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Susitarimas dėl ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo, kurį Europos Vadovų Tarybos 
susitikime birželio mėn. priėmė valstybių ar vyriausybių vadovai, yra neatsiejama Europos 
Sąjungos atsako į ekonomikos ir finansų krizę dalis. Juo papildomos ir padidinamos 
pastangos atkurti finansinį stabilumą ir sustiprinama ekonominė ir pinigų sąjunga. Ryžtingi 
augimo, darbo vietų kūrimo ir Europos ekonomikos skatinimo veiksmai duos naudos ne 
vieną dešimtmetį. 

Komisija pateikė įvairių augimą skatinančių pasiūlymų, kurie yra Susitarimo dėl ekonomikos 
augimo ir darbo vietų kūrimo dalis, ir kartu su Europos Parlamentu ir Taryba siekia, kad 
pasiūlymai būtų sparčiai priimti bei įgyvendinti ir kad kuo greičiau pasijustų teigiamas 
poveikis ekonomikai. 

Nuo birželio mėn. tam tikrose Susitarimo dėl ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo 
srityse padaryta didelė pažanga, pavyzdžiui, didinamas EIB kapitalas ir nemažai pasiekta 
vykdant bandomąjį projektų obligacijų etapą. Tačiau rezultatai kitose srityse nuvylė, o 
valstybių ar vyriausybių vadovų ir Europos Parlamento ryžtingas politinis įsipareigojimas dar 
nepaskatino aktyviau siekti greitų rezultatų vietose. 

Šioje ataskaitoje ir lydimajame jos priede apžvelgiama pažanga ir nurodoma, kur reikėtų dėti 
gerokai daugiau pastangų siekiant aktyviai didinti augimo galimybes. 

Strategijos „Europa 2020“ įgyvendinimo spartinimas 
Dėl Europos ekonomikos reformavimo ir modernizavimo prioritetų iš esmės susitarta. 
Tarybai priėmus 2012 m. konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas, dabar būtina imtis 
ryžtingų veiksmų nacionaliniu lygmeniu, kad rekomendacijos būtų įgyvendintos. 
Naujosios Europos ekonominio valdymo sistemos nauda akivaizdi, tačiau sistema dar 
išnaudojama nepakankamai – iki šiol dar reikia priimti susitarimą dėl dviejų teisės aktų 
rinkinio teisinės bazės, kad euro zonoje būtų galima pagerinti biudžeto koordinavimą. 
Pažanga, susijusi su Komisijos pasiūlymu dėl bankų sąjungos įgyvendinimo, ir ilgiau 
užtruksiantys ekonominės ir pinigų sąjungos kūrimo veiksmai padės atkurti pasitikėjimą 
ekonomika ir sukurti tinkamas augimo sąlygas. 

Bendrosios rinkos stiprinimas 
Didžiulės bendrosios rinkos galimybės skatinti augimą dar nėra visapusiškai 
išnaudojamos. Pirmajame Bendrosios rinkos akte numatyti pagrindiniai veiksmai 
įgyvendinami netolygiai. Sveikintinas neseniai baigtas standartizavimo teisės aktų 
priėmimas. Teisės aktų leidėjai turėtų siekti iki metų pabaigos priimti pagrindinius 
pasiūlymus – dėl bendros patentų sistemos, rizikos kapitalo, socialinių investicijų fondų, 
apskaitos ir alternatyvaus ginčų sprendimo – ir paspartinti darbą dėl kitų pagrindinių 
veiksmų, kaip antai dėl viešųjų pirkimų, profesinių kvalifikacijų, darbuotojų 
komandiravimo, energijos apmokestinimo ir e. parašo, nes pažanga šiose srityse iki šiol 
nepakankama. Komisija ką tik pasiūlė dar vieną naujų augimą skatinančių veiksmų 
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kompleksą – antrąjį Bendrosios rinkos aktą. Komisija taip pat paspartino darbą dėl 
Paslaugų direktyvos įgyvendinimo, dėl bendrovės struktūroms ar kapitalui tebetaikomų 
neteisėtų apribojimų ir dėl galimybių verstis reguliuojamosiomis profesijomis pagerinimo; 
ji ragina valstybes nares aktyviai įsijungti į šį darbą. 

Europos infrastruktūros tinklai 
Pasiekėme susitarimą dėl plataus užmojo, tačiau pasiekiamų tikslų, kad būtų baigta kurti 
skaitmeninė bendroji rinka ir energijos vidaus rinka. Sprendimai ir veiksmai, kurių 
imsimės dabar, nulems, ar galėsime pasiekti norimų rezultatų. Komisija netrukus 
paskelbs veiksmų planą, kuriame bus nurodyta, ką kiekviena valstybė narė turėtų 
nuveikti, kad būtų baigta kurti energijos vidaus rinka. Šis planas bus pagrįstas neseniai 
priimtomis efektyvaus energijos naudojimo direktyvomis. Be to, Skaitmeninės 
darbotvarkės laikotarpio vidurio apžvalgoje, kuri bus paskelbta iki šių metų pabaigos, bus 
nurodyta, kur dar esama kliūčių ir kokių veiksmų reikėtų imtis. Intensyvesnis Komisijos 
pasiūlymo dėl kolektyvinio teisių valdymo ir rengiamų iniciatyvų dėl autorių teisių ir 
audiovizualinių paslaugų svarstymas bus dar vienas svarus įnašas. Sudarius ambicingą 
susitarimą dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės bus akivaizdžiai patvirtinta, kad 
ketinama imtis visų būtinų investicijų į energijos, skaitmeninių ir transporto tinklų 
infrastruktūrą. 

Augimui tinkamos reguliavimo sistemos sukūrimas 
Dar 2012 m. Komisija pateiks ataskaitą apie didelę pažangą, padarytą įgyvendinant 
pažangų reglamentavimą, ir toliau sieks mažinti reguliavimo naštą ES ir nacionaliniu 
lygmeniu. 2013 m. pradžioje Komisija pateiks pirmą ES reglamentavimo pritaikymo MVĮ 
ir mikroįmonių poreikiams veiksmų pažangos ataskaitą ir suvestinę. 

Inovacijų sąjungos kūrimas 
Inovacijos yra būsimo augimo ir konkurencingumo pagrindas. Komisija išdėstė, kaip 
galėtų būti stiprinama Europos mokslinių tyrimų erdvė ir pateikė ambicingą didelio 
poveikio technologijų strategiją. Susitarimas dėl kitai daugiametei finansinei programai 
siūlomų „Horizonto 2020“ ir COSME programų tyrėjams ir mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms suteiks ilgai lauktą paskatą. Komisijos neseniai priimtoje ES pramonės politikos 
peržiūroje nurodyti veiksmai padės ES išsaugoti technologinį pranašumą ir sudaryti 
geresnes sąlygas investuoti pradiniuose naujų technologijų kūrimo etapuose. 

Investicijos į augimą 
120 mlrd. EUR finansavimo paketas, numatytas Susitarime dėl ekonomikos augimo ir 
darbo vietų kūrimo, gali labai paskatinti augimą ir tolesnes privačiojo sektoriaus 
investicijas. Jau sutarta padidinti Europos investicijų banko kapitalą – 90 % lėšų bus 
sukaupta ne vėliau kaip 2013 m. kovo mėn. 2013 m. EIB skolinimo programa atitiks 
išaugusį skolinimo pajėgumą. Spalio mėn. pabaigoje pasirašius Komisijos ir EIB 
bendradarbiavimo susitarimą, artimiausiais mėnesiais bus pradėtos platinti pirmosios ES 
projektų obligacijos. EIB valdyba jau patvirtino projektų rinkinį. Komisija kartu su 
valstybėmis narėmis toliau siekia užtikrinti, kad ES struktūriniai fondai būtų pertvarkyti, 
o jų mokėjimai paspartinti taip, kad būtų remiamas augimas. Tačiau sprendimai dėl 
2013 m. biudžeto ir būsimos daugiametės finansinės programos, kurie turi būti priimti 
dar šiemet, taps rimtu išbandymu bendram įsipareigojimui investuoti į augimą ir 
konkurencingumą. Komisija turi nepakankamai mokėjimo asignavimų, kuriuos galėtų 
skirti pagal valstybių narių dabar pateikiamus prašymus. Tai teisiniai įsipareigojimai, 
kurie privalo būti vykdomi, ir vėlavimas atlikti mokėjimus nepadės atkurti augimo ir 
pasitikėjimo mūsų ekonomika. 
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Į augimą orientuota mokesčių politika 
Komisija pateikė keletą pasiūlymų, pavyzdžiui, dėl Taupymo pajamų direktyvos 
persvarstymo, bendros konsoliduotosios mokesčių bazės, energijos apmokestinimo ir 
derybų su trečiosiomis šalimis dėl taupymo pajamų susitarimo įgaliojimų, kurie, kai bus 
priimti, padės didinti valstybių įplaukas, skatinti augimą ir vykdyti fiskalinį konsolidavimą. 
Tačiau kol kas pažanga Taryboje ir Parlamente nėra patenkinama. Komisija kviečia 
atnaujinti įsipareigojimą šioje srityje ir žengti toliau, be kita ko, įgyvendinant veiksmų 
planą dėl mokestinio sukčiavimo ir mokesčių slėpimo, įskaitant jo dalį – iniciatyvą dėl 
mokesčių rojų, kuri bus priimta dar šiais metais. Kai tik vykdant tvirtesnį 
bendradarbiavimą bus patenkinti minimalūs finansinių sandorių mokesčio priėmimo 
reikalavimai, Komisija pateiks sprendimo pasiūlymą. 

Darbo vietų ir tikros europinės darbo rinkos kūrimas 
Valstybės narės turi toliau spręsti ekonominius ir socialinius didelio nedarbo ir 
demografinės kaitos uždavinius. Pažangos struktūra jau sukurta – dabar svarbiausia 
įgyvendinimas. Komisija priėmė ambicingą Užimtumo priemonių rinkinį, kuriame nurodė 
pagrindines priemones darbo vietoms kurti, darbo rinkos dinamikai atnaujinti ir 
europiniam proceso valdymui patobulinti; Komisija ragina intensyvinti veiklą teisių  į 
pensijas perkeliamumo srityje. Europos lygmeniu yra vykdoma EURES reforma, kad 
portalas taptų tikra samdymo ir įsidarbinimo platforma. Komisija netrukus pasiūlys 
komunikatą dėl švietimo persvarstymo ir Jaunimo galimybių iniciatyva pagrįstą Jaunimo 
užimtumo dokumentų rinkinį, kuriame būtų ir pasiūlymai dėl „Jaunimo garantijų“ 
iniciatyvos. Reikėtų sparčiau svarstyti Komisijos pasiūlymą dėl komandiruotų darbuotojų 
teisių. 

Prekybos potencialo išnaudojimas 
Daroma pažanga prekybos derybose su kai kuriais tarptautiniais partneriais. Pasirašyti 
susitarimai su Peru ir Kolumbija, o iki metų pabaigos bus baigtos derybos dėl susitarimų 
su Singapūru ir Kanada. Komisija pasiūlė derybų su Japonija nurodymus; tęsiasi derybos 
su Indija – šiems procesams reikia naujo postūmio. Taip pat reikėtų sparčiau svarstyti 
Komisijos pasiūlymą dėl prieigos prie trečiųjų šalių viešojo pirkimo rinkų. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siekiant užtikrinti Susitarimo dėl augimo ir darbo vietų kūrimo sėkmę, visose šiose 
srityse būtina tvirta ES institucijų ir valstybių narių partnerystė. Europos Komisija 
toliau aktyviai vykdys jai patikėtas funkcijas ir ragina: 

 Europos Vadovų Tarybą patvirtinti, kad skubu pasiekti rezultatų kiekvienu 
Susitarimo dėl augimo ir darbo vietų kūrimo klausimu; 

 valstybes nares toliau drąsiai ir ryžtingai dėti reformų pastangas laikantis 2012 m. 
liepos mėn. sutartų konkrečioms šalims skirtų rekomendacijų; ir  

 Europos Parlamentą ir Tarybą paspartinti tų pasiūlymų priėmimą numatant 
didžiausias augimo skatinimo galimybes. 

 



Susitarimo dėl ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo įgyvendinimas  
Veiksmai, kurių turi imtis valstybės narės
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STRATEGIJOS „EUROPA 2020“ ĮGYVENDINIMO SPARTINIMAS 

 
  

Padaryta pažanga 
 

 
Tolesni veiksmai 

Strategija „Europa 
2020“ 

Konkrečioms šalims skirtos rekomendacijos, kurias 
Komisija pateikė gegužės mėn., Europos Vadovų Taryba 
patvirtino birželio mėn., o Taryba priėmė liepos mėn. 

Rekomendacijų įgyvendinimas nacionaliniu lygiu. Valstybės 
narės joms skirtas rekomendacijas turi įgyvendinti 
vykdydamos reformų programas ir sudarydamos 2013 m. 
biudžetą. 

Lapkričio mėn. Komisija turi patvirtinti 2013 m. metinę 
augimo apžvalgą. 

  

Naujos ekonomikos 
valdymo ir 
tarpusavio poveikio 
priemonės 

2011 m. gruodžio mėn. įsigaliojo ir nuo 2012 m. sausio 
mėn. taikomas naujas ekonomikos valdymo taisyklių 
rinkinys.  

Komisija pateikė pirmą įspėjimo mechanizmo ataskaitą ir 
ja remdamasi dvylikoje valstybių atliko nuodugnias 
apžvalgas. Disbalanso problema sprendžiama 
konkrečioms šalims skirtose rekomendacijose. 

Naujosios taisyklės toliau bus taikomos 2013 m. Europos 
semestre.  
 

 
 
Konkrečioms šalims skirtų rekomendacijų įgyvendinimas 
nacionaliniu lygiu. 2013 m. įspėjimo mechanizmo ataskaita 
bus pateikta lapkričio mėn. kartu su metine augimo apžvalga. 
 

Dviejų reglamentų 
rinkinys 

2011 m. lapkričio mėn. Komisija pasiūlė dar du 
reglamentus, kuriais siekiama stiprinti biudžeto vykdymo 
priežiūrą ir koordinavimą visose euro zonos valstybėse 
narėse (dviejų dokumentų rinkinys). 

Vyksta trišalės diskusijos – reikia skubiai pasiekti susitarimą. 
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BENDROSIOS RINKOS STIPRINIMAS 

 
  

Padaryta pažanga 
 

 
Tolesni veiksmai 

I bendrosios rinkos 
aktas 
 

Komisija pateikė pasiūlymus dėl visų 12 I bendrosios 
rinkos akte numatytų pagrindinių priemonių: 
 
Europos standartizacijos sistemos 
 
Bendros patentų sistemos 
Rizikos kapitalo fondų 
Socialinių investicijų fondų 
Apskaitos direktyvų supaprastinimo 
Alternatyvaus ginčų sprendimo 
TEN-E gairių 
 
Energijos mokesčių direktyvos 
Profesinių kvalifikacijų 
Viešųjų pirkimų 
Darbuotojų komandiravimo 
E. parašo 
TEN-T ir telekomunikacijų gairių 

 
 
 
Patvirtinta 2012 m. spalio mėn. 
 
Galimas susitarimas iki 2012 m. pabaigos. 
 
 
 
 
 
 
Teisėkūros procesas vėluoja – darbą reikia paspartinti. 
 

II bendrosios rinkos 
aktas 
 

2012 m. spalio mėn. Komisija pateikė antrąjį bendrosios 
rinkos aktą, kuriame nurodyta dar 12 pagrindinių 
augimo skatinimo priemonių. 

Iki 2013 m. pavasario Komisija turi pateikti pasiūlymus; 
pasiūlymai turi būti priimti iki 2014 m. pavasario. 
 

Bendrosios rinkos 
valdymas 
 

Birželio mėn. Komisija pateikė komunikatą dėl 
bendrosios rinkos valdymo. 
 

Toliau įgyvendinamos priemonės, siekiant paspartinti 
perkėlimą, gerinti įgyvendinimą, taip pat stebėti ir apibrėžti 
taisomuosius veiksmus. 

Paslaugų direktyva Birželio mėn. Komisija pateikė komunikatą dėl Paslaugų 
direktyvos įgyvendinimo. 
 

Tęsiami direktyvos įgyvendinimo veiksmai, įskaitant 
pažeidimų nagrinėjimo procedūras, tarpusavio vertinimą ir 
keitimąsi geriausia patirtimi. 
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BENDROSIOS SKAITMENINĖS RINKOS SUKŪRIMAS 

 
  

Padaryta pažanga 
 

 
Tolesni veiksmai 

Skaitmeninės 
darbotvarkės 
pavyzdinė 
iniciatyva 
 

Padaryta pažanga įgyvendinant skaitmeninę darbotvarkę, 
be kita ko, pateikus pasiūlymus dėl kolektyvinio teisių 
valdymo ir įgyvendinant Europos dažnių spektro politiką. 

Iki metų pabaigos Komisija turi paskelbti laikotarpio vidurio 
peržiūrą, kurioje bus nurodyta, kokių veiksmų dar reikėtų imtis 
Europos ir nacionaliniu lygiu. 
 

E. parašas ir 
e. atpažintis 
 

2012 m. birželio mėn. Komisija pateikė reglamento 
pasiūlymą. 

Teisėkūros procesas vėluoja – darbą reikia paspartinti. 

Autorių teisės 
sistemos 
modernizavimas 
 

2012 m. spalio mėn. priimta Nenustatytų autoriaus teisių 
kūrinių direktyva. Komisija pateikė pasiūlymus dėl 
kolektyvinio teisių valdymo. 2011 m. paskelbta Žalioji 
knyga dėl audiovizualinių kūrinių platinimo internetu. 
 

Teisėkūros procesą kolektyvinio teisių valdymo srityje reikia 
paspartinti. Iki 2012 m. pabaigos Komisija pristatys tolesnius 
Žaliosios knygos įgyvendinimo veiksmus. 
 

Elektroninių 
sąskaitų faktūrų 
išrašymas  

II bendrosios rinkos akte nurodyta kaip viena iš pagrindinių 
priemonių. 
 

Komisija pateiks pasiūlymą iki 2013 m. pavasario. 

Investicijos į 
skaitmeninę 
infrastruktūrą 
(plačiajuosčio 
ryšio tinklus) 
 
 
 
 
 
 

Birželio mėn. pradėtos viešos konsultacijos dėl 
plačiajuosčio ryšio tinklų viešojo finansavimo gairių 
persvarstymo.  
 
 
 

Komisija rengia prieigos prie plačiajuosčio ryšio tinklų 
reguliavimo gaires.  
 
 

Siekdama paremti investicijas į tinklus ir skaitmeninių 
paslaugų infrastruktūrą pagrindinėse Europai svarbiose 
srityse, Komisija kitoje daugiametėje finansinėje 
programoje pateikė pasiūlymus dėl Europos infrastruktūros 
tinklų priemonės. 

Artimiausiais mėnesiais Komisija pateiks persvarstytas 
plačiajuosčio ryšio tinklų viešojo finansavimo gaires. Kaip 
paskelbta II bendrosios rinkos akte, 2013 m. pradžioje Komisija 
pateiks teisės akto pasiūlymą, kuriuo būtų sumažintos didelės 
spartos plačiajuosčio ryšio diegimo sąnaudos.  
 

2013 m. Komisija pateiks rekomendacijas dėl nediskriminacinių 
tinklo prieigos sąlygų ir reguliuojamų tinklo prieigos didmeninių 
kainų nustatymo metodikos, kad būtų skatinamos vienodos 
prieigos sąlygos, nuoseklumas ir stabilumas visoje Europoje. 
 

2012 m. reikia pasiekti plataus užmojo susitarimą dėl paramos 
Europos infrastruktūros tinklų priemonei dydžio. 
 

   



Susitarimo dėl ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo įgyvendinimas  
Europos politikos indėlis skatinant ekonomikos augimą ir užimtumą 

 

 7 

 
 
 

 
 

 
AUGIMUI TINKAMOS REGULIAVIMO SISTEMOS SUKŪRIMAS 

 
  

Padaryta pažanga 
 

 
Tolesni veiksmai 

Pažangus 
reglamentavimas 

 

Reguliavimo naštos mažinimas ES ir nacionaliniu lygiu išlieka 
vienu iš svarbiausių Komisijos prioritetų ir svarbiausiu 
sumanaus reguliavimo darbotvarkės aspektu, kaip numatyta 
2010 m. komunikate „Sumanus reguliavimas Europos 
Sąjungoje“.  
 

Iki 2012 m. pabaigos Komisija pateiks komunikatą, 
kuriame bus įvertinta pažanga, padaryta įgyvendinant 
2010 m. komunikate išdėstytas priemones ir tikslus, ir 
numatyti tolesni veiksmai.  
 

Administracinė našta 

 

Komisija pasiūlė priemonių, kurias patvirtinus administracinė 
našta būtų sumažinta maždaug 30 %.  
 

Parlamentas ir Taryba raginami sparčiai patvirtinti 
likusias priemones, kad pradinis 25 % naštos mažinimo 
tikslas būtų padidintas dar 5,5 %.  
 

Kitame komunikate Komisija pateiks ataskaitą apie 
viešų konsultacijų politikos peržiūrą ir apie 
administracinės naštos mažinimo programos galutinius 
rezultatus. 

 

MVĮ ir labai mažos 
įmonės 

 

 

 

Komisija pradėjo konsultacijas, siekdama nustatyti dešimt 
teisės aktų, kuriais MVĮ veikla apsunkinama labiausiai; 
Komisija pateiks tų teisės aktų paprastinimo pasiūlymų.  

2013 m. pradžioje Komisija paskelbs MVĮ ir labai 
mažoms įmonėms tenkančios reguliavimo naštos 
mažinimo politikos įgyvendinimo pažangos ataskaitą, 
įskaitant labai mažoms įmonėms taikomų išimčių ir 
paprastesnės tvarkos rezultatų suvestinę.  
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ENERGIJOS VIDAUS RINKOS SUKŪRIMAS 

 
  

Padaryta pažanga 
 

 
Tolesni veiksmai 

Energijos vidaus rinkos 
sukūrimas 

 

Vyksta darbas siekiant nustatyti kliūtis, kurios trukdytų iki 
2014 m. baigti kurti energijos vidaus rinką. 

 

Europos Vadovų Tarybos prašymu lapkričio mėn. 
Komisija turi paskelbti išsamią energijos vidaus rinkos 
veikimo ataskaitą, kurioje visų pirma būtų nagrinėjama, 
kokių esama kliūčių iki 2014 m. baigti kurti energijos 
vidaus rinką. Komunikate bus pateikta konkrečių šalių 
padėties analizė ir veiksmų planas su aiškiais terminais. 
 

Investicijos į energetikos 
infrastruktūrą 

 

Siekdama paremti investicijas į Europai labai svarbią 
energetikos infrastruktūrą, Komisija kitoje daugiametėje 
finansinėje programoje pateikė pasiūlymus dėl Europos 
infrastruktūros tinklų priemonės. 

 

Iki 2012 m. pabaigos reikia pasiekti plataus užmojo 
susitarimą dėl paramos Europos infrastruktūros tinklų 
priemonei dydžio. 

 

Energijos vartojimo 
efektyvumas 

Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos priimtos 2012 m. 
birželio mėn. ir įsigalios 2012 m. gruodžio mėn.  
 

Valstybės narės turi iki 2013 m. balandžio mėn. 
nustatyti nacionalinius tikslus ir iki 2013 m. pabaigos 
pateikti pirmas energijos vartojimo efektyvumo 
programų įgyvendinimo ataskaitas. 
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INOVACIJŲ SĄJUNGOS KŪRIMAS 

 
  

Padaryta pažanga 
 

 
Tolesni veiksmai 

Europos mokslinių 
tyrimų erdvės 
stiprinimas 
 

2012 m. liepos mėn. Komisija priėmė komunikatą „Glaudesnė 
Europos mokslinių tyrimų erdvės partnerystė siekiant 
pažangos ir augimo“.  
 

Bendradarbiaudamos su pagrindinėmis 
suinteresuotosiomis šalimis, valstybės narės turi imtis 
priemonių, kuriomis būtų skatinamos investicijos ir 
nacionalinė konkurencija, pagerintas tarpvalstybinis 
bendradarbiavimas naudojantis mokslinių tyrimų 
infrastruktūra, sudarytos palankesnės tyrėjų judumo 
sąlygos, sprendžiami lyčių klausimai ir sudarytos 
geresnės galimybės naudotis mokslo žiniomis. 
 

Investicijos į mokslinius 
tyrimus ir inovacijas 
 

2014–2020 m. daugiametėje finansinėje programoje Komisija 
pasiūlė programą „Horizontas 2020“ ir specialią Įmonių 
konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių įmonių programą 
(COSME), kuriomis siekiama teikti valstybės paramą 
moksliniams tyrimams, atsverti privačias investicijas ir padėti 
MVĮ gauti finansavimą. 
 

Iki 2012 m. pabaigos reikia pasiekti plataus užmojo 
susitarimą dėl paramos programoms „Horizontas 2020“ 
ir COSME dydžio. 
 

Didelio poveikio 
technologijos 
 

2012 m. birželio mėn. Komisija pateikė didelio poveikio 
technologijų strategiją  
 

Kad strategija būtų įgyvendinta, Komisija ir valstybės 
narės turės dėti daug pastangų. Turi būti sudaryta 
aukšto lygio darbo grupė. 

Pramonės politikos 
modernizavimas 

 

2012 m. spalio mėn. Komisija priėmė komunikatą dėl ES 
pramonės politikos peržiūros siekiant padėti ES pramonės 
šakoms išsaugoti technologinį pranašumą ir sudaryti 
geresnes sąlygas investuoti pradiniuose naujų technologijų 
diegimo ir sklaidos etapuose.  

Komunikate numatytos iniciatyvos turi būti įgyvendintos 
nedelsiant, be kita ko, prioritetinėse srityse sudarant 
darbo grupes. 

Bendra patentinė 
apsauga 

Komisijos teisės akto dėl bendros patentinės apsaugos 
pasiūlymas svarstomas Taryboje ir Parlamente. 

Taryba ir Parlamentas iki 2012 m. pabaigos turi pasiekti 
susitarimą, kad pirmasis patentas, kuriam taikoma 
bendra apsauga, galėtų būti įregistruotas iki 2014 m. 
pavasario. 
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INVESTICIJOS Į AUGIMĄ 

 
  

Padaryta pažanga 
 

 
Tolesni veiksmai 

EIB kapitalo padidinimas  
 

Sprendimą dėl kapitalo padidinimo 10 mlrd. EUR EIB taryba 
priims iki 2012 m. pabaigos.  
 

2013 m. EIB skolinimo programa turi atitikti maždaug 
60 mlrd. EUR išaugusį skolinimo pajėgumą, įskaitant 
pagal naują ekonomikos augimo ir užimtumo priemonę. 
EIB turi plėsti techninių ir finansinių konsultacijų veiklą, 
kad padėtų įgyvendinti projektus ir paspartintų 
mokėjimus ir realias investicijas.  
 

Projektų obligacijų 
iniciatyvos bandomasis 
projektas 
 

2012 m. patvirtinta 100 mln. EUR suma projektų 
obligacijoms transporto srityje; taip tikimasi pritraukti 1,5–
2 mlrd. EUR investicijų. EIB parengė projektų rinkinį. 
 

Iki spalio pabaigos turi būti pasirašytas Komisijos ir EIB 
bendradarbiavimo susitarimas. Po to bus pradėtos platinti 
pirmosios projektų obligacijos. Dar 130 mln. EUR bus 
sutelkta 2013 m. (100 mln. EUR – transporto, 
20 mln. EUR – IRT ir 10 mln. EUR – energetikos srityse). 
 

ES struktūrinių fondų 
pertvarkymas ir jų 
mokėjimų paspartinimas 
 

Komisija kartu su valstybėmis narėmis imasi veiksmų 
pertvarkyti struktūrinius fondus taip, kad būtų remiami 
ekonomikos augimo ir užimtumo prioritetai, ir paspartinti 
lėšų išmokėjimą. 
 

Valstybės narės turi nustatyti tolesnes ES struktūrinių 
fondų pertvarkymo ir lėšų telkimo galimybes taip, kad 
būtų remiamas ekonomikos augimas. 
 

2013 m. biudžetas 
 

Komisijos pasiūlyme dėl 2013 m. ES biudžeto daugiausia 
dėmesio skiriama ekonomikos augimą skatinančioms 
investicijoms 2013 m.  
 

Kad finansavimo paketas būtų sėkmingai įgyvendintas, 
2013 m. ES biudžete turi būti numatyta pakankamo 
dydžio parama; lapkričio mėn. biudžetui turi pritarti 
Taryba ir Parlamentas. 
 

Tomis lėšos bus remiama prioritetinė infrastruktūra 
(50 %), moksliniai tyrimai, inovacijos, MVĮ ir IT 
paslaugos (25 %) ir darbo rinkos, žmogiškųjų išteklių ir 
socialinės įtraukties priemonės (25 %). 
 

2014–2020 m. 
daugiametė finansinė 
programa 

Komisijos pasiūlymais dėl 2014–2020 m. daugiametės 
finansinės programos siekiama ekonomikos augimo ir 
daugiau dėmesio skiriama rezultatams bei ES papildomai 
naudai. 

Iki 2012 m. pabaigos reikia pasiekti plataus užmojo 
susitarimą dėl paramos ekonomikos augimą 
skatinančioms programoms dydžio. 
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Į AUGIMĄ ORIENTUOTA MOKESČIŲ POLITIKA 

  
Padaryta pažanga 

 

 
Tolesni veiksmai 

Taupymo pajamų 
apmokestinimas 
 

Komisija pateikė pasiūlymus dėl Taupymo pajamų 
apmokestinimo direktyvos persvarstymo (2008 m. lapkričio 
mėn.) ir dėl ES susitarimų dėl mokesčių su trečiosiomis 
šalimis persvarstymo įgaliojimų (2011 m. liepos mėn.). 
 

Teisėkūros procesas vėluoja – darbą reikia paspartinti. 
 

Energijos 
apmokestinimas 
 

2011 m. balandžio mėn. Komisija pateikė Energijos mokesčių 
direktyvos pasiūlymą. 
 

Teisėkūros procesas vėluoja – darbą reikia paspartinti. 
 

BKPMB 
 

2011 m. kovo mėn. Komisija pateikė pasiūlymus dėl bendros 
konsoliduotosios pelno mokesčio bazės (BKPMB). 

Teisėkūros procesas vėluoja – darbą reikia paspartinti. 
 
 

Mokestinis 
sukčiavimas ir 
mokesčių slėpimas 
 

Birželio mėn. Komisija pateikė komunikatą, kuriame 
aptariami konkretūs kovos su mokestiniu sukčiavimu ir 
mokesčių slėpimu būdai. 
 

Iki 2012 m. pabaigos Komisija ketina pateikti veiksmų 
planą, kuriame bus nurodytos konkrečios priemonės, 
kurias galima greitai parengti, taip pat iniciatyvą dėl 
mokesčių rojų ir agresyvaus mokesčių planavimo. 
Veiksmų plane bus išdėstyti konkretūs administracinio 
bendradarbiavimo stiprinimo veiksmai ir juo bus 
remiama esamos gero valdymo politikos plėtotė.  
 

Finansinių sandorių 
mokestis 

2011 m. rugsėjo mėn. Komisija pateikė pasiūlymą dėl 
finansinių sandorių mokesčio. 
 

Kai tik bus įvykdytos sąlygos, Komisija pasirengusi imtis 
tolesnių veiksmų su tomis valstybėmis narėmis, kurios 
yra pasirengusios taikyti tvirtesnio bendradarbiavimo 
procedūrą. 
 



Susitarimo dėl ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo įgyvendinimas  
Europos politikos indėlis skatinant ekonomikos augimą ir užimtumą 

 

 
12

 

 
 

  
DARBO VIETŲ IR TIKROS EUROPOS DARBO RINKOS KŪRIMAS 

 
  

Padaryta pažanga 
 

 

Tolesni veiksmai 

Užimtumo politika 2012 m. balandžio mėn. Komisija pateikė užimtumo 
dokumentų rinkinį, kuriame nurodytos pagrindinės 
priemonės, kuriomis remiamas darbo vietų kūrimas, 
darbo rinkos dinamikos atnaujinimas ir ES valdymo 
tobulinimas. 

Priemonės turi būti įgyvendintos nedelsiant. 

 

Jaunimo nedarbas 

 

2011 m. Komisija ėmėsi Jaunimo galimybių iniciatyvos 
ir sudarė darbo grupes, kad sutelktų ES struktūrinių 
fondų lėšas jaunimo nedarbui įveikti ir MVĮ remti. 
2012 m. rugsėjo mėn. Komisija paskelbė ES jaunimo 
ataskaitą. 

Siekdama įvertinti pažangą, gruodžio mėn. Komisija turi pateikti 
jaunimo užimtumo dokumentų rinkinį. Į jį bus įtraukta Tarybos 
rekomendacijos dėl jaunimo garantijų pasiūlymas ir socialinių 
partnerių antro etapo konsultacijos dėl mokomosios praktikos 
kokybės sistemos.  
 

Švietimas ir įgūdžiai 

 

Atliekamas vertinimas švietimo ir įgūdžių srityje. 
Vykdoma EURES sistemos reforma siekiant, kad ši 
sistema taptų tikra samdymo ir įdarbinimo platforma. 

Iki 2012 m. pabaigos Komisija turi pateikti komunikatą dėl 
švietimo persvarstymo, kuriame būtų apžvelgta dabartinė padėtis 
įgūdžių srityje ir pasiūlyta, ko būtų galima imtis toliau. Komisijos 
pasiūlymas dėl EURES reformos bus jaunimo užimtumo 
dokumentų rinkinio dalis. 

Teisių į pensiją 
perkeliamumas 

 

Siekdama atnaujinti procesą, Komisija kartu su 
Tarybai pirmininkaujančiu Kipru siekia užtikrinti, kad 
būtų išsaugotos kitoje valstybėje įgytos teisės į 
pensijas ir socialinės apsaugos teisės. 

Darbą reikia paspartinti. 

 

Komandiruoti darbuotojai 2012 m. kovo mėn. Komisija pateikė pasiūlymą dėl 
komandiruotų darbuotojų teisių. 

Teisėkūros procesas vėluoja – darbą reikia paspartinti. 

Reglamentuojamos 
profesijos 

2011 m. gruodžio mėn. Komisija pateikė pasiūlymą dėl 
profesinių kvalifikacijų pripažinimo. 
 

Teisėkūros procesas vėluoja – darbą reikia paspartinti. 
Komisija kartu su valstybėmis narėmis turi įgyvendinti atitinkamas 
šalims skirtas rekomendacijas. 

Vyresnio amžiaus 
darbuotojai 

Socialinės apsaugos komitetas formuluoja pagrindinius 
vyresnių žmonių aktyvumo ir kartų solidarumo 
principus, kurie turėtų būti patvirtinti spalio mėn. 

Pagal daugiašalę priežiūros programą 2013 m. Socialinės 
apsaugos komitetas ir Užimtumo komitetas turi atlikti bendrą 
vyresnių žmonių aktyvumo klausimams skirtą peržiūrą. 
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PREKYBOS POTENCIALO IŠNAUDOJIMAS 
 

  
Padaryta pažanga 

 

 
Tolesni veiksmai 

Prekybos susitarimai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012 m. birželio mėn. pasirašytas prekybos susitarimas su 
Peru ir Kolumbija.  
 
Sėkmingai vedamos derybos su Kanada dėl išsamaus 
ekonomikos ir prekybos susitarimo. 
 
Greitai turėtų būti baigtos derybos su Singapūru. 
 
Vedamos derybos su Indija. 
 
 
Liepos mėn. Komisija priėmė rekomendaciją dėl derybų su 
Japonija dėl laisvosios prekybos susitarimo nurodymo. 
 
Darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo aukšto lygio darbo 
grupė rengia ataskaitą apie galimą laisvosios prekybos 
susitarimo su JAV taikymo sritį. 
  
2011 m. gruodžio mėn. baigtos derybos dėl glaudaus 
bendradarbiavimo ir visapusiško laisvosios prekybos 
susitarimo su Ukraina. ES ir Ukrainos glaudaus 
bendradarbiavimo ir visapusiškas laisvosios prekybos 
susitarimas formaliai parafuotas 2012 m. liepos mėn.  
 
2011 m. gruodžio mėn. patvirtinti derybų su Egiptu, 
Jordanija, Maroku ir Tunisu dėl glaudaus bendradarbiavimo ir 
visapusiškų laisvosios prekybos susitarimų nurodymai. 

Būtinas Europos Parlamento pritarimas. 
 
 
Derybos turi būti baigtos artimiausiais mėnesiais. 
 
 
Derybos turi būti baigtos artimiausiais mėnesiais. 
 
Derybos tęsiamos – siekiant greičiau jas užbaigti reikia 
aktyvesnių Indijos pastangų. 
 
Valstybės narės turi paspartinti darbą, susijusį su 
derybiniais nurodymais. 
 
Ataskaita turi būti priimta iki 2012 m. pabaigos. 
 
 
 
Iki 2012 m. pabaigos turi būti atlikti tolesni techniniai 
veiksmai (vertimas), kad susitarimas būtų pasirašytas. 
 
 
 
 
Atsižvelgdama į partnerių pasirengimą, Komisija 
pasirengusi pradėti derybas, kai tik bus baigtas 
pasirengimo procesas. 
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Vedamos derybos su Malaizija. 
 
2012 m. kovo mėn. Komisija pradėjo pasirengimo deryboms 
su Tunisu, Maroku ir Jordanija procesą.  
 
2011 m. gruodžio mėn. Taryba leido Komisijai pradėti 
derybas dėl glaudaus bendradarbiavimo ir visapusiško 
laisvosios prekybos susitarimo su Gruzija ir Moldavija, o 
2012 m. vasario mėn. – su Armėnija. 
 

 
Derybos turi būti tęsiamos.  

Patekimas į trečiųjų šalių 
viešųjų pirkimų rinkas 

2012 m. kovo mėn. Komisija pateikė pasiūlymą dėl Sąjungos 
prekių ir paslaugų patekimo į trečiųjų šalių viešųjų pirkimų 
rinkas.  

Teisėkūros procesą reikia paspartinti. 
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