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Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Europa 2020-strategien som vedtaget af 

Økofinrådet den 8. juni 2010.

________________________

Bilag:
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Rådets konklusioner om Europa 2020-strategien
Europa 2020

1. Europa 2020-strategien er Den Europæiske Unions nye strategi for intelligent, bæredygtig og 

inklusiv vækst og beskæftigelse. Den er et centralt led i Europas reaktion på verdens værste 

økonomiske krise siden 1930'erne, som har truet den makroøkonomiske og finansielle stabili-

tet og uden fortsat politisk handling kan have en alvorlig indvirkning på den europæiske øko-

nomis vækstpotentiale mange år frem i tiden. Europa 2020 tager fat på de aktuelle såvel som 

de langsigtede behov for makroøkonomisk og finansiel stabilisering. Den udstikker de rette 

rammer for at gennemføre strategier, der går bort fra kortsigtet krisestøtte, ved at kombinere 

en rettidig afslutning af finanspolitiske stimulanser, realøkonomiske tiltag og støtte til finans-

sektoren med indfasningen af vækstfremmende strukturreformer på kort til mellemlang sigt. 

Strategien sigter også på at tackle udfordringerne i forbindelse med demografisk aldring, glo-

balisering og klimaændringer, problemer med konkurrenceevne og makroøkonomiske ubalan-

cer, der stammer fra før den økonomiske krise. 

2. Et centralt aspekt af den nye strategi er en ramme for styrket samordning af medlemsstaternes 

økonomiske politikker baseret på udvidet landeovervågning, som omfatter alle relevante 

makroøkonomiske og strukturpolitiske områder på en integreret måde. Denne forstærkede 

ramme bør fremme den nært forestående iværksættelse af exitstrategier og tage fat på det 

presserende behov for finanspolitisk konsolidering, både på kort og mellemlang sigt, via 

vækstvenlige strategier for budgetmæssig konsolidering, der fokuserer på begrænsning af ud-

gifter, og kan kombineres med gennemførelsen af langsigtede politikker til at tackle flaske-

halse for vækst.
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Mål

3. Rådet NOTERER SIG de fremskridt, der er gjort med at fastlægge referenceværdier for EU's 

uddannelsesmål og udvikle indikatorer vedrørende social inklusion. De overordnede mål bør 

indgå i de integrerede retningslinjer. Rådet UNDERSTREGER, at målene er nødt til at stem-

me overens med de overordnede mål for Europa 2020-strategien – vækst og beskæftigelse –

og behovet for finanspolitisk konsolidering. Navnlig bør EU's mål om social inklusion om-

fatte arbejdsmarkedsdimensionen.

4. Rådet NOTERER også medlemsstaternes fremskridt med at identificere nationale mål efter 

dialogprocessen med Kommissionen for at tjekke overensstemmelsen mellem nationale og 

europæiske mål. Rådet TILSKYNDER Kommissionen til at fortsætte samarbejdet med de 

nationale myndigheder med henblik på at opstille realistiske og ambitiøse nationale mål i de 

næste nationale reformprogrammer, som stemmer overens med de identificerede makro-

strukturelle flaskehalse for vækst. Indikationerne viser, at de foreløbige nationale mål generelt 

synes at stemme overens med målene på EU-niveau. 

5. Rådet FINDER, at de overordnede mål bør ses som repræsentative for de overordnede frem-

skridt hen imod visionen for Europa 2020. Rådet FORESLÅR, at de nationale overordnede 

mål bør være forenelige med følgende principper:

· De nationale mål bør være både ambitiøse og realistiske. De bør afspejle nationale 

makrostrukturelle flaskehalse for vækst og landespecifikke vilkår, hvad angår den øko-

nomiske udvikling såvel som de makroøkonomiske, sociale, miljømæssige og finanspo-

litiske udfordringer, hvert land står over for.

· Medlemsstaterne har fuldt ejerskab over deres nationale mål uden at skulle deltage i byr-

dedeling. Målet bør imidlertid også være bred sammenhæng og konsekvens mellem 

målene for hver medlemsstat, men også på EU-niveau. Økofinrådet spiller en vigtig rolle 

for at sikre, at de overordnede finanspolitiske begrænsninger respekteres fuldt ud.
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· Selv om der ikke er tale om en øvelse i byrdedeling, bør alle medlemsstater stile efter at 

gøre fremskridt, men medlemsstater med større underskud bør generelt bidrage mere til 

at opfylde det samlede mål samtidig med, at der sikres overensstemmelse med behovet 

for finanspolitisk konsolidering.

· Der bør tages behørigt højde for den indbyrdes sammenhæng mellem mål, eftersom op-

fyldelse af ét mål kan være nyttigt for at opfylde andre.

· Fremskridt hen imod de overordnede mål bør evalueres regelmæssigt, og eventuelt bør 

der foretages en midtvejsevaluering.

6. Rådet UNDERSTREGER, at politikker på EU- og nationalt niveau til styrkelse af incita-

mentssystemer til opfyldelse af mål bør prioriteres og være forenelige med de tilsagn om 

finanspolitisk konsolidering, der er givet i forbindelse med stabilitets- og vækstpagten. Det er 

især  vigtigt, når det gælder målet for F&U-udgiftsraten (hvor først og fremmest den private 

sektors udgifter bør stige), målet om social inklusion/fattigdom (hvor øget ledighed, f.eks. 

blandt grupper, som i dag er socialt udstødte, bør stå for størstedelen af fremskridtene) og 

målet om energieffektivitet (hvor de energibrugere, som drager nytte af energibesparelser, 

generelt bør bære de ekstra investeringsomkostninger).

Integrerede retningslinjer

7. Rådet VEDTAGER  med henblik på Det Europæiske Råds møde den 17. juni rapporten om de 

overordnede retningslinjer for de økonomiske politikker som del af de strømlinede integrerede 

retningslinjer. De foreslåede overordnede retningslinjer for de økonomiske politikker udgør 

den rette referenceramme for medlemsstaternes og EU's økonomiske politikker. Rådet 

UNDERSTREGER, at BEPG udgør retsgrundlaget for landespecifikke henstillinger under 

artikel 121, stk. 2, og derfor er af særlig relevans for styrkelsen af EU's økonomiske samord-

ning.
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De vigtigste flaskehalse for bæredygtig vækst

8. Rådet BEKRÆFTER betydningen af at identificere de vigtigste nationale makrostrukturelle 

flaskehalse for vækst og udforme politikker, der kan tackle disse med henblik på at skabe de 

rette betingelser for bæredygtig og afbalanceret vækst og beskæftigelse i fremtiden. Rådet 

SER MED TILFREDSHED på det arbejde, Kommissionen i den forbindelse har udført sam-

men med medlemsstaterne og Udvalget for Økonomisk Politik og Det Økonomiske og Finan-

sielle Udvalg og GODKENDER EFC's og EPC's rapport om identificering af nationale 

makrostrukturelle flaskehalse for vækst. Medlemsstaterne opfordres til at tage hensyn til disse 

forslag, når de angiver flaskehalsene i deres nationale reformprogrammer.

9. Tackling af disse flaskehalse indebærer, at der på mellemlang til lang sigt på makroniveau 

skabes de rette rammevilkår for at korrigere budgetmæssige og makrofinansielle problemer 

samt eksterne ubalancer. Der vil også være brug for politikker til at frigøre drivkræfter for 

vækst, der har virkning på makroøkonomisk niveau, f.eks. arbejdsmarkeds- og produktmar-

kedspolitikker samt problemer i forbindelse med innovation, F&U, klimaændringer og uddan-

nelse. Det vil være vigtigt for medlemsstaterne at udforme politikker, som tager fat på eksiste-

rende flaskehalse og derved skaber de rette betingelser for bæredygtig og afbalanceret vækst 

og beskæftigelse i fremtiden. 

Udvidet samordning af den økonomiske politik og timing

10. Rådet SER MED TILFREDSHED PÅ Kommissionens meddelelse om "Styrket samordning af 

de økonomiske politikker" for EU som helhed og euroområdet især, der indeholder forslag til 

styrkelse af stabilitets- og vækstpagten, en mere omfattende overvågning af den makroøko-

nomiske udvikling og konkurrenceevnen inden for euroområdet og en integreret samordning 

af de økonomiske politikker i EU. 

11. Rådet HILSER arbejdet i den taskforce, der blev etableret af formanden for Det Europæiske 

Råd, VELKOMMENT og imødeser dens forslag om bl.a. udvidet politisk samordning og en 

styrkelse af stabilitets- og vækstpagten.
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12. Rådet ER AF DEN OPFATTELSE, at overvågningen under Europa 2020-strategien og stabi-

litets- og vækstpagten bør tilrettelægges på følgende måde:

· Rapporteringen i stabilitets- og konvergensprogrammerne og de nationale reformprogram-

mer bør afstemmes bedre for at tage hensyn til Det Europæiske Råds rådgivning. Alle 

disse politikområder bør analyseres på en integreret måde. Instrumenterne skal dog holdes 

klart adskilt. Stabilitets- og vækstpagtens integritet skal bevares fuldt ud ligesom Økofin-

rådets specifikke ansvar for at føre tilsyn med gennemførelsen.

· Overvågningen bør være mere omfattende, tilbundsgående og effektiv, sætte større fokus 

på indhold og tage større hensyn til euroområde-dimensionen.

· Overvågningen bør bidrage til politikudformningen på nationalt plan og sikre overordnet 

sammenhæng set ud fra EU's og euroområdets samlede synsvinkel. Det mangler at blive 

drøftet af taskforcen. 

· I forbindelse med timingen af rapporteringen og policyrådgivningen bør behovet for til-

strækkelig forberedelse på nationalt plan overvejes og det bedst mulige tidspunkt til at 

vurdere de nationale finanspolitikker fastsættes, idet de nationale parlamenters rolle 

respekteres.

· Interaktion og komplementaritet mellem politikker på EU- og nationalt plan bør udforskes 

fuldt ud. 

· Enhver gentagelse af processer bør undgås og medlemsstaternes rapporteringsbyrde mini-

meres.
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13. Rådet OPFORDRER Kommissionen til at give en oversigt over de flaskehalse, der forventes 

på EU-niveau under flagskibsinitiativerne, og angive, hvordan den tematiske søjle kan ud-

munde i politiske henstillinger til medlemsstaterne. I den forbindelse bør Kommissionen i 

dialog med medlemsstaterne sikre, at de rette evalueringsrammer til dette formål er på plads.

________________________


