
10881/10 ea/vv 1
DG G I BG

СЪВЕТ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Брюксел, 9 юни 2010 г. (11.06)
(OR. en)

10881/10

CO EUR-PREP 37
ECOFIN 359
COMPET 195
ENV 404
EDUC 113
RECH 226
SOC 411
POLGEN 93

БЕЛЕЖКА
От: Съвета (Икономически и финансови въпроси)
До: Европейския съвет
Относно: Заключения на Съвета (Икономически и финансови въпроси) относно 

стратегията „Европа 2020“
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Заключения на Съвета относно стратегията „Европа 2020“

Европа 2020

1. „Европа 2020“ е новата стратегия на Европейския съюз за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж и за работни места. Тя е основен елемент на европейския отговор 
на най-тежката икономическа криза от 30-те години на ХХ век насам, която застраши 
макроикономическата и финансовата стабилност и която, ако не бъдат продължени 
действията в областта на политиката, би оказала много негативно въздействие върху 
потенциала за растеж на европейската икономика в бъдеще. „Европа 2020“ разглежда 
непосредствените и дългосрочните потребности във връзка с макроикономическата и 
финансовата стабилизация. Тя предоставя подходящата рамка за изпълнението на 
стратегиите за прекратяване на краткосрочните кризисни мерки, като съчетава 
навременно оттегляне на фискалните стимули, мерки в областта на реалната икономика 
и подкрепа за финансовия сектор с поетапно изпълнение на стимулиращи растежа 
структурни реформи в средносрочен и дългосрочен план. Стратегията има за цел и 
преодоляването на предизвикателствата, свързани със застаряването на населението, 
глобализацията, изменението на климата, опасенията за конкурентоспособността и 
макроикономическите дисбаланси, които предхождаха икономическата криза.

2. В центъра на новата стратегия стои рамката за засилена координация на 
икономическите политики на държавите-членки, която се основава на по-цялостен 
надзор по страни, обхващащ комплексно всички значими области на 
макроикономическите и структурните политики. Тази укрепена рамка следва да улесни 
незабавния старт на изходните стратегии и да способства за спешно необходимата 
фискална консолидация както в краткосрочен, така и в средносрочен план, чрез 
стратегии за консолидация на бюджета, които насърчават растежа и се концентрират 
върху ограничаването на разходите, и да бъде съчетана с изпълнение на дългосрочни 
политики за премахване на пречките за растежа.
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Цели

3. Съветът ВЗЕМА ПОД ВНИМАНИЕ напредъка при определянето на референтните 
стойности за европейските цели в областта на образованието и при разработването на 
показатели в областта на социалното приобщаване. Водещите цели следва да са част от 
Интегрираните насоки. Съветът ПОДЧЕРТАВА, че е необходимо целите да 
съответстват на общите цели на стратегията „Европа 2020“ — растеж и работни места 
— и да отчитат необходимостта от фискална консолидация. По-конкретно целта на ЕС 
за социално приобщаване следва да включва компонента „пазар на труда“.

4. Съветът ОТБЕЛЯЗВА напредъка на държавите-членки в определянето на техните 
национални цели след проведения с Комисията диалог за проверка на съответствието 
между националните и европейските цели. Съветът НАСЪРЧАВА Комисията да 
продължи съвместната работа с националните органи, която да доведе до поставянето в 
следващите национални програми за реформи на реалистични и амбициозни 
национални цели, в съответствие с установените макро-структурни пречки за растежа.
Според наличната информация временните национални цели като цяло съответстват на 
целите на равнище ЕС.

5. Съветът СМЯТА, че водещите цели следва да се разглеждат като представителни за 
цялостния напредък в реализирането на визията за „Европа 2020“. Съветът ПРЕДЛАГА 
националните водещи цели да са съобразени със следните принципи:

· Националните цели следва да са амбициозни и същевременно реалистични. Те 
следва да отразяват макро-структурните пречки за растежа на национално равнище 
и конкретните условия за икономическото развитие на съответната страна, както и 
макроикономическите, социалните, екологичните и фискалните 
предизвикателства, пред които е изправена всяка страна.

· Държавите-членки са изцяло отговорни за постигането на своите национални цели, 
без да има поделяне на тежестта. Независимо от това, следва да се търси цялостна 
съгласуваност и последователност между целите на всяка държава-членка, а също 
и на равнище ЕС. Съветът по икономически и финансови въпроси ще изпълнява 
отговорната задача да гарантира, че общите фискални ограничения се спазват 
напълно.



10881/10 ea/vv 4
DG G I BG

· Макар и в случая тежестта да не се поделя, всички държави-членки следва да се 
стремят към напредък, но тези от тях, които са с по-големи пропуски, би следвало 
като цяло да допринасят повече за постигането на общата цел, като се съобразяват 
с необходимостта от фискална консолидация.

· Следва надлежно да се отчете взаимовръзката между целите, като се има предвид, 
че постигането на една цел може да спомогне за постигането и на други. 

· Напредъкът в постигането на водещите цели следва да е обект на редовен преглед, 
като при необходимост се изготвя междинен доклад.

6. Съветът ПОДЧЕРТАВА, че приоритетни следва да са тези политики на равнище ЕС и 

държави-членки, които укрепват системите, стимулиращи постигането на целите, в 

съответствие с ангажиментите за фискална консолидация, поети в рамките на Пакта за 

стабилност и растеж. Това е особено важно с оглед на целта, свързана с дела на 

разходите за научноизследователска и развойна дейност (където основно следва да се 

покачват разходите на частния сектор), целта за социално приобщаване/борба с 

бедността (където основният принос за напредъка следва да произтича от увеличаването 

на заетостта, например на групи, които понастоящем са социално изключени) и целта за 

енергийна ефективност (където потребителите на енергия, които извличат полза от 

икономиите на енергия, следва като правило да поемат допълнителните инвестиционни 

разходи).

Интегрирани насоки

7. Съветът ПРИЕМА доклада, предназначен за заседанието на Европейския съвет на 

17 юни, относно общите насоки на икономическата политика като част от 

модернизираните Интегрирани насоки. Предложените общи насоки на икономическата 

политика осигуряват подходяща референтна рамка за икономическите политики на 

държавите-членки и на ЕС. Съветът ПОДЧЕРТАВА, че общите насоки на 

икономическата политика предоставят правното основание за препоръките по страни, 

съгласно член 121, параграф 2, и затова са от особено значение за засилването на 

координацията на икономическите политики в ЕС.
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Основни пречки за устойчивия растеж

8. Съветът ОТНОВО ПОТВЪРЖДАВА значението на установяването на най-важните 

макро-структурни пречки за растежа на национално равнище и на разработването на 

политики за тяхното премахване, за да се осигурят подходящи условия за устойчив и 

балансиран растеж и за работни места в бъдеще. Съветът ПРИВЕТСТВА дейността, 

която Комисията е извършила в тази област съвместно с държавите-членки, Комитета за 

икономическа политика и Икономическия и финансов комитет, и ОДОБРЯВА 

докладите на двата комитета във връзка с установяването на националните 

макро-структурни пречки за растежа. Държавите-членки се приканват да вземат 

предвид тези предложения, когато излагат пречките за растежа в своите национални 

програми за реформи.

9. Премахването на тези пречки включва създаването на подходящи рамкови условия в 
средносрочен и дългосрочен план на макроикономическо равнище, за да бъдат 
преодолени бюджетните и макро-финансовите проблеми и външните дисбаланси. За 
тази цел ще се изискват и политики за активиране на движещите сили на растежа с 
въздействие на макроикономическо равнище като политиките в областта на пазара на 
труда и пазара на стоки, както и политики в областта на иновациите, 
научноизследователската и развойна дейност, изменението на климата и образованието.
За държавите-членки ще бъде важно да разработят политики, които спомагат за 
премахване на съществуващите пречки и по този начин осигуряват подходящи условия 
за устойчив и балансиран растеж и за работни места в бъдеще.

Засилена координация на икономическите политики и времеви график

10. Съветът ПРИВЕТСТВА Съобщението на Комисията относно засилването на 
координацията на икономическите политики в ЕС като цяло и в еврозоната в частност, 
което включва предложения за укрепване на Пакта за стабилност и растеж; по-цялостен 
надзор на насоките на развитие в макроикономиката и в областта на 
конкурентоспособността в рамките на еврозоната; и комплексна координация на 
икономическите политики в ЕС.

11. Съветът ПРИВЕТСТВА дейността на работната група, създадена от председателя на 
Европейския съвет, и очаква нейните предложения, включително за засилена 
координация на политиките и укрепване на Пакта за стабилност и растеж.
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12. Съветът СМЯТА, че надзорът на изпълнението на стратегията „Европа 2020“ и на Пакта 
за стабилност и растеж следва да бъде организиран по следния начин:

· Докладването по програмите за стабилност и за конвергенция и в рамките на 
националните програми за реформи следва да е по-добре съгласувано и съобразено с 
указанията, получени от Европейския съвет. Всички тези области на политиката 
следва да се анализират комплексно. Ще се запази обаче ясното разграничение 
между различните инструменти. Целостта на Пакта за стабилност и растеж ще 
остане ненакърнена, както и специфичната отговорност на Съвета по икономически 
и финансови въпроси за надзора на неговото изпълнение.

· Надзорът следва да е по-цялостен, по-задълбочен и по-ефективен, да се 
съсредоточава в по-голяма степен върху същината и да отчита по-добре аспектите на 
еврозоната.

· Надзорът следва да подпомага разработването на политики на национално равнище 

и да осигури цялостна съгласуваност от гледна точка на ЕС и на еврозоната. Този 

въпрос предстои да бъде обсъден от работната група.

· В графика за докладването и в политическите указания следва да се отчита 

необходимостта от адекватна подготовка на национално равнище и да се определи 

възможно най-подходящият момент за оценяване на националните фискални 

политики, като се зачита ролята на националните парламенти.

· Следва пълноценно да се използват взаимодействието и взаимното допълване на 

политиките на равнище ЕС и държави-членки.

· Следва да се избягва дублирането на процесите и да се сведе до минимум тежестта 

от докладването върху държавите-членки.
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13. Съветът ПРИКАНВА Комисията да представи обобщен преглед на пречките на 
равнище ЕС, които са набелязани във водещите инициативи, и да посочи как 
тематичните направления могат да залегнат в препоръките за политиката, отправяни 
към държавите-членки. Във връзка с тази цел Комисията следва, в диалог с 
държавите-членки, да осигури въвеждането на адекватни рамки за оценяване.


