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BILAG

Europa 2020

Rådets konklusioner

Mål og prioriteter

1. Rådet NOTERER SIG Kommissionens meddelelse med titlen "Europa 2020 – En strategi for 

intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst". Den skitserer en passende ramme for, hvordan Den 

Europæiske Union og medlemsstaterne kan komme ud af krisen og tackle den europæiske 

økonomis strukturelle svagheder og de makroøkonomiske udfordringer, som krisen har gjort 

større. Samlet set udgør den et godt svar på de synspunkter, som Økofinrådet gav udtryk for 

på samlingen den 2. december 2009 i forbindelse med Lissabonstrategien for tiden efter 2010.

2. Rådet LÆGGER VÆGT PÅ, at EU er nødt til at slå ind på en vej med bæredygtig vækst og 

jobskabelse, og TILSLUTTER SIG de tre foreslåede prioriteter i Europa 2020-strategien: 

intelligent vækst, bæredygtig vækst og inklusiv vækst. Rådet MENER, at de 

"flagskibsinitiativer", som Kommissionen har fremsat, udgør et godt grundlag for overvejelser 

om, hvordan bestræbelserne fokuseres på hensigtsmæssige områder.

3. Rådet LÆGGER også VÆGT PÅ, at vækst og beskæftigelse er afhængig af, at den 

makroøkonomiske stabilitet bliver genskabt, og at medlemsstaternes offentlige finanser 

bringes tilbage på en bæredygtig vej, og at vækst er vigtig som støtte for den finanspolitiske 

konsolidering. Rådet UNDERSTREGER derfor, at strukturreformer og finanspolitisk 

konsolidering under stabilitets- og vækstpagten (SVP) nødvendigvis må følges ad, og 

FREMHÆVER nødvendigheden af at sikre, at makroøkonomiske og finanspolitiske 

begrænsninger overholdes fuldt ud, da de er forudsætningen for vore samfundsmodellers 

bæredygtighed på lang sigt.

4. Rådet UNDERSTREGER, at Europa 2020-strategien under hensyntagen til de enkelte landes 

forskellige udgangspositioner og særlige karakteristika bør udgøre en vækstfremmende 

dagsorden for alle medlemsstaterne.  
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Det MENER desuden, at strategien vil bidrage til at støtte den økonomiske, sociale og 

territoriale sammenhængskraft på tværs af EU's medlemsstater og regioner.

Mobilisering af instrumenter på EU-plan

5. Rådet NOTERER SIG forslaget om at mobilisere EU-politikker og -instrumenter, herunder 

retlige og finansielle instrumenter (inkl. samhørighedspolitikken), i bestræbelserne på at nå 

EU 2020-målene. Rådet STØTTER navnlig forslaget om at:

· udnytte politikken for det indre marked fuldt ud med henblik på at begrænse 

fragmentering og fjerne hindringer for grænseoverskridende aktiviteter

· udvikle en stærk ekstern økonomisk dagsorden og

· forbedre de instrumenter, der skal bidrage til finansieringen af Europa 2020. I den 

forbindelse kan der lægges større vægt på at udnytte Fællesskabets eksisterende 

politikinstrumenter bedre og bringe prioriteterne i EU's budget på linje med Europa 

2020-strategien uden at foregribe de kommende drøftelser om den nye finansielle 

ramme; og desuden bør der udvikles innovative finansielle instrumenter, navnlig forslag 

i samarbejde med EIB-Gruppen om strømlining og en bedre løftestangseffekt af EU-

budgetmidlerne og finansiering fra EIB-Gruppen.

Exitstrategier og strukturreformer

6. Rådet ER ENIGT OM, at Europa 2020-strategien i tiden efter krisen skal tage den udfordring 

op, der ligger i, at politikkerne i stedet for at fokusere på krisestyring skal orienteres mod 

indførelse af reformer, der på mellemlang til lang sigt vil fremme de offentlige finansers 

bæredygtighed og styrke vækstmulighederne. Rådet har allerede påtaget sig en aktiv rolle, 

idet det har vedtaget principperne for en samordnet strategi for afvikling af de finanspolitiske 

incitamenter og støtten til de finansielle markeder samt for timing og rækkefølge af 

udfasningen af de kortsigtede kriserelaterede foranstaltninger på arbejds- og 

produktmarkederne. Rådet er FAST BESLUTTET PÅ fortsat at følge gennemførelsen af 

exitstrategierne nøje inden for de forskellige områder.

7. Rådet ER ENIGT OM, at det er nødvendigt at begynde at indkredse, hvilke områder der 

udgør flaskehalse, bl.a. inden for infrastruktur, for vækst på EU-plan og på nationalt plan, og 

at udvikle politikker, der vil skabe de rigtige betingelser for bæredygtig og afbalanceret vækst 



7586/10 la/UB/bh/la/FH/an 4
DG G LIMITE DA

og beskæftigelse i fremtiden. Det vil bidrage til at beskytte både de europæiske 

samfundsmodeller og miljøet. Rådet OPFORDRER Kommissionen til sammen med 

medlemsstaterne og Udvalget for Økonomisk Politik og Det Økonomiske og Finansielle 

Udvalg og på grundlag af de eksisterende analytiske rammer at arbejde videre med henblik på 

at indkredse de vigtigste flaskehalse for vækst i de enkelte medlemsstater og på europæisk 

plan tidsnok for Økofinrådets samling i juni.

8. Rådet UNDERSTREGER betydningen af, at gennemførelsen af strukturreformerne sættes i 

gang omgående. Der bør omgående iværksættes strukturreformer, der indebærer lave 

omkostninger og en lav risiko for negative økonomiske virkninger på kort sigt i den 

nuværende situation (f.eks. indvirkning på de finanspolitiske rammer, kvaliteten af de 

offentlige finanser, pensioner og andre lignende beløb, konkurrencefremmende politikker og 

initiativer til at reducere urimelige administrative byrder). Derudover skal andre 

strukturreformer, f.eks. på arbejdsmarkedet, tages op til overvejelse.

Mål

9. Rådet NOTERER SIG forslaget om at fastsætte fem overordnede mål, som EU skal nå inden 

2020, og at omsætte disse mål til nationale mål. Med hensyn til de overordnede mål 

UNDERSTREGER Rådet betydningen af at vælge resultatorienterede mål og sikre, at der er 

sammenhæng mellem de forskellige overordnede mål og mellem målene på EU-plan og på 

nationalt plan. Rådet UNDERSTREGER desuden, at det er nødvendigt at have en tydelig 

forbindelse til produktivitetsforøgelse, vækst og beskæftigelse og at overholde 

subsidiaritetsprincippet. Rådet MENER, at det haster med at overveje en bredere indikator for 

F&U og innovation. Der må arbejdes videre med princippet i og den korrekte udformning af 

et eventuelt mål for social inddragelse. Det er nødvendigt på EU-plan og på nationalt plan at 

foretage yderligere analyser af, hvad referenceværdierne indebærer, på grundlag af et 

partnerskab mellem Kommissionen, medlemsstaterne og Rådet, idet der tages hensyn til de 

enkelte landes udgangspositioner og forhold.

10. Rådet ANBEFALER, at udviklingen i retning af at nå af EU-målene og de nationale mål 

følges nøje mindst årligt af Det Europæiske Råd på grundlag af bidrag fra Europa-

Kommissionen og de relevante rådssammensætninger. Det Europæiske Råd kan eventuelt 

overveje at fastlægge delmål i retning af at nå 2020-målene.
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Styring

11. Rådet ANERKENDER den nye styrkede ramme for styring, der er foreslået for Europa 2020. 

Rådet STØTTER den tilgang, der på den ene side går ud på at følge den nye reformdagsorden 

gennem initiativer på EU-plan og på nationalt plan og fastsætte overordnede tematiske mål og 

på den anden side består af en effektiv landeovervågning, idet der fokuseres på gennemførelse 

af exitstrategier, makroøkonomiske spørgsmål i tilknytning til vækst og konkurrenceevne, 

herunder makroøkonomiske skævheder og makrofinansiel stabilitet, samt sikring af 

bæredygtige offentlige finanser. Rådet STØTTER navnlig Det Europæiske Råds aktive 

engagement og udøvelse af ejerskab i form af regelmæssig drøftelse af disse spørgsmål,

politisk vejledning inden for de enkelte politikområder og evaluering af de fremskridt, der 

gøres hen imod Europa 2020-målene.

12. Rådet MENER, at processernes timing bør evalueres for at gøre rådgivningen af 

medlemsstaterne om deres politikker mere konsekvent. Rådet UNDERSTREGER den tætte 

forbindelse mellem politikkerne vedrørende strukturreformer og offentlige finanser: 

strukturreformer bidrager til bæredygtige offentlige finanser, både direkte (f.eks. 

pensionsreformer) og indirekte ved at støtte vækst og beskæftigelse.

13. Rådet NOTERER SIG, at de landespecifikke henstillinger i de overordnede retningslinjer for 

de økonomiske politikker (BEPG, traktatens artikel 121, stk. 2) vil fokusere på rådgivning om 

politikker til imødegåelse af makroøkonomiske skævheder, til styrkelse af konkurrenceevnen 

og til gennemførelse af strukturreformer som afgørende vækstfremmere. Rådet VIL 

undersøge, hvordan det kan sikres, at sådanne landespecifikke henstillinger som led i BEPG 

er i overensstemmelse med de finanspolitiske rammer på nationalt plan og på EU-plan og 

begrænsningerne i de offentlige finanser. For at sikre overordnet sammenhæng mellem den 

makroøkonomiske/finanspolitiske ramme og de tematiske dagsordener NOTERER Rådet SIG 

forslaget om, som led i BEPG, at fremsætte henstillinger om de foreslåede tematiske 

spørgsmål, der har betydelige makroøkonomiske konsekvenser.

14. Rådet ER ENIGT OM, at øget landeovervågning vil være en væsentlig forudsætning for at nå 

de overordnede mål i Europa 2020-strategien. Det vil indebære både, at der skal fremsættes 

mere præcise og uforbeholdne henstillinger til medlemsstaterne om politikkerne, og at 

henstillingerne skal følges mere nøje op, end det tidligere har været tilfældet.
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Det vil desuden være nødvendigt med en tæt koordination af exitstrategierne for at sikre 

sammenhæng og undgå negative spillovereffekter i EU.

15. Under hensyn til de meget omfattende spillovereffekter i Den Monetære Union MENER 

Rådet, at tættere samordning af exitstrategier, mere robuste opfølgningsmekanismer med 

hensyn til landeovervågning og mere uforbeholden rådgivning om politikker er særlig vigtigt 

inden for euroområdet for at sikre, at ØMU fungerer efter hensigten. Lissabontraktaten 

(artikel 136) har åbnet nye muligheder i den forbindelse. Rådet SER FREM TIL, at 

Kommissionen i god tid inden Økofinrådets samling i juni fremsætter forslag om en mere 

formaliseret ramme.

16. Rådet FREMHÆVER betydningen af at udvikle gennemsigtige og evidensbaserede 

evalueringsrammer for at sikre en effektiv overvågning både i landet og med hensyn til 

temaerne og de sammenhængende henstillinger, og det OPFORDRER Udvalget for 

Økonomisk Politik til at bidrage til udviklingen af sådanne rammer i god tid inden Det 

Europæiske Råds møde i juni.

17. Rådet UNDERSTREGER endvidere, at der bør overvejes at styrke EU-dimensionen og 

udnytte EU-instrumenterne for at få mest ud af potentialet på EU-plan, og at overvågningen af 

fremskridtet i initiativerne på EU-plan skal styrkes endnu mere for at sikre en virkelig, 

konkret og samordnet dagsorden for politikkerne og sikre, at EU's politikker og de nationale 

politikker gensidigt styrker hinanden.

Meddelelse

18. Rådet ERINDRER også om, at bevidsthed og støtte i offentligheden har betydning for en 

vellykket gennemførelse af politikker og reformer. Rådet MENER derfor, at rådgivning om 

politikker bør være offentlig. Desuden bør de fremskridt, der gøres med hensyn til både de 

overordnede mål i Europa 2020-strategien og andre vigtige makroøkonomiske variabler,

offentliggøres på grundlag af relevante indikatorer, der er tæt forbundet med indsatsen for at 

nå de endelige mål.
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Afsluttende bemærkninger

19. Rådet (økonomi og finans) ER REDE TIL at arbejde videre med strukturen for styring i 

Europa 2020-strategien, herunder at forberede de nye integrerede retningslinjer på grundlag af 

Kommissionens forslag, som skal godkendes af Det Europæiske Råd på mødet i juni. Rådet 

(Økofin) ER også REDE TIL at:

· støtte Det Europæiske Råd med strategisk vejledning, hvis det ønskes, bl.a. om et 

eventuelt årligt økonomisk topmøde

· spille sin rolle fuldt ud i den foreslåede makrostrukturelle økonomiske 

landeovervågning under Europa 2020 og således sikre, at der er sammenhæng og 

konsekvens mellem politikkerne under Europa 2020, navnlig med hensyn til en nøje 

overholdelse af medlemsstaternes makroøkonomiske og finanspolitiske begrænsninger

· arbejde tæt sammen med andre rådssammensætninger om at tilvejebringe analytisk 

støtte til de enkelte flagskibsinitiativer under den nye strategis tematiske søjle og

· udvikle og udføre makrostrukturel landeovervågning med fokus på offentlige finanser, 

skævheder og potentielle vækstfremmere under fuld hensyntagen til følgevirkningerne.

Endelig LÆGGER Rådet VÆGT PÅ, at det vil være hensigtsmæssigt at foretage en 

midtvejsrevision af strategien i 2013/14.

________________________


