiamos
didinant išteklių naudojimo efektyvumą ir taip sukuriant naujas ekonomines galimybes. Be to,
būtina išnaudoti ES, kaip pradininkės, pranašumus konkurencingų ekologinių prekių ir
paslaugų rinkose.
Kaip nurodyta Komunikate dėl bendrosios rinkos akto, bendroji rinka gali būti svarbus
augimo šaltinis, jeigu bus priimti skubūs sprendimai pašalinti tebesančias kliūtis. Todėl
siekdama stiprinti bendrąją rinką, Komisija 2011–2012 m. pagal Bendrosios rinkos aktą
pirmenybę skirs toliau nurodytoms augimą skatinančioms priemonėms.
8.

Bendrosios rinkos potencialo išnaudojimas

Kliūtys patekti į rinką ir kliūtys verslumui – tebėra didelės bendrosios rinkos problemos.
Tarpvalstybinės paslaugos sudaro tik 5 % BVP, t. y. mažiau nei trečdalį prekybos prekėmis, o
dėl tarpvalstybinio pardavimo internetu vystymąsi stabdančių daugybės apribojimų tik 7 %
vartotojų apsiperka kitų valstybių elektroninėse parduotuvėse.
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• Visos valstybės narės turėtų visiškai įgyvendinti Paslaugų direktyvą. Komisija vertina jos
įgyvendinimą ir labiau augimą skatinančių priemonių potencialą labiau atverdama
paslaugų sektorių.
• Valstybės narės turėtų nustatyti ir pašalinti nepagrįstus laisvosioms profesijoms taikomus
apribojimus, pavyzdžiui, panaikinti kvotas ir neleisti, kad būtų darbinami tik profesinių
sąjungų nariai, taip pat panaikinti mažmeninėje rinkoje taikomus apribojimus, pavyzdžiui,
neproporcingus darbo valdų ar zonų ribojimus.
• 2011 m. Komisija pasiūlys priemones, kuriomis bus užtikrinta, kad bendrojoje rinkoje
neliktų geografinio elektroninės prekybos diferencijavimo. Ji taip pat pasiūlys Europos
intelektinės nuosavybės sistemą, nes tai itin svarbus veiksnys vystant tiek elektroninę
prekybą, tiek skaitmeninių technologijų pramonę.
• Komisija ne tik toliau primygtinai reikalaus užbaigti Dohos derybų raundą, bet ir sieks
pažangos dėl laisvosios prekybos susitarimų vykstančiose derybose su tokiomis
partnerėmis kaip Indija, Kanada ir Pietų Amerikos šalių bendroji rinka (MERCOSUR),
taip pat aktyviau bendradarbiaus su svarbiausiais partneriais reguliavimo konvergencijos
srityje ir didins patekimo į išsivysčiusių šalių ir didelių besiformuojančios ekonomikos
šalių viešojo pirkimo rinkas simetriją.
• 2011 m. bus pasiūlyti teisės aktai, kuriais remiantis bus galima greitai ir sąveikiai nustatyti
standartus, be kita ko, IRT srityje.
• Nors su mokesčiais susiję klausimai labai opūs, reikėtų tęsti darbą mokesčių srityje. Čia
slypi didelis ekonominis potencialas skatinti augimą bei darbo vietų kūrimą, mažinti
administracinę naštą ir šalinti kliūtis bendrajai rinkai. Turėtų būti panaikinta
apmokestinimo tvarka, kurią taikant tarpvalstybinei prekybai arba investicijoms sudaromos
mažiau palankios sąlygos. 2011 m. Komisija visų pirma siūlys PVM sistemos
modernizavimo, bendros konsoliduotos įmonių pelno mokesčio bazės nustatymo ir
suderinto Europos požiūrio į finansų sektoriaus apmokestinimą rengimo priemones.
Siekiant pažangos mokesčių srityje, taip pat reikia kuo labiau sumažinti darbo jėgos
apmokestinimą, o Europos energetikos mokesčių sistemą priderinti prie ES energetikos ir
klimato kaitos tikslų.
9.

Privataus kapitalo pritraukimas augimui finansuoti

Reikia ieškoti novatoriškų sprendimų, kaip kuo skubiau sutelkti daugiau privačių ES ir
užsienio lėšų.
• Komisija pateiks pasiūlymus dėl ES projektų obligacijų, kad padėtų pritraukti viešąsias ir
privačias lėšas prioritetinėms investicijoms, visų pirma energetikos, transporto ir IRT
srityse, finansuoti, ji taip pat įtrauks šias novatoriškas finansavimo priemones į būsimus
pasiūlymus dėl kitos daugiametės finansinės programos.
• Siekdama pagerinti sąlygas MVĮ ir novatoriškoms veiklą pradedančioms įmonėms gauti
finansavimą, Komisija pateiks pasiūlymus sudaryti sąlygas vienoje valstybėje narėje
įsteigtiems rizikos kapitalo fondams laisvai veikti visoje ES, taip pat siūlys pašalinti bet
likusias tarpvalstybinės veiklos kliūtis.
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10.

Ekonomiška prieiga prie energijos šaltinių

Energetika yra pagrindinis augimo kintamasis. Įmonėms energijos kainos yra svarbiausias
sąnaudų elementas. Vartotojų už energiją gaunamos sąskaitos sudaro svarbią namų ūkio
biudžeto dalį, o mažas pajamas gaunantiems namų ūkiams gali rastis didelių su jomis
susijusių sunkumų. Jeigu valstybės narės laikysis dabartinių planų, kyla pavojus stipriai
atsilikti nuo strategijoje „Europa 2020“ nustatyto bendro 20 % energijos vartojimo
efektyvumo tikslo. Dėl to daugelyje sektorių ir regionų būtų prarasta augimo galimybių, taip
pat galimybių kurti darbo vietas.
• Valstybės narės turėtų skubiai įgyvendinti visą trečiąjį energijos vidaus rinkos teisės aktų
paketą.
• Valstybės narės turi aktyviau vykdyti savo energijos vartojimo efektyvumo politiką. Tai
padės sutaupyti daug lėšų ir sukurti naujų darbo vietų statybų bei paslaugų sektoriuose.
• 2011 m. Komisija pasiūlys iniciatyvas skatinti transporto, energetikos arba
telekomunikacijų infrastruktūros pažangą, kuri būtina iš tikrųjų integruotai bendrajai
rinkai.
• Komisija rengia efektyviai energiją vartojančių produktų standartus, kurie bus taikomi
visoje ES, siekdama padėti vystyti novatoriškų produktų ir technologijų rinkas.
Rezultatų užtikrinimas
Skubiausia užduotis 2011–2012 m. – ištrūkti iš netvarios skolos, finansų rinkos sukrėtimo ir
mažo ekonomikos augimo užburto rato. Pirmasis šios metinės augimo apžvalgos prioritetas –
vykdant griežtą fiskalinį konsolidavimą nustatyti tvirtą biudžeto politiką ir atkurti normalią
finansų sektoriaus veiklą. Antrasis prioritetas – vykdant darbo rinkos reformas sparčiai
mažinti nedarbo lygį. Tačiau šių dviejų prioritetų įgyvendinimas nebus veiksmingas, jeigu tuo
pat metu nebus dedama daug pastangų spartinti augimą.
Tokia politika taip pat turėtų teigiamą poveikį biudžeto konsolidavimui, nes į biudžetą būtų
surenkama daugiau pajamų ir sumažėtų su socialinėmis išmokomis susijusios išlaidos, taip pat
sumažėtų pavojus ateityje patirti makroekonominį disbalansą. Teigiami struktūrinių reformų
rezultatai bus akivaizdūs jau trumpuoju laikotarpiu. Produktų rinkos ir darbo rinkos reformos
skatina gamybos apimties bei užimtumo didėjimą.
Prekyba – stipri augimo varomoji jėga. Tebėra neišnaudotas didelis ES prekių ir paslaugų
eksporto potencialas, tačiau Europos eksportas dėl pasaulinės prekybos nuosmukio patyrė
stiprų smūgį. Teigiami kai kurių valstybių narių eksporto rezultatai rodo, kad sėkmė pasaulio
rinkose priklauso ne tik nuo kainų konkurencingumo, bet ir nuo platesnio masto veiksnių,
pavyzdžiui, specializavimosi pagal sektorius, novatoriškumo, taip pat įgūdžių lygio, kurie
didina realųjį konkurencingumą.
Pirmojoje metinėje augimo apžvalgoje Komisija nustato 10 strategijoje „Europa 2020“
įtvirtintų veiksmų, kuriuos ES turės įvykdyti 2011–2012 m. Šiuos veiksmus ji siūlo kaip
Europos Vadovų Tarybos susitarimo pagrindą, o valstybės narės turėtų įsipareigoti šiuos 10
veiksmų įgyvendinti. Atsižvelgiant į valstybių narių, pirmiausia priklausančių euro zonai,
tarpusavio priklausomumą, labai svarbu šiuo Europos semestru vykdyti ex ante koordinavimą
Taryboje.
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Laikydamosi Europos Vadovų Tarybos gairių, valstybės narės iki balandžio mėn. vidurio
turėtų pristatyti vidutinės trukmės biudžeto strategijose, parengtose pagal stabilumo arba
konvergencijos programas, nustatytus nacionalinius įsipareigojimus, o nacionalinėse reformų
programose nurodyti priemones, kuriomis siekiama visapusiško atsako į krizę, įtvirtinto
strategijoje „Europa 2020“. Remdamasi Komisijos rekomendacijomis, Taryba iki vasaros
parengs atskiroms šalims pritaikytas politikos gaires, į kurias valstybės narės turėtų atsižvelgti
sudarydamos 2012 m. biudžetus ir įgyvendindamos augimo politiką. Laikydamasi integruoto
požiūrio į politikos koordinavimą, Taryba bendrai vertins fiskalinę ir augimo strategijas, be
kita ko, išnagrinės jų siekius, nuoseklumą ir poveikį ES lygmeniu, įskaitant tarpusavio
priklausomumą euro zonoje.
Komisija siūlo Europos Vadovų Tarybai būsimuose susitikimuose reguliariai peržiūrėti
strategijų įgyvendinimą, siekiant nustatyti spragas valstybių narių bei ES lygmeniu ir per
trumpą laiką susitarti dėl taisomųjų priemonių. Šiame komunikate išdėsčius pasiūlymus,
Europos Vadovų Taryba jau kitame susitikime galės imtis konkrečių veiksmų, siekdama
paspartinti augimą ir padidinti jo mastą ir susitarti dėl visapusiško atsako į krizę įgyvendinimo
grafiko. Kalbant apie pastarąjį, Europos Vadovų Taryba jau susitarė dėl dviejų veiksmų: iki
kovo mėn. užbaigti darbus, susijusius su nuolatiniu Europos stabilumo mechanizmu, o iki
birželio mėn. parengti teisės aktų, kuriais siekiama stiprinti ekonomikos valdymą ES, paketą.
Tuo tarpu paskelbus naujojo testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatus bus galima
nustatyti, kokios strategijos reikės laikytis užbaigiant bankų sektoriaus atkūrimą.
Pirmoji metinė augimo apžvalga taip pat perduodama Europos Parlamentui ir kitoms
institucijoms bei nacionaliniams parlamentams.
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