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Приложено се изпращат на делегациите заключения на Съвета относно „Европа 2020“, 

приети от Съвета по икономически и финансови въпроси на 16 март 2010 г.

________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Европа 2020

Заключения на Съвета

Цели и приоритети

1. Съветът ОТБЕЛЯЗВА съобщението на Комисията „Европа 2020 — европейска стратегия 

за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“. В него е очертана добра рамка за 

Европейския съюз и държавите-членки за изход от кризата и преодоляване на 

структурните слабости на европейската икономика и на нарасналите след кризата 

макроикономически предизвикателства. Като цяло подходът съответства в голяма степен 

на вижданията, изразени на заседанието на Съвета по икономически и финансови 

въпроси от 2 декември 2009 г. във връзка с Лисабонската стратегия за периода след 

2010 г.

2. Съветът ИЗТЪКВА необходимостта в ЕС да се установи възходяща тенденция на 

устойчиво развитие и създаване на работни места и ИЗРАЗЯВА СЪГЛАСИЕ с трите 

предложени приоритета на стратегията „Европа 2020“: интелигентен растеж; устойчив 

растеж; и приобщаващ растеж. Съветът СЧИТА, че водещите инициативи, определени от 

Комисията, предоставят добра основа за размисъл във връзка с начина за 

съсредоточаване на усилията в подходящите области.

3. Съветът ИЗТЪКВА също, че възстановяването на макроикономическата стабилност и 

връщането на устойчивите тенденции в публичните финанси на държавите-членки са 

необходими условия за растеж и работни места, както и че растежът е важен фактор за 

подкрепа на фискалната консолидация. Във връзка с това Съветът ПОДЧЕРТАВА, че е 

необходимо структурните реформи и фискалната консолидация в рамките на Пакта за 

стабилност и растеж (ПСР) да вървят ръка за ръка, и ИЗТЪКВА необходимостта да се 

гарантира, че макроикономическите и фискалните ограничения се спазват изцяло, тъй 

като те са необходимо условие за дългосрочната стабилност на нашите социални модели.

4. Съветът ПОДЧЕРТАВА, че стратегията „Европа 2020“ следва да залегне в програмите на 

всички държави-членки, като се отчитат различните изходни позиции и спецификата на 

отделните държави, за да се насърчава растеж за всички.
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Съветът СЧИТА още, че стратегията ще допринесе за подпомагане на икономическото, 
социалното и териториалното сближаване между държавите-членки и регионите на ЕС.

Мобилизиране на инструментите на равнище ЕС

5. Съветът ВЗЕМА ПОД ВНИМАНИЕ предложението за мобилизиране на политиките, 
инструментите и законодателните актове на ЕС (в т.ч. политиката на сближаване), за 
постигане на целите на ЕС за 2020 г. По-специално Съветът ПОДКРЕПЯ предложението 
за:
• пълноценно оползотворяване на политиката за единния пазар за намаляване на 

фрагментацията и премахване на пречките за трансгранични дейности;
• разработване на силна външноикономическа програма; както и
• подобряване на инструментите за подпомагане на финансирането на „Европа 2020“.

Във връзка с това може да се отдели по-голямо внимание на по-доброто използване на 
съществуващите инструменти на общностната политика и съгласуването на 
приоритетите на бюджета на ЕС със стратегията „Европа 2020“, без да се изпреварват 
предстоящите обсъждания по новата финансова рамка; и като се разработят 
иновативни финансови инструменти, по-конкретно предложения в сътрудничество с 
групата на ЕИБ за усъвършенстване и по-добро управление на бюджетните средства 
на ЕС и финансите на групата на ЕИБ.

Изходни стратегии и структурни реформи

6. Съветът ИЗРАЗЯВА СЪГЛАСИЕ, че в условията на последиците от кризата е 
необходимо стратегията „Европа 2020“ да отговори на предизвикателството за 
преориентиране на политиките от управление на кризисните процеси към въвеждане на 
средносрочни и по-дългосрочни реформи за насърчаване на устойчивостта на публичните 
финанси и за увеличаване на потенциалния растеж. Съветът вече възприе активна роля 
при постигането на съгласие по принципите за координирана стратегия за оттегляне на 
фискалните стимули и мерките за подпомагане на финансовите пазари, както и за 
времевите рамки и последователността на поетапното прекратяване на свързаните с 
кризата краткосрочни мерки на пазарите на труда и на продуктовите пазари. Съветът е 
РЕШЕН да продължи да наблюдава отблизо изпълнението на изходните стратегии в 
различните области.

7. Съветът е СЪГЛАСЕН, че е необходимо да започне работата за установяване на 
областите, които създават препятствия, включително инфраструктурни, за растежа на 
равнище ЕС и на национално равнище, и за разработване на политики, които да 
предоставят подходящи условия за устойчивост и балансираност на растежа и работните 
места в бъдеще.
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Това ще допринесе за запазването на европейските социални модели и за опазването на 
околната среда. Съветът ПРИЗОВАВА Комисията да продължи работата с 
държавите-членки и с Комитета за икономическа политика и Икономическия и финансов 
комитет, като използва основата на съществуващите аналитични рамки, за да спомогне за 
установяване на най-съществените пречки за растежа за всяка от държавите-членки и на 
равнище ЕС в срок за заседанието на Съвета по икономически и финансови въпроси през 
юни.

8. Съветът ПОДЧЕРТАВА, че е важно структурните реформи да започнат да се 
осъществяват незабавно. Следва незабавно да стартират структурните реформи, 
характеризиращи се с ниски разходи и ниска степен на риск от предизвикване на 
неблагоприятни краткосрочни икономически последици (напр. за фискалните рамки, за 
качеството на публичните финанси, за пенсиите и други финансови права, политиките за 
подобряване на конкуренцията и инициативи за намаляване на ненужните 
административни тежести). Освен това ще трябва да се разгледат и други структурни 
реформи, например на пазара на труда.

Цели

9. Съветът ВЗЕМА ПОД ВНИМАНИЕ предложението за определяне на пет основни цели за 
постигане от ЕС до 2020 г., които да бъдат превърнати в национални цели. Що се отнася 
до избора на основните цели, Съветът ПОДЧЕРТАВА, че е важно целите да бъдат 
ориентирани към определени резултати и да се осигури съгласуваност между различните 
основни цели и между целите на равнище ЕС и на национално равнище. Съветът освен 
това ПОДЧЕРТАВА, че е необходимо да се установи ясна връзка между повишаването на 
производителността, от една страна, и растежа и работните места, от друга страна, както 
и че е необходимо да се спазва принципът на субсидиарност. Съветът СЧИТА, че следва 
в спешен порядък да се разгледа възприемането на по-широк показател, който да включва 
научноизследователската и развойна дейност и иновациите. Ще бъде необходимо да се 
разгледат допълнително принципът и съответната разработка на евентуална цел за 
социално приобщаване. Необходимо е на равнище ЕС и на национално равнище да 
продължи анализът на последиците от референтните стойности въз основа на 
партньорство между Комисията, държавите-членки и Съвета, като се отчитат
националните изходни позиции и обстоятелства.

10. Съветът ПРЕПОРЪЧВА напредъкът по постигането на целите на равнище ЕС и на 
национално равнище да се наблюдава стриктно от Европейския съвет поне ежегодно и 
въз основа на материали, изготвяни от Европейската комисия и съответните състави на 
Съвета. Възможно е Европейският съвет да пожелае да предвиди възможност за задаване 
на междинни критерии за постигането на целите, зададени за 2020 г.
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Управление

11. Съветът ОДОБРЯВА новата, подобрена управленска рамка, предложена за 
„Европа 2020“. Съветът ПОДКРЕПЯ подхода за осъществяване на новата програма за 
реформи посредством инициативи на равнище ЕС и на национално равнище и 
постигането на основните цели, чрез тематичен подход, от една страна, и чрез ефективен 
надзор на национално равнище, като вниманието се съсредоточи върху изпълнението на 
изходни стратегии, на макроикономическите въпроси, свързани с растежа и 
конкурентоспособността, включително макроикономическите дисбаланси и 
макроикономическата стабилност, както и на осигуряването на устойчиви публични 
финанси, от друга страна. По-конкретно Съветът ПОДКРЕПЯ активното участие и 
поемането на собствена инициатива и отговорност от Европейския съвет както при 
редовното обсъждане на тези въпроси, така и при предоставянето на политически насоки 
по политиките в отделните области и при оценката на напредъка към целите на 
„Европа 2020“.

12. Съветът СЧИТА, че времевите рамки на процесите следва да се зададат с оглед 
подобряване на цялостната съгласуваност на политическите насоки, предоставяни на 
държавите-членки. Съветът ПОДЧЕРТАВА тесните взаимовръзки между структурните 
реформи и публичните финанси: структурните реформи допринасят за устойчивостта на 
публичните финанси както пряко (напр. реформите в пенсионната област), така и непряко 
— чрез подпомагане на растежа и заетостта.

13. Съветът ОТБЕЛЯЗВА, че специфичните за всяка държава препоръки съгласно общите 
насоки на икономическата политика (ОНИП, член 121, параграф 2 от Договора) ще бъдат 
насочени към предоставянето на политически насоки за справяне с макроикономическите 
дисбаланси, укрепване на конкурентоспособността, както и към структурните реформи, 
предоставящи най-силни стимули за растеж. Съветът ЩЕ ПРОУЧИ начините и 
средствата за гарантиране, че тези специфични за всяка държава препоръки съгласно 
общите насоки на икономическата политика са съобразени с фискалните рамки и 
ограниченията за публичните финанси на национално равнище и на равнище ЕС. За да се 
осигури цялостна съгласуваност между макрофискалната рамка и тематичните програми, 
Съветът ОТБЕЛЯЗВА, че предложението следва да включва, съгласно общите насоки на 
икономическата политика, препоръки относно предложените тематични въпроси със 
значителни макроикономически последици.

14. Съветът ИЗРАЗЯВА СЪГЛАСИЕ, че засиленият надзор на отделните държави ще 
изиграе определяща роля за постигане на основните цели на стратегията „Европа 2020“.
Това включва както изготвянето на по-точни и по-ясни политически препоръки към 
държавите-членки, така и по-стриктно следване на препоръките, отколкото в миналото.
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За да се гарантира съгласуваност и да се избегнат отрицателни странични резултати в ЕС 

ще бъде необходимо и тясно координиране на изходните стратегии.

15. С оглед на наличието в рамките на паричния съюз на по-широки странични ефекти, 

Съветът СЧИТА, че по-тясното координиране на изходните стратегии, засилените 

механизми за проследяване, свързани с надзора на отделните държави, и по-ясно 

заявените политически насоки са особено важни в рамките на еврозоната за гарантиране 

на доброто функциониране на икономическия и паричен съюз. Договорът от Лисабон 

(член 136) откри нови възможности в това отношение. Съветът ОЧАКВА Комисията да 

внесе предложения за по-формализирана рамка за заседанието на Съвета по 

икономически и финансови въпроси през юни.

16. Съветът ИЗТЪКВА, че е важно да се разработят прозрачни рамки за оценка на базата на 

обективни данни, за да се гарантира ефективност на надзора в рамките на отделните 

държави и по отношение на тематичните направления, както и последователни 

препоръки, като същевременно ПРИЗОВАВА Комитета за икономическа политика да 

способства тези рамки да бъдат разработени навреме за заседанието на Европейския 

съвет през юни.

17. Съветът ПОДЧЕРТАВА също, че следва да се обмислят начини за укрепване на 

измерението на ЕС и за използване на инструментите на ЕС с цел възможно най-пълно 

реализиране на потенциала на равнище ЕС и че е необходимо допълнително да се 

подобри наблюдението на напредъка на действията на равнище ЕС, за да се осигури 

реална, конкретна и координирана програма относно политиката, както и политиките на 

ЕС и националните политики да се подкрепят взаимно.

Осведомяване

18. Съветът ПРИПОМНЯ също значението на обществената осведоменост и подкрепа за 

успешното осъществяване на политиките и реформите. Във връзка с това Съветът 

СЧИТА, че насоките за политиките следва да бъдат обществено достъпни. Освен това 

напредъкът при постигането и на основните цели на стратегията „Европа 2020“, и на 

други основни макроикономически променливи следва да се огласява на базата на 

подходящи показатели, тясно свързани с постигането на крайните цели.
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Заключителни бележки

19. Съветът (по икономически и финансови въпроси) Е ГОТОВ да продължи работата по 

управленската структура на стратегията „Европа 2020“, включително като на базата на 

предложението на Комисията изготви новите интегрирани насоки, които да бъдат 

одобрени от Европейския съвет през юни. Съветът (по икономически и финансови 

въпроси) Е ГОТОВ също така:

· да подкрепи Европейския съвет, при поискване, като предостави стратегически 

насоки, включително за евентуална ежегодна среща на високо равнище по 

икономически въпроси;

· да изпълни изцяло ролята си в предложената схема за макроструктурен икономически 

надзор на отделните държави съгласно „Европа 2020“, като по този начин осигури 

съгласуваност и последователност на политиките по „Европа 2020“, по-конкретно с

оглед на строгото спазване на макроикономическите и фискалните ограничения в 

държавите-членки;

· да сътрудничи тясно с други състави на Съвета за осигуряване на аналитичната 

обосновка за отделните водещи инициативи по съответните тематични направления 

на новата стратегия; както и

· да разработи и осъществява макроструктурен надзор на отделните държави, като 

вниманието се съсредоточи върху въпросите на публичните финанси, дисбалансите и 

потенциалните стимули за растеж и като се отчитат изцяло страничните ефекти.

Накрая Съветът ИЗТЪКВА, че би било полезно да се направи междинен преглед на 

стратегията през 2013—14 г.

________________________


