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BEVEZETÉS
Az eredeti lisszaboni stratégia 2000-ben indult a globalizáció és az idősödő társadalom
jelentette kihívásokra adandó válaszként. Az Európai Tanács a következőképpen határozta
meg a stratégia célkitűzését: az Európai Uniót a „világ legversenyképesebb és
legdinamikusabb tudás alapú gazdaságává kell tenni 2010-re, mely fenntartható gazdasági
növekedésre képes, több és jobb munkahelyet, szorosabb társadalmi összetartást, valamint a
környezet tiszteletben tartását biztosítva”. E célkitűzés hátterében az a felismerés állt, hogy az
egyre élesebb globális verseny, a technológiai változások és társadalom idősödése közepette
az EU-nak növelnie kell termelékenységét és versenyképességét ahhoz, hogy javíthassa
életszínvonalát és fenntarthassa egyedülálló szociális modelljét. Szembesültünk azzal, hogy a
reformmenetrendet nem lehet kizárólag uniós szinten végrehajtani (mint ahogy például 1992ben az egységes piac programját), hanem mivel számos szakpolitikai terület tagállami
hatáskörben van, az eredmények elérése érdekében szoros együttműködésre lesz szükség az
EU és a tagállamok között. Ezzel egyben első ízben ismertük el azt, hogy a tagállamok
gazdaságai szervesen összekapcsolódtak, és hogy az egyik tagállam fellépése (vagy
fellépésének elmaradása) jelentős következményekkel járhat az EU egészére nézve.
Az eredeti stratégia azonban idővel számos célkitűzést és fellépést magában foglaló,
túlságosan összetett struktúrává fejlődött, melyben nem volt egyértelmű, hogy kinek milyen
felelőssége és feladatai vannak, különösen az uniós és a nemzeti szint közötti
munkamegosztást illetően. A lisszaboni stratégiát ezért – félidős értékelését követően – 2005ben újraindították. A prioritások egyértelműbb meghatározása érdekében az újraindított
stratégia a növekedésre és a foglalkoztatásra koncentrált. A tagállamok és az EU intézményei
közötti partnerségi megközelítésen alapuló új irányítási struktúrát vezettek be.
A lisszaboni stratégia tíz évének értékelésekor végső soron az számít, hogy a stratégia milyen
hatással járt a növekedésre és a munkahelyekre. E hatás értékelése azonban korántsem
kézenfekvő, mivel a növekedés és a foglalkoztatás alakulásában mind a gazdasági ciklusok és
a külső események, mind a közpolitikák meghatározó szerepet játszanak. A lisszaboni
stratégia végső célja az volt, hogy javítsa a nemzeti és európai szintű reformok ütemét és
minőségét: az értékelésnek ezért arra is ki kell térnie, hogy a stratégia alakította-e a reformok
ütemtervét azáltal, hogy elősegítette az érintettek közti nagyobb konszenzust a kihívásokat és
a szakpolitikai válaszokat illetően.
A lisszaboni stratégiát nem elszigetelten hajtották végre. A 2000-ben 15 tagú Unió ma már 27
tagállamot számlál. Az euró is globális jelentőségű valutává fejlődött: az euróövezethez 1999ben 12 tagállam tartozott, ma viszont már 16 ország használja az eurót, amely a jelenlegi
válság során a makrogazdasági stabilitás sarokkövének bizonyult. Ezen túlmenően a
növekedést és foglalkoztatást célzó lisszaboni stratégia olyan időszakban ér a célegyenesbe,
amikor a gazdasági válság hatásai erősen érezhetők Európában, ahogy a világ többi részén is.
A gazdasági válság mély és tartós nyomokat hagyott Európa gazdaságain. 2009-ben a GDP
4%-kal csökkent. A munkanélküliség 10%-hoz közelít. Az államháztartások kiürültek: a
hiány mára elérte a GDP 7%-át, az adósság mértéke pedig 20 százalékponttal nőtt az elmúlt
két évben – mindezzel 20 év konszolidációs munkája veszett kárba. E dokumentum célja,
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hogy értékelje a lisszaboni stratégiát, rávilágítson eredményeire és megmutassa azokat a
területeket, amelyeken a haladás mértéke elmaradt a várakozásoktól. A lisszaboni stratégia
által érintett időszakra visszatekintve kétségtelen, hogy a világ sokkal többet és más irányba
változott, mint ahogy azt az elemzők, szakpolitika-formálók és politikusok annak idején
várták. E rövid értékelés lehetőséget ad arra, hogy azonosítsuk a lisszaboni stratégia
erősségeit, amelyeket továbbvihetünk, illetve rámutassunk a gyengeségeire, hogy azok ne
ismétlődhessenek meg. E dokumentum első része tartalmazza a legfontosabb
megállapításokat. A második rész bővebben kifejti a különböző szakpolitikai területeken
tapasztalt fejlődést, haladást és hiányosságokat.
FONTOSABB MEGÁLLAPÍTÁSOK
A lisszaboni stratégiának összességében pozitív hatása volt az EU-ra annak ellenére, hogy
legfontosabb célkitűzéseit (pl. 70%-os foglalkoztatási arány és a GDP 3%-ának K+F-re
fordítása) nem sikerül elérnünk. Az EU foglalkoztatási rátája 2008-ban már 66 % volt (a
2000. évi 62 %-hoz képest), mielőtt a válság következtében újra visszaesett volna. A
termelékenység tekintetében azonban nem sikerült felzárkóznia az EU-nak a vezető
iparosodott országokhoz: a K+F-kiadások GDP arányában kifejezett mértéke alig javult (a
2000. évi 1,82 %-ról 2008-ban 1,9 %-ra). Ugyanakkor túlzott leegyszerűsítés lenne arra a
következtetésre jutni, hogy a stratégia megbukott, mivel nem érte el ezeket a célkitűzéseket. A
mellékletben részletezett okokból a stratégia úttörő munkát végzett azzal, hogy az EU
legfontosabb hosszú távú kihívásainak kezelése érdekében ösztönözte az együttes fellépést. A
következő legfontosabb következtetéseket lehet levonni:
A lisszaboni stratégia segített széles körű konszenzust kialakítani az EU számára
szükséges reformokkal kapcsolatban...
A stratégia 2005-ös megújítása segített tisztázni annak hatályát és céljait. Különösen a négy
prioritási terület (kutatás és innováció, befektetés az emberekbe/a munkaerőpiacok
modernizálása, az üzleti potenciálok felszabadítása, különös tekintettel a kkv-kra, valamint az
energiaügy/éghajlatváltozás) meghatározása jelentett fontos lépést a stratégia fő irányának
követéséhez. Ezek a kérdések mára valamennyi tagállamban a politika kiemelt területeivé
váltak, ami azt bizonyítja, hogy a lisszaboni stratégia képes volt kialakítani a reformok
menetrendjét. A flexicurity koncepciójának sikere például jól mutatja, hogy a lisszaboni
stratégia képes volt ösztönözni és keretbe foglalni a szakpolitikai vitát, és a stratégiának
köszönhetően sikerült kölcsönösen elfogadható megoldásokat találnunk, jóllehet számos
esetben még megvalósításra várnak a vonatkozó intézkedések. Sőt, a stratégia elegendően
rugalmasnak és dinamikusnak bizonyult ahhoz, hogy igazodjon azokhoz az új kihívásokhoz
és
politikai
prioritásokhoz,
amelyek
időközben
merültek
fel
(pl.
az
energiaügy/éghajlatváltozás), valamint hogy az Unió bővülésével zökkenőmentesen vonja be
az új tagállamokat.
...és konkrét előnyére vált az EU polgárainak és vállalkozásainak...
A lisszaboni stratégia keretében megállapított reformok kézzelfogható eredményekkel jártak:
többek közt nőtt a foglalkoztatottság (a válság kirobbanásáig 18 millió új munkahely
született), dinamikusabb és kevésbé bürokratikus üzleti környezet alakult ki (az Európai
Bizottság javasolta például az uniós szabályokkal kapcsolatos adminisztratív terhek
csökkentését, ami a Tanács és a Parlament általi elfogadása esetén több mint 40 milliárd EUR
megtakarítással fog járni), továbbá nagyobb választási lehetősége lett a fogyasztóknak, és
fenntarthatóbbá vált a jövő (így a gazdasági növekedést számos tagállamban csökkenő
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tendenciájú energiaintenzitás kísérte). Bár nem mindig lehet ok-okozati viszonyt kimutatni a
lisszaboni reformok és a növekedési és foglalkoztatási eredmények között, bizonyított, hogy a
reformok fontos szerepet játszottak ebben.
...a foglalkoztatottság növekedésének azonban nem mindig sikerült kiemelnie az
embereket a szegénységből...
A foglalkoztatottság növekedésével sem sikerült megfelelő mértékben elérni azokat, akik a
leginkább kiszorultak a munkaerőpiacról, és sokszor a munkahelyek sem voltak képesek
véget vetni az emberek szegénységének. Néhány csoport még mindig olyan sajátos
akadályokkal küzd, mint például az alacsony képzettségűek esetében a nem elegendő
hozzáférés a képzéshez, vagy a támogató szolgáltatások hiánya. Néhány tagállamban még
mindig munkaerő-piaci szegmentáció tapasztalható. Hasonlóképpen néhány tagállamban
magas szintű a gyermekszegénység. Le kell vonnunk a tanulságokat ezekből a tényekből.
A strukturális reformok ellenállóbbá tették az EU gazdaságát, és segítettek ellenállni a
viharoknak...
Az elmúlt évtized legnagyobb részében az államháztartások alakulása kedvező volt:
csökkentek a hiányok és az adósságszintek, és a nyugdíjrendszerek reformjával javult a
hosszú távú fenntarthatóság. A költségvetési konszolidáció lehetővé tette, hogy a válság
kirobbanásakor és a kereslet visszaesésekor összehangolt költségvetési ösztönzőket
alkalmazzunk, és a csökkenő kereslet, csökkenő beruházások és növekvő munkanélküliség
ördögi körét elkerülve stabilizáljuk a gazdaságot. Ehhez hasonlóan a munkaerő-piaci
reformok és az aktív munkaerő-piaci politikák segítettek megőrizni a munkahelyeket a
gazdasági visszaesés idején, és visszafogták a munkanélküliség növekedését, miközben az
euróövezet a makrogazdasági stabilitás zálogának bizonyult a válság idején. A lisszaboni
stratégia keretében hangsúlyt kapott közép- és hosszú távú strukturális reformok kétségkívül
ösztönözték az európai gazdaságélénkítési terv kialakítását és gyors megvalósítását 2008
végén. E terv biztosította azt, hogy a rövid távú szakpolitikai válaszok összhangban állnak az
EU közép- és rövid távú kihívásaival.
A lisszaboni stratégia ugyanakkor nem volt kellőképpen felvértezve arra, hogy a válság
néhány okát már kezdetektől kezelje...
A lisszaboni stratégia a megfelelő strukturális reformokra koncentrált. K+F és innováció,
munkaerőpiacok (flexicurity, készségek és egész életen át tartó tanulás), üzleti környezet és
költségvetési konszolidáció – ezek mind alapvető területek az EU-nak a globalizációra és a
társadalom öregedésére való felkészítése, valamint az EU prosperitása szempontjából.
Bizonyos időtávlatból visszatekintve ugyanakkor világosan látszik, hogy a stratégiát jobban
kellett volna szervezni ahhoz, hogy azokra a kritikus elemekre koncentráljon, amelyek
kulcsszerepet játszottak a válság eredetében, mint például a pénzpiacok erőteljes felügyelete
és rendszerszintű kockázata, a spekulációs buborékok (pl. az ingatlanpiacokon), valamint a
hitelvezérelt fogyasztás, amely néhány tagállamban – a termelékenység terén realizált
nyereségeket meghaladó mértékű béremelkedésekkel együtt – magas folyó fizetési
mérleghiányokat eredményezett. A gazdasági válság a kiegyensúlyozatlan makrogazdaságban
és versenyképességi problémákban gyökerezett, amelyeket nem kezelt megfelelő mértékben a
tagállamok gazdaságának a Stabilitási és Növekedési Paktum és a lisszaboni stratégia
keretében megvalósított felügyelete; úgy tűnik, hogy ez utóbbiak inkább egymással
párhuzamosan, mintsem egymást kiegészítve működtek.
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A számos eredmény ellenére a reformok végrehajtásának általános üteme lassú volt és
felemás...
Bár a stratégia kézzelfogható eredményekre vezetett és segített konszenzusra jutni az EU
reformmenetrendjét illetően, a kötelezettségvállalások és a fellépések közötti teljesítési
szakadék mégsem csökkent. A jól teljesítő tagállamok még ambiciózusabb reformokat
sürgettek, míg a többiek fokozatosan (jelentős) hátrányba kerültek velük szemben. Ez azt
mutatta, hogy fontos lehetőségek és szinergiák maradtak kihasználatlanul. Ugyanez mondható
el azokról a különböző szakpolitikákról, amelyek összességében a lisszaboni stratégiát
alkotják: bizonyos szakpolitikai területeken sokkal látványosabb haladást sikerült elérni, mint
máshol. A mikroökonómia terén sokkal kisebb előrelépés történt, mint a foglalkoztatás és a
makrogazdaság dimenziójában. Csak részben sikerült megvalósítani a lisszaboni stratégia
azon célkitűzését, hogy a makrogazdaság, a foglalkoztatás és a (környezetvédelemre is
kiterjedő) mikroökonómia dimenziói között nagyobb szakpolitikai integrációt mozdítsunk elő.
A szorosan integrált gazdaságokban, különösen az euróövezetben, nem sikerült
megfelelő mértékben felismerni a kölcsönös függőség fontosságát...
Egymáshoz kapcsolódó gazdaságainkban a növekedés és a munkahelyteremtés lehetőségeit
csak akkor lehet kihasználni, ha az összes tagállam megközelítőleg ugyanolyan tempóban hajt
végre reformokat, figyelembe véve a nemzeti szinten jelentkező kihívásokat, valamint
fellépéseik (vagy fellépéseik elmaradásának) hatását a többi tagállamra és az Unió egészére.
A gazdasági válság élesen rávilágított erre a kölcsönös függőségre: nemcsak fontos pozitív
továbbgyűrűző hatások és szinergiák maradtak el az egyenlőtlen haladás miatt, hanem néhány
esetben még negatív továbbgyűrűző hatások is érvényesültek.
A lisszaboni stratégia és az EU többi eszköze, valamint az ágazatspecifikus
kezdeményezések vagy szakpolitikai intézkedések közötti erősebb kapcsolat révén
hatékonyabbá válhatott volna a stratégia...
A lisszaboni stratégia és az EU többi eszköze és/vagy stratégiája – például a Stabilitási és
Növekedési Paktum, a fenntartható fejlődési stratégia vagy a szociális menetrend – közötti
kapcsolat nem volt elég erős, így ahelyett, hogy a különböző stratégiák kölcsönösen
erősítették volna egymást, sokkal inkább egymástól elszigetelten működtek. Más fontos
szakpolitikai prioritások, mint például a pénzügyi piacok integrációja, éppen azzal hívták fel
magukra a figyelmet, hogy kimaradtak a lisszaboni stratégiából. Ezen túlmenően – az egyedi
intézkedések szintjén – a legmagasabb politikai szinteken jóváhagyott ambíciók sem
eredményeztek mindig gyorsabb döntéshozatalt vagy kerülték el felhígulásukat. Például
annak ellenére, hogy az Európai Tanács ismételten hangsúlyozta az innováció és az erős,
elérhető árú közösségi szabadalom szükségességét, a Tanács (eddig) nem tudott megoldást
nyújtani erre a problémára. Más területeken – ilyen például a belső piacon tapasztalható
akadályok lebontása, a (digitális) tartalmak szabad áramlásának javítása, a munkaerőmobilitás ösztönzése vagy az interoperábilis szabványok megállapításának felgyorsítása – túl
lassú volt a haladás ahhoz, hogy jelentős eredmények születhessenek, jóllehet az állam- és
kormányfők is felszólítottak az erőfeszítések fokozására. A 2005. évi reformok részeként az
uniós szintű fellépések megkezdésének céljából bevezetett lisszaboni közösségi program nem
generált szükséges mértékű lendületet a változások megindulásához.
A strukturális alapok forrásainak a növekedés és foglalkoztatás céljaihoz rendelése
jelentős beruházások mozgósításához járul hozzá ezeken a területeken, bár még sok a
tennivaló...
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A strukturális alapok “lisszabonosításának” köszönhetően jelentős európai finanszírozást
(mintegy 228 milliárd EUR a 2007–2013-as pénzügyi időszakban) sikerült egyes növekedést
elősegítő beruházások céljaira fordítani, különösen az olyan növekedést elősegítő
beruházások terén, mint például az innováció, a K+F és a vállalkozások támogatása. E
beruházások jelentős részének tényleges megvalósítására a következő öt évben kerül majd
sor. A regionális politikai prioritásokat meghatározó nemzeti stratégiai referenciakeretek és a
társadalmi-gazdasági prioritásokat meghatározó nemzeti reformprogramok közti kapcsolatok
nagyobb koherenciát biztosítottak, de még tovább lehetett volna fejleszteni őket. A
strukturális alapok felhasználása a regionális és helyi hatóságok számára is kézzelfoghatóbbá
tette a lisszaboni stratégiát, ami fontos szerepet játszik a végrehajtásban. A tapasztalatok
azonban azt mutatják, hogy a strukturális alapok hatását növelheti az alapul szolgáló
rendszerek javítása (pl. a kutatás és innováció és/vagy a munkaerőpiacok terén), a
szabályozási keretek egyszerűsítése (pl. az üzleti környezeté, az infrastruktúra-fejlesztésé),
valamint néhány tagállamban az igazgatási kapacitások további erősítése és hatékonyságuk
növelése. Azon is lehetne még gondolkodni, hogy milyen módon mozgósíthatjuk
hatékonyabban az EU költségvetését a növekedés és a munkahelyteremtés támogatása
érdekében.
Az EU és a tagállamok közti partnerség általában véve pozitív tapasztalatokat szült...
A 2005-ben bevezetett partnerségi koncepció pozitív hatással járt az Európai Unió
intézményei és a tagállamok közti együttműködésre és a felelősségek megosztására. A
partnerség eredményeképpen a Bizottság és a tagállamok között kialakult párbeszéd
konstruktív eszmecserévé fejlődött, melynek során a Bizottság szakpolitikai tanácsokkal látta
el a tagállamokat, gyakran az Unió más részeivel kapcsolatos tapasztalatai alapján, míg a
tagállamok a reformlehetőségeket kiemelve és az akadályokat azonosítva nemzeti
megközelítést kínáltak. Néhány esetben a tagállamok regionális és helyi hatóságokat,
valamint szociális partnereket és más érdekelteket is társítottak a lisszaboni stratégiával
kapcsolatos partnerséghez, mivel felismerték, hogy nekik is fontos felelősségük van a
stratégia végrehajtásában (pl. az aktív munkaerő-piaci politika, az oktatás, az infrastruktúrafejlesztés, az üzleti környezet terén). Több esetben azonban a regionális, helyi és szociális
partnerek bevonására nem került sor ilyen mértékben, és az érintetteket (ha egyáltalán) csak
eseti alapon vonták be annak ellenére, hogy a regionális és helyi szereplők gyakran fontos
szakpolitikai kompetenciával, valamint jelentős erőforrásokkal rendelkeztek a lisszaboni
stratégia által lefedett területeken.
A változó irányítás és a gyenge igazgatási struktúrák azonban visszavetették a
végrehajtást...
A stratégiában nem határozták meg elég világosan, hogy mi az Európai Tanács szerepe a
reformok előrevitelében. Ez talán azzal magyarázható, hogy az Európai Tanács üléseit
gyakran túlzottan előkészítette a Tanács különböző formációiban zajló intenzív munka, így az
állam- és kormányfők szintjén kevés tere maradt a lényegi vitának és döntéshozatalnak. Az
Európai Parlament szerepét is egyértelműbben meg lehetett volna határozni, és akkor talán
nagyobb szerepet játszhatott volna a stratégia előrevitelében.
Az eszközök tekintetében a Szerződésen alapuló integrált iránymutatások segítettek
meghatározni a nemzeti gazdaság- és foglalkoztatáspolitikák irányát. Bár az iránymutatások
átfogó jellegűek voltak és talán előmozdíthatták volna a reformokat, „mindenre kiterjedő”
jellegük és belső prioritásaik hiánya korlátozta az eszköznek a nemzeti
politikameghatározásra gyakorolt hatását. Az említett iránymutatásokra épülő nemzeti
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reformprogramok hasznos eszközöknek bizonyultak az átfogó növekedési stratégiák
ösztönzéséhez, mivel erősebb kapcsolatokat teremtettek a makro-, mikro- és
foglalkoztatáspolitikák között. A nemzeti reformprogramok megközelítése azonban
tagállamonként jelentős eltéréseket mutatott: egyes országok ambiciózus és koherens
reformmenetrendet vázoltak fel, amelyek élesen különböztek azon országok homályosabb és
leíróbb jellegű ütemterveitől, ahol hiányzott a kormány és a nemzeti (és regionális) parlament
támogatása a stratégia mögül. Az uniós szintű célkitűzések száma túl magas volt, és nem
tükrözte megfelelően az egyes tagállamok kiinduló helyzete közti különbségeket, különösen a
bővítést követően. Az egyértelműen elfogadott kötelezettségvállalások hiánya is fokozta az
irányítással kapcsolatos problémákat. Néhány tagállam teljesítménye például máris túllépte a
célértékeket, míg mások számára a megállapított célok annyira magasak voltak, hogy elérésük
irreálisnak tűnt a rendelkezésre álló időszakon belül.
Az országspecifikus ajánlások hatása változó volt...
Az országspecifikus ajánlások – azaz a Szerződésen alapuló olyan eszközök, amelyeket a
Tanács címez a tagállamokhoz a Bizottság ajánlása alapján azokban az esetekben, amikor
fokozni kellene az előrehaladást – fontos elemeit képezték a stratégiának. Néhány
tagállamban ezek az ajánlások tényleges hatást váltottak ki. Azzal, hogy európai dimenzióba
helyezték politikáikat, és megmutatták, hogy más országok is ugyanezen kérdéseket kezelik, e
tagállamok arra használták ezeket az ajánlásokat, hogy nemzeti szinten gyakoroljanak
nyomást a reformok érdekében. Más tagállamokban azonban nem alakult ki politikai
eszmecsere az ajánlásokról, vagy nem került sor a hatékony nyomon követésükre. Az
ajánlások megfogalmazása széles skálán mozgott a specifikus tanácsoktól az általános
orientációig. Az utóbbi esetben a tagállamok nehezebben tudták felmérni, hogy milyen
szakpolitikai intézkedésekre van szükség az ajánlások célkitűzéseinek teljesítéséhez, míg egy
határozott és átlátható értékelési keret minden esetben hozzájárulhatott volna az ajánlások
tagállamok általi jobb fogadtatásához.
Fokozódott a szakpolitikai ismeretek és a bevált gyakorlatok cseréje...
Minden tagállam ért el sikereket a reformok végrehajtása során, így jelentős tere lehet a
kölcsönös tanulásnak és a bevált gyakorlatok továbbadásának, a nemzeti sajátosságok és a
hagyományok tiszteletben tartása mellett. 2005 óta intenzívebbé vált a szakpolitikai ismeretek
és a bevált gyakorlatok cseréje. A szegénység és a társadalmi kirekesztődés elleni küzdelem
jegyében a tagállamok számos területen jelentős érdeklődést mutattak a többiek tapasztalatai
iránt. E területek közé tartozik például a nyugdíj- és egészségügyi reform, a flexicurity és
készségfejlesztés, a többéves költségvetési gazdálkodás, az üzleti környezet javítása (a
vállalkozások alapításához szükséges idő csökkentésének módszerei) vagy az innováció (a
tagállamok több mint fele vezette be az innovációs jegyek rendszerét). A legtöbb cserére a
nyitott koordináció módszerével került sor. Úgy tűnik, hogy a szakpolitikai ismeretek átadása
hatékonyabb akkor, ha világos és mérhető célokat állapítanak meg (pl. az adminisztratív
terhek 25 %-os csökkentése, vállalkozásalapítás egy hét alatt), valamint amikor a szakértőket
(a szakpolitikák kiigazítása érdekében) és a politikai szintet (a végrehajtás megkönnyítése
érdekében) egyaránt bevonják.
A stratégia Achilles-sarka a kommunikáció volt...
Összességében nem koncentráltunk eléggé sem a lisszaboni stratégia előnyeinek, sem a
reformok elmaradásának az EU (vagy inkább az euróövezet) egészére gyakorolt hatásának
kommunikálására. Következésképpen a stratégia célkitűzéseinek ismerete, támogatottsága és
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a polgárok bevonása nagyon gyenge maradt uniós szinten, nemzeti szinten pedig nem mindig
koordinálták megfelelően. A tagállamok lisszaboni típusú reformokkal kapcsolatos
kommunikációját csak ritkán helyezték az európai szintű stratégia kontextusába.
Többet tehettünk volna az euróövezet dimenziójának erősítése érdekében...
A lisszaboni stratégia időszaka egybeesett az euró első tíz évével. Az integrált iránymutatások
elismerik a gazdaságpolitikai koordináció fokozott szükségességét az euróövezetben, és 2007
óta speciális ajánlásokat intéznek az euróövezet országaihoz. Ezek főként olyan szakpolitikai
fellépésekre koncentráltak, amelyek különösen fontosak a GMU zökkenőmentes működése
szempontjából. A gyakorlatban ugyanakkor viszonylag korlátozott nyomon követésre került
csak sor az euróövezet országai által és az „eurócsoporton” belül. Az euróövezeten belül a
válság nagy mértékben eltérő hatásai azt mutatták, hogy néhány ország sokkal jobban haladt a
strukturális reformok menetrendjének megvalósításával és versenyképessége fenntartásával,
mint a többiek, ami magyarázattal szolgál a térségen belüli nagy egyensúlyhiányra, amelyek
nehézségeket állítanak a GMU zökkenőmentes működése elé.
Erősebb lehetett volna a külső dimenzió
A stratégia talán túlzottan befelé tekintő volt, és inkább az EU globalizációra való
felkészítésére helyezte a hangsúlyt ahelyett, hogy megpróbálta volna alakítani azt. A válság
teljesen egyértelművé tette, hogy a globális gazdaságot a kölcsönös függőség jellemzi, hiszen
a válság hatásai gyorsan kiterjedtek az egész világra. Azóta az EU aktív szerepet vállal a G-20
folyamatában, amely szilárd felépítmény kialakításán dolgozik a problémák elhárítása és a
korábbi hibák újbóli elkövetésének elkerülése érdekében. Az EU gazdasága és a legfontosabb
globális szereplők – köztük az USA, Japán és a BRIC országok – közti szerves kapcsolatok is
hangsúlyosabb szerepet kaphattak volna. Végül, de nem utolsósorban nem tettünk elég
erőfeszítést arra, hogy az EU teljesítményét legfontosabb kereskedelmi partnereinkéhez
hasonlítsuk, és az EU haladását hozzájuk viszonyítva értékeljük.
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ANNEX: STOCKTAKE OF PROGRESS IN SPECIFIC AREAS
POLICY RESULTS
Introduction
Until the crisis hit, Europe was moving in the right direction. Labour markets were
performing well with participation levels rising to 66% and unemployment levels dropping to
7%, while the graph below shows that EU GDP growth was just short of the Lisbon Strategy's
envisaged 3% average growth. Although some of this progress was undoubtedly due to
cyclical factors, developments in labour markets in particular owed much to the structural
reform efforts of EU Member States.
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This technical annex analyses in more detail developments in a number of critical Lisbon
areas. Starting with an overview of progress in the macro-economic area, the annex is
organised around the four priority areas: more research, development and innovation;
unlocking business potential, especially for SMEs; investing in people; and a greener
economy.
i) Macroeconomic resilience and financing
Sound macroeconomic policies are essential to support growth and jobs by creating the right
framework conditions for job creation and investment.
Since the launch of the Lisbon strategy in 2000, the EU economy has experienced periods of
cyclical upturns and downturns. The downturn 2002-2003 was followed by five years of
increasingly strong economic developments characterised by price stability, steady economic
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growth and job creation plus declining levels of unemployment. The backdrop to the relaunch of the Lisbon strategy in 2005 was therefore a stable macroeconomic environment,
which prevailed broadly until 2008. The economic crisis radically altered this. While average
GDP growth in the EU had risen to around 3% per year in 2006-2007, it plunged to -4% in
2009. Similarly, unemployment increased from a low of 7% in 2007 to its current rate
approaching 10%.
Maintaining sound and sustainable public finances is a Treaty obligation, with fiscal policy
co-ordinated through the Stability and Growth Pact and reflected in the Integrated Guidelines.
Following a generally balanced position in Member States' public finances in 2000, deficits
widened over 2001-03. This was followed by a continuous improvement in nominal terms
until 2007, when again a balanced position for the EU as a whole appeared achievable. This
led to reduced government debt ratios, with fewer and fewer Member States subject to the
Excessive Deficit Procedure. However, the crisis has had a dramatic impact on public
finances, with average deficits reaching 7% of GDP in 2009 and debt approaching 80% of
GDP, an increase of around 20 percentage points in just two years. This indicates that
budgetary consolidation during the "good times" was insufficient.
Given the projected budgetary impact of ageing populations, ensuring the long-term
sustainability of public finances has been a key policy objective. A three-pronged strategy has
been pursued to ensure fiscal sustainability, consisting of faster debt reduction, pension and
health-care reform, plus labour market reforms (especially to extend working lives). Over the
past decade, many Member States have enacted reforms of their pensions systems supported
by the Open Method of Coordination, which looks at the access and adequacy of pension
systems as well as their fiscal sustainability. Projections1 confirm that these reforms have had
a major impact in terms of containing future growth in age-related spending, and thus
contributing to the sustainability of public finances. However, progress was uneven across
Member States, and pension reform has been lagging in some countries. Moreover, with life
expectancy continuously increasing and health care costs rising steadily, the challenge of
ensuring sustainable modern social protection systems is far from over. The recent budgetary
deterioration across the EU has substantially worsened the overall sustainability position.
Maintaining wage developments in line with productivity and improving incentives to work,
contribute to macro-economic stability and growth, and were central objectives of the Lisbon
Strategy. Wage moderation has largely prevailed in most countries, supporting a low inflation
environment and employment growth. However, in several Member States wages have
systematically outpaced productivity growth, leading to a steady loss in competitiveness. The
situation is most acute for some euro area Member States. Also, within a flexicurity strategy,
reforms to tax and benefit systems to make work pay have gradually helped to reduce
unemployment and inactivity rates. In terms of benefits policy, continuous progress has been
made to strengthen conditionality of benefits, while on the tax side widespread efforts have
been made to reduce the tax wedge, in particular for low wage earners.
Competitiveness positions, especially within the euro area, have developed differently across
countries, with some Member States accumulating large external imbalances. This is due to a
variety of factors, including wage developments exceeding productivity developments, rapid
credit growth and the emergence of bubbles in housing and asset markets. While in some
cases current account imbalances have fallen in nominal terms as a result of the crisis as
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exports and imports plummeted, underlying structural problems remain. In some countries,
external imbalances have become so urgent as to require balance of payments support from
the EU and the International Monetary Fund (IMF). While EU-level surveillance did point to
the risks of imbalances, the urgency of the situation given the degree of inter-linkages across
countries was not fully understood. This underlines the need to improve surveillance and
coordination, while the crisis has also highlighted the importance of focusing on financial
supervision and on monitoring developments, notably on housing markets in order to avoid
"bubbles" occurring.
The Lisbon Strategy explicitly recognised the euro area dimension in both the Integrated
Guidelines and the Commission Annual Progress Reports. A growing policy concern has been
the gradual widening of the gap between competitiveness positions within the euro area, and
the implications this has for a currency area. Indeed, specific policy recommendations to the
euro area members as a group were issued on this basis over the last few years. However, the
impact of this additional focus on the euro area in the Lisbon Strategy is hard to quantify in
terms of a greater reform efforts compared to other Member States.
The 2005 re-launch of the Lisbon Strategy coincided with preparations for the 2007-2013
cycle of cohesion policy programming, providing an opportunity to place cohesion policy at
the heart of the new Lisbon system. More than € 250 billion from the Structural and Cohesion
Funds were earmarked over the 2007-2013 financial perspective for priority structural reforms
in areas such as research, innovation, information technologies, business and human resource
development. Such funding arrangements guarantee investment for priority projects, while the
introduction of financial engineering and Public Private Partnerships has opened up further
sustainable financing opportunities. The impact of Cohesion policy on some Member States'
GDP growth can be as much as 0.7%. Despite this good progress, and despite the creation of a
specific Heading in the annual EU budget for growth-related expenditure (Heading 1A),
spending in other areas of the EU budget is considerably less well aligned with structural
reform priorities, and a good deal of progress could still be made in terms of allocating funds
in support of jobs and growth. EU budget financing for innovation, for instance, remains
broadly inadequate, in spite of instruments such as the Competitiveness and Innovation
Framework Programme. However, off-budget resources have nevertheless been mobilised as
a response to the economic and financial crisis. The European Economic Recovery Plan
announced three Public Private Partnerships to develop technologies for the manufacturing,
automotive and construction sectors, while the European Investment Bank (EIB) increased its
lending commitments by €25 billion in 2009 as a response to the crisis.
ii) More research, development and innovation
The Lisbon Strategy's objective for the EU to become a knowledge economy centred on an
ambitious research and innovation agenda. The introduction of a 3% EU GDP spending target
for research and development (R&D) represented a step change in the importance and
visibility of research and innovation policy at the EU level. There is evidence that many
Member States have prioritised public R&D investments: in 20 Member States, the share of
R&D in the total government budget increased between 2000 and 2007. However,
disappointing performance of some Member States means that the EU overall performance
has only marginally improved since 2000 (from 1.85% of GDP to 1.9% of GDP). The graph
below shows that the EU’s key challenge remains making it more attractive for the private
sector to invest in R&D in Europe rather than in other parts of the world. This means
improving framework conditions (e.g. the single market, education and research systems,
reinforcing the knowledge triangle, but also working on IPR and speeding up interoperable
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standardisation which has become critical for getting products to markets as innovation cycles
have become shorter). Although the sum total of Member States' spending on R&D has not
risen above 1.9% of GDP, still far away from the 3% target, it is reassuring that spending
levels have held up recently in spite of the crisis. , While the EU continued to trail the US,
Japan and Korea in terms of overall R&D intensity for some time, recent data also suggests
that emerging economies such as China or India are catching up.
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Since 2005, the EU policy approach has shifted towards more demand-side measures, valuing
the role of non-technological innovation and a particular emphasis on joining up the three
sides of the knowledge triangle.2 Initiatives such as the European Institute for Technology and
Innovation (EIT) were launched, seeking to address the EU's persistent inability to "get
innovation to market" and turn new ideas into productivity gains. Moreover, the EU has
sought to use regulation and standardisation as tools to provide incentives and stimulate
market demand for innovative products and services. Success in improving framework
conditions has however been limited. The process to put in place a robust and affordable
European patent has advanced somewhat, particularly with regard to litigation, but is far from
completion. The system of standards remains fragmented and too slow given fast
technological developments. The use of demand driven instruments such as public
procurement has brought some improvements although the system has not developed to its
full potential.
In turn, work on the European Research Area represents a shift towards a more holistic policy
approach, promoting greater co-operation between Member States and industry (e.g. through
Joint Technology Initiatives which are public-private partnerships in key areas, European
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Research Infrastructures and Joint Programming), a stronger emphasis on excellence and
smart specialisation and removal of obstacles to researchers’ mobility.
EU-level financing has played an increasingly prominent role in innovation policy under
Lisbon. The European Investment Fund remains an important source of potential funding for
innovation projects, while the European Commission and the EIB created the Risk-Sharing
Finance Facility to help fund research and innovation projects. Although welcome, this recent
increase in lending activity suggests that failing to make greater use of the off-budget
financing instruments available at EU level was a major shortcoming of the Lisbon Strategy.
iii) Unlocking business potential, especially for SMEs
In order to unlock business potential the Lisbon Strategy has prioritised reducing the
regulatory burden and supporting entrepreneurship. As a result of improvements to these
framework conditions, the EU is now arguably a better place to do business than in 2000.
External evaluations also reflect the attractiveness of the EU, with the World Bank ranking
one third of Member States in the top 30 of its Doing Business Report, and two thirds in the
top 50.3 18 MS have now introduced one-stop shops to start a business, while thanks to a
specific action in the context of the Lisbon strategy the European Council has adopted a target
which has translated into significantly easier requirements to start up a new private limited
company: the average time taken in the EU is now 8 calendar days, while the average cost has
dropped to € 417. Although it is accurate to say that the Lisbon Strategy has succeeded in
bringing about a major shift in the EU's regulatory culture much work remains to be done in
terms of truly simplifying the business environment. Against a background of an
administrative reduction target of 25% by 2012 for the EU, all Member States have set an
ambitious national target for reducing administrative burdens but implementation will require
further action. The European Commission has proposed potential savings in administrative
burdens from EU rules worth € 40 billion, subject to their adoption by the Council and the
European Parliament.
The Small Business Act (SBA), adopted in June 2008, was a first step towards a
comprehensive SME policy framework for the EU and its Member States. The European
Commission has delivered on several major actions announced in the SBA, for instance a
proposal on reduced VAT rates entered into force on 1 June 2009, offering Member States
ample possibilities to boost economic activity (notably in labour intensive services). Four
other major proposals are still pending in the Council and European Parliament. The proposed
recast of the Late Payment Directive and the proposal on a European Private Company Statute
are both vitally important for the competitiveness of SMEs. The proposal on VAT invoicing
aims at ensuring equal treatment of paper and electronic invoices and it is estimated to have a
mid-term cost reduction potential of €18.4 billion (assuming that all 22 million taxable
enterprises affected by the measure were to send all of their invoices electronically). Finally,
up to 5.4 million companies could benefit from a proposal enabling Member States to exempt
micro-enterprises from accounting rules, with potential savings of € 6.3 billion for the EU
economy.
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European SMEs typically experience difficulties accessing finance. While most Member
States have already taken or are currently introducing measures facilitating SME financing,
the results are still disappointing. The EU has used cohesion policy to mobilise significant
financial support for SMEs, especially via the EIB. In addition, the introduction of financial
engineering possibilities, through Public-Private Partnerships and supporting financial
instruments suitable for SMEs, has increased the overall reach of policies promoting access to
finance.
However, in spite of progress with many aspects of the single market, much of the EU's
potential marketplace remains untapped – for instance, only 7% of EU consumers currently
shop across borders. Many Member States have addressed competition in network industries,
notably in gas and electricity and electronic communications, while unbundling (notably in
the gas, electricity and rail sectors) has the potential to deliver concrete benefits in terms of
growth and safeguarding jobs. Clearly mandated and independent regulatory authorities with
adequate levels of resources would also deliver better outcomes for EU consumers. Several
Member States also still impose unnecessary regulatory restrictions on professional services,
fixed tariffs or numerus clausus restrictions, which should be abolished by the services
directive.
iv) Investing in people
One of the two key targets was that the European Union should have 70% of the working age
population in employment by 2010. This was supported by secondary targets of a 50%
employment rate for older workers (aged 55 and above) and 60% for women. These ambitious
targets could only be achieved through structural reforms to tackle a number of challenges
within Europe's labour markets; tackling labour market segmentation, addressing skill needs
through more and better education and training, promoting a lifecycle approach to active
ageing, and inclusive labour markets.
The success of Lisbon in terms raising the profile of structural reform in labour markets also
helped to deliver results. Progress towards Lisbon targets is shown in the graph below. The
2005-2008 period in particular was characterised by strong employment growth, with about
9.5 million jobs created and a fall in the unemployment rate to almost 7%. Overall
employment in the EU rose by close to four percentage points, reaching 65.9% in 2008. The
employment rates for women and older workers increased more substantially, attaining 59.1%
and 45.6% respectively by 2008.
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The economic and financial crisis has since had a devastating effect on the labour market,
with more than seven million job losses expected in the EU in 2009-10 and unemployment set
to reach over 10% by the end of 2010.
While some of the progress made before the crisis was undoubtedly due to a cyclical upturn,
there are a number of reasons to believe that structural reforms as well as sustained wage
moderation initiated under the Lisbon Strategy had a significant impact:
•

unemployment declined by 28% between 2005 and 2008, and dropped to nearly 7%
following decades in double digits;

•

in the economic upturn that preceded the crisis there was no significant pressure on wages
(as would have been typical in a cyclical-driven expansion);

•

in the period before the economic crisis the employment rate increased significantly and
over a very long period. Such a rise cannot only be explained by cyclical factors.

One of the most important policy developments under the Lisbon Strategy since its 2005 relaunch has been the development, adoption and progress with implementation of common
flexicurity principles, endorsed by the European Council in December 2007. Flexicurity
represents a new way of looking at flexibility and security in the labour market. The concept
recognises that globalisation and technological progress are rapidly changing the needs of
workers and enterprises. Companies are under increasing pressure to adapt and develop their
products and services more quickly; while workers are aware that company restructurings no
longer occur incidentally but are becoming a fact of everyday life.
Rather than protecting a job, which will ultimately disappear, flexicurity starts from the
assumption that it is the worker who needs protection and assistance to either transition
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successfully in his/her existing job or move to a new job. Flexicurity therefore provides the
right reform agenda to help create more adaptable labour markets and in particular to tackle
often substantial labour market segmentation. It is encouraging that a majority of Member
States have now developed or are developing comprehensive flexicurity approaches, although
the focus of Member States' efforts should now be firmly on pushing forward reforms set out
under individual Member States' flexicurity pathways. Major restructuring of Europe's labour
markets since the crisis has made the scale of the challenge all the more apparent. Most
reforms within this area have tended to focus on easing labour market regulation for new
entrants to facilitate more contractual diversity. However, greater flexibility will only be
achieved through the reform of legislation on existing contracts and by ensuring transitions
between types of contracts and opportunities to progress.
The overall trend in terms of labour market policies has therefore been positive, albeit rather
uneven both among Member States and across policy domains. There remains considerable
room for improvement, in particular amongst the young and older age groups. Despite
progress made in developing the concept of active ageing and avoiding early retirement
schemes wherever possible, older workers are still under-represented in the labour market: the
employment rate for people aged 55–64 is more than 30 percentage points lower than that for
those aged 25–54, while less than 46% of people aged 55–64 are working compared with
almost 80% for 25–54 year olds.
Youth unemployment continues to be a severe and increasing problem. Young people are
particularly badly affected by the crisis, and in many Member States they suffer
unemployment rates of more than twice the rate for the rest of the work force. Youth
unemployment is intrinsically linked to skills policy, and despite some focus on this issue
under the Lisbon Strategy, progress has been insufficient. Despite some progress in terms of
reducing early school leaving, nearly 15%young people in the EU (or approximately 7 million
young people) still leave the education system prematurely with no qualifications. Alongside
this, there has been virtually no increase in the average levels of educational attainment of the
young, and those who become unemployed often do not receive the support they need. In
spite of EU-level activation targets which were set in 2005 and stepped up in 2007, many
Member States still fail to ensure that every unemployed young person receives a new start in
terms of active job search support or re-training within the first four months of becoming
unemployed.
Education and skills policy is at the heart of creating a knowledge-based economy, but it is
apparent that the EU has some way to travel in this regard. Progress in increasing youth
educational attainment levels has been too slow, with outcomes only improving moderately
since 2000. Since 2004, the level of adult participation in lifelong learning has remained
stable or even decreased in 12 out of 27 Member States.
v) A greener economy
The importance of addressing climate change and promoting a competitive, and efficient
energy sector with particular attention for energy security has become apparent since 2005,
but it is fair to say that decisions on these important matters, particularly the so-called 20-2020 targets, were taken outside of the context of the Lisbon Strategy. Furthermore, as climate
change, environmental and energy issues moved up the political agenda, and were formally
integrated into the strategy and mainstreamed into EU policy making, the distinction between
the Lisbon and Sustainable Development Strategies started to blur. The main argument for
keeping the strategies separate consisted of the different time focus with the Lisbon Strategy
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taking a medium-term perspective (5-10 years) whereas the SDS looked several decades
ahead. SDS also included a wider array of challenges, such as global poverty and pandemic
diseases.
As part of the country surveillance under the Lisbon Strategy, Member States progress
towards the Kyoto target was monitored. Current projections, taking account of the impact of
the crisis on economic activity, indicate that the overall EU-15 target may even be
overachieved. By sector, emission trends indicate decreases in the energy sector, industrial
processes, agriculture and waste, while significant a increase can be noted in the transport
sector. In the energy sector, there has been a significant shift in recent years from purely
national approaches towards a European approach, with the objectives of competitiveness,
sustainability and security of supply. The liberalisation of the gas and electricity markets has
facilitated new investment in networks, allowed new market players to enter previously closed
markets and has encouraged the emergence of liquid and competitive wholesale markets.
GOVERNANCE
Principal instruments of the renewed Lisbon strategy
The Integrated Guidelines: adopted by the Council in 2005 and updated in 2008, after
discussion within the European Council, provided multi-annual general guidance and
policy orientations. The twenty-four guidelines were designed as an instrument of
coordination and laid the foundations for the National Reform Programmes, outlining the
key macro-economic, micro-economic and labour market reform priorities for the EU as a
whole.
The National Reform Programmes: Documents prepared by Member States, for a three
year cycle, to indicate what instruments they would use to realise their economic policy
objectives. NRPs were followed by annual updates called Implementation Reports.
Country Specific Recommendations: The Council adopted annual Country Specific
Recommendations on the basis of a Commission recommendation for the first time in
20074. These policy recommendations based on articles 99(2) and 128(4) of the Treaty
were the issued on the basis of the Commission's assessment of Member States' progress
towards achieving the objectives set out in their National Reform Programmes.
The Community Lisbon Programme: A European Commission programme created in
2005 to report on the European dimension part of the Lisbon Strategy.
The Commission's Annual Progress Report: this is the annual assessment of the
Commission on progress made with the implementation of the Strategy accompanied by
policy proposals for the European Council.
The Open Method of Coordination: an intergovernmental method of "soft coordination"
by which Member States are evaluated by one another, with the Commission's role being
one of surveillance
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Targets
Delivery of Lisbon reforms would be measured against progress towards a series of headline,
EU-level targets with a 2010 deadline: 70% total employment and a 3% GDP spend on R&D.
A further assumption of Lisbon was that, if Member States' reforms had the desired effect,
average GDP growth across the EU should be around 3%. Although the 2005 re-launch
effectively reduced the number of headline targets, by their nature such EU-level targets
represented a one-size-fits-all approach which was neither broken down into individual
national targets, nor did it take account of the starting positions of Member States or their
comparative advantages. It also seems that this approach to setting targets at the EU level
contributed to a general lack of ownership of the Lisbon strategy at operational level.
A renewed partnership
The notion of partnership underpinned Lisbon from the outset, and was reinforced following
the re-launch. In practice however, the partnership did not operate evenly across Member
States. The role given of stakeholders and national parliaments in the implementation of the
national reform programmes varied widely across Member States. Lisbon partnerships
worked well in many Member States with national authorities creating incentives to reform,
for instance via internal monitoring. Instances of good practice include involving national
parliaments in policy debates and inviting stakeholders to contribute to National Reform
Programmes. In some cases this represented an innovation, which would both encourage
policy coordination and focus policy-makers on specific priorities, while many Member
States came to appreciate and even depend upon the rigorous and impartial analysis of their
structural reform programmes carried out by the European Commission.
National-level ownership
Although national authorities were successful at generating a sense of ownership of the
Lisbon Strategy, the engagement of social partners and/or regional and local authorities could
have been stronger in most processes, while institutional differences between Member States
(for instance the absence of an Economic and Social Council or similar body in a minority of
Member States) complicated the consultative process. Some Member States used the Lisbon
"brand" to lend a sense of legitimacy to difficult reforms. Communication efforts surrounding
Lisbon did not result in significant citizens' awareness of the Strategy; nor did this allow for
dispelling the perception that the Lisbon Strategy was mainly a "business" agenda. Weak
ownership resulted in less peer pressure could be applied to speed up reforms.
EU-level ownership
An EU-level partnership between the European Commission, the European Parliament and
the European Council in conjunction with other institutions was intended to complement and
reinforce partnerships at Member State level, as well as helping to generate political
ownership of the Lisbon Strategy. However, the precise roles of the institutions as driving
forces in this partnership could have been better defined.
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Community Lisbon Programme
Progress on the European dimension of the Lisbon partnership was illustrated via the
Community Lisbon Programme (CLP).5 The CLP aimed at contributing to the overall
economic and employment policy agenda by implementing Community policies in support of
national approaches. By reporting on EU-level policy actions and their interaction with
measures taken at Member State level, the CLP should have reflected the EU-level Lisbon
partnership and helped to foster a collective sense of ownership. However, it is widely
accepted that this attempt failed since the CLP failed to generate momentum and ownership in
Council and Parliament, as well as in Member States.
Lisbon Strategy instruments
The re-launch of the Lisbon Strategy in 2005 provided a set of new and more powerful
instruments, which were designed to steer and monitor economic policy reform in the pursuit
of growth and jobs.
i) The Integrated Guidelines
The integrated guidelines (IGs) adopted by the Council in 2005 provided general guidance
and policy orientation. The twenty-four guidelines were designed as an instrument of
coordination (constituting the basis for country-specific recommendations) and laid the
foundations for the National Reform Programmes, outlining the key macro-economic, microeconomic and labour market reform priorities for the EU as a whole. While the guidelines
served as the cornerstone of the EU reform effort and helped to make the case for reforms,
they are very broad and insufficiently action-oriented to impact significantly on national
policy-making. For instance, the conclusions of the European Council in 2006 to focus on
four priority areas6 did not materially alter the IGs, while their level of integration has also
been called into question. The European Parliament has also criticised the guidelines for not
reflecting changing economic realities, while their exhaustive nature means that no sense of
prioritisation is possible.
ii) National Reform Programmes
The introduction of publicly-available National Reform Programmes has undoubtedly
encouraged Member States to focus on progress towards Lisbon goals, particularly given the
NRPs' emphasis on implementation and results. However, as policy-making instruments
(rather than merely reports), they present a somewhat mixed picture. While several Member
States used their NRPs as powerful instruments of policy coordination which brought together
ministries and local legislators (often for the first time), others tended to use them as lowprofile reporting mechanisms. This reflects not only inherent differences in Member States'
institutional structures and approaches, but also the fact that the precise purpose of NRPs was
never clearly articulated. Given that the NRPs mirror the integrated guidelines, they have
often been rather broad and unfocused documents, although in some cases mutual learning
has led to their evolution into sharper instruments.
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Improving the business environment, investing in knowledge and innovation, increasing employment
opportunities for the most disadvantaged, and an energy policy for Europe.
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iii) Country-specific recommendations
Country specific recommendations were a major innovation of the 2005 re-launch. For the
first time, policy advice covering the entire field of economic and employment policy was
submitted to the European Council and the Council on a country-specific basis, resulting in
politically (if not legally) binding guidelines addressed each year to the Member States. As
the primary mechanism for exerting peer pressure on Member States, country-specific
recommendations can be considered as a success story of the Lisbon strategy. They have
helped to address poor performance and focus on main reform priorities, while also playing a
key role in policy making in several Member States by increasing political pressure at home.
However, in a number of Member States they remained low profile policy advice, and their
impact on the reform pace has been less evident. It has also proven difficult to get high-level
political attention and debate on the basis of country analyses.
The quality of the recommendations evolved with experience and succeeded in bringing
several structural problems in Member States to prominence. However, in some cases, and
given the multi-dimensional nature of some problems, the language was vague and not
entirely effective in pinning down the real issues at stake. There was also a perception that
policy recommendations issued to Member States too often have been seen as single-strand
approaches, and have failed to reinforce the objectives of other instruments such as the
Stability and Growth Pact. It is also likely that the recommendations would have gained more
acceptance from Member States had they been underpinned by a transparent and robust
evaluation framework.
iv) The open method of coordination
The governance structure of the re-launched Lisbon strategy was complemented by the Open
method of coordination (OMC) – an intergovernmental method of "soft coordination" by
which Member States are evaluated by one another, with the Commission's role being one of
surveillance. The origins of the OMC can be found in the European Employment Strategy
(now an integral element of the Lisbon strategy), where it provided a new framework for
cooperation between Member States by directing national policies towards common
objectives in areas which fall within the competence of the Member States, such as
employment, social protection, social inclusion, education, youth and training. While the
OMC can be used as a source of peer pressure and a forum for sharing good practice,
evidence suggests that in fact most Member States have used OMCs as a reporting device
rather than one of policy development.
New OMCs launched under the Lisbon Strategy include research policy (CREST7), which
began in 2001 to support the implementation of the policy frameworks on researcher mobility
and careers, and which gave rise to the headline Lisbon target of spending 3% of EU GDP on
research and development in 2002 at the Barcelona European Council. A 2008 evaluation
concluded that the research policy OMC had proven to be a useful tool to support policy
learning, but that it had only given rise to a limited amount of policy coordination, and
recommended an strengthening the OMC through more focus on policy coordination. Since
then the European Research Area (ERA) was re-launched, with stronger policy co-ordination.
A further example of an, OMC is in the field of entrepreneurship, which is based on
benchmarking techniques and including specific projects (mainly on issues related to
entrepreneurship, SME and innovation policy), and the use of scoreboards.
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Comité de la recherche scientifique et technique (Scientific and technical research committee).
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