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Delegatsioonidele edastatakse lisas nõukogu järeldused Euroopa 2020. aasta strateegia kohta 

nõukogus (majandus- ja rahandusküsimused) vastuvõetud kujul.
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LISA

Euroopa 2020

Nõukogu järeldused

Eesmärgid ja prioriteedid

1. Nõukogu VÕTAB TEADMISEKS komisjoni teatise „Euroopa 2020. aastal – aruka, 

jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia”. Teatises visandatakse Euroopa Liidu ja 

liikmesriikide jaoks sobiv raamistik, mille abil väljuda kriisist ning tegeleda Euroopa 

majanduse struktuuriliste nõrkuste ja makromajanduslike probleemidega, mis on kriisiga 

suurenenud. Lähenemisviis vastab üldiselt majandus- ja rahandusküsimustes nõukogus 2. 

detsembril 2009 seoses 2010. aastale järgneva Lissaboni strateegiaga väljendatud 

seisukohtadele.

2. Nõukogu RÕHUTAB vajadust suunata EL kindlalt jätkusuutliku majanduskasvu ja 

töökohtade loomise teele ning NÕUSTUB kolme Euroopa 2020. aasta strateegia väljapakutud 

prioriteediga: arukas majanduskasv, jätkusuutlik majanduskasv ja kaasav majanduskasv. 

Nõukogu LEIAB, et komisjoni kavandatud suurprojektid on hea lähtepunkt, mille alusel 

arutada, kuidas keskendada jõupingutused asjakohastele valdkondadele.

3. Nõukogu RÕHUTAB samuti, et makromajandusliku stabiilsuse taastamine ja liikmesriikide 

rahanduse jätkusuutlikule teele tagasi juhtimine on majanduskasvu ja töökohtade loomise 

eeltingimus ning et majanduskasv on tähtis eelarve konsolideerimiseks. Seepärast RÕHUTAB 

nõukogu, et stabiilsuse ja majanduskasvu pakti kohased struktuurireformid ja eelarve 

konsolideerimine peavad toimuma koos, ning RÕHUTAB vajadust tagada 

makromajanduslike ja eelarvepiirangute täielik arvessevõtmine, kuna nendest sõltub meie 

sotsiaalmudelite pikaajaline jätkusuutlikkus.

4. Nõukogu RÕHUTAB, et Euroopa 2020. aasta strateegia peaks olema tegevuskava kõigi 

liikmesriikide jaoks, kuid ühtlasi tuleb võtta arvesse erinevaid lähtepositsioone ja riikide 

eripärasid, edendades majanduskasvu kõigi jaoks.
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Nõukogu LEIAB samuti, et strateegia peaks aitama kaasa majanduslikule, sotsiaalsele ja 

territoriaalsele ühtekuuluvusele liikmesriikides ja ELi piirkondades.

ELi tasandi instrumentide mobiliseerimine

5. Nõukogu VÕTAB TEADMISEKS ettepaneku mobiliseerida ELi poliitikad ja instrumendid, 

sealhulgas õiguslikud ja finantsinstrumendid (samuti ühtekuuluvuspoliitika), et saavutada EL 

2020 eesmärke. Eelkõige TOETAB nõukogu järgmisi ettepanekuid:

• tugineda täiel määral ühtse turu poliitikale, et vähendada killustatust ja kõrvaldada 

takistused piiriüleselt tegevuselt;

• töötada välja tugev ELi välismajanduse tegevuskava; ning

• tõhustada Euroopa 2020. aasta strateegia rahastamiseks vajalikke instrumente. Sellega 

seoses tuleks pöörata rohkem tähelepanu olemasolevate ühenduse poliitikavahendite 

paremale kasutamisele ning ELi eelarveprioriteetide vastavusse viimisele Euroopa 

2020. aasta strateegiaga, ennetamata siiski eelseisvaid arutelusid uue finantsraamistiku 

üle. Samuti on oluline luua uusi rahastamisvahendeid, eelkõige esitada ettepanekuid 

koostöös Euroopa Investeerimispanga grupiga, et täiustada ja paremini kasutada ELi 

eelarvevahendeid ja EIP grupi rahastamist.

Väljumisstrateegiad ja struktuurireformid

6. Nõukogu NÕUSTUB, et Euroopa 2020. aasta strateegia peab kriisi järel tulema toime 

väljakutsega suunata poliitikad kriisijuhtimiselt selliste keskmise tähtajaga kuni pikaajaliste 

reformide läbiviimisele, mis parandavad riigi rahanduse jätkusuutlikkust ja suurendavad 

majanduskasvu väljavaateid. Nõukogu on juba aktiivselt töötanud, et leppida kokku 

fiskaalstiimulite ja finantsturge toetavate meetmete lõpetamise koordineeritud strateegia 

põhimõtetes ning kriisiga seoses töö- ja tooteturgudel võetud lühiajaliste meetmete 

järkjärgulise kaotamise ajastamises ja järjestamises. Nõukogu PÜHENDUB jätkuvalt 

erinevates valdkondades väljumisstrateegiate rakendamise tähelepanelikule jälgimisele.

7. Nõukogu ON NÕUS, et kõigepealt tuleb kindlaks määrata majanduskasvu pidurdavad 

valdkonnad (sealhulgas infrastruktuuri osas) nii ELi kui siseriiklikul tasandil ning kujundada

poliitikad, mis tagavad vajalikud tingimused jätkusuutlikuks ja tasakaalustatud 

majanduskasvuks ja töökohtade loomiseks tulevikus.
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See aitab vältida ohtu Euroopa sotsiaalmudelitele ja kaitsta keskkonda. Nõukogu KUTSUB 

komisjoni ÜLES jätkama tööd koos liikmesriikide, majanduspoliitika komitee ning majandus-

ja rahanduskomiteega, tuginedes olemasolevatele analüütilistele raamistikele, et aidata juunis 

toimuvaks majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu istungiks määrata kindlaks 

majanduskasvu takistavad kitsaskohad igas liikmesriigis ja ELi tasandil.

8. Nõukogu RÕHUTAB, kuivõrd tähtis on alustada viivitamata struktuurireformide 

rakendamist. Otsekohe tuleks alustada struktuurireformidega, mille elluviimise kulud on 

madalad ja millega ei kaasne praeguses konjunktuuris suurt riski lühiajaliste negatiivsete 

majandusmõjude tekkeks (nt mõju eelarveraamistikule, riigi rahanduse kvaliteedile, 

pensionidele ja muudele maksete saamise õigustele, konkurentsivõime parandamise 

poliitikatele ning põhjendamatu halduskoormuse vähendamise algatustele). Lisaks sellele 

tuleb kaaluda teisi struktuurireforme, näiteks tööturul.

Eesmärgid

9. Nõukogu VÕTAB TEADMISEKS ettepaneku määrata kindlaks viis peamist eesmärki, mis 

EL peab 2020. aastaks saavutama ning mille alusel seatakse siseriiklikud eesmärgid. 

Peaeesmärkide valiku osas RÕHUTAB nõukogu, et oluline on valida tulemustele 

orienteeritud eesmärgid ning tagada sidusus eri peaeesmärkide vahel ning ELi tasandi ja 

siseriiklike eesmärkide vahel. Samuti RÕHUTAB nõukogu vajadust osutada selgemini 

tootlikkuse tõstmisele ning majanduskasvule ja töökohtade loomisele ning pidada kinni 

subsidiaarsuse põhimõttest. Nõukogu LEIAB, et kiiresti tuleb pöörata tähelepanu laiemale 

näitajale teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni jaoks. Täiendavalt tuleb kaaluda 

võimaliku sotsiaalse kaasatuse eesmärgi põhimõtet ja sisu. Nii ELi kui siseriiklikul tasandil 

tuleb veel analüüsida kontrollväärtuste mõju, tuginedes komisjoni, liikmesriikide ja nõukogu 

partnerlusele, võttes arvesse riikide lähtepositsioone ja olusid.

10. Nõukogu SOOVITAB, et ELi ja siseriiklike eesmärkide saavutamisel tehtud edusamme peaks 

Euroopa Ülemkogu vähemalt korra aastas rangelt jälgima, tuginedes Euroopa Komisjoni tööle 

ja asjakohaste nõukogu koosseisude panustele. Euroopa Ülemkogu võib kaaluda 2020. aasta 

eesmärkide saavutamisel vahe-eesmärkide kehtestamist.
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Juhtimine

11. Nõukogu TUNNUSTAB Euroopa 2020. aasta strateegia jaoks väljapakutud uut tõhustatud 

juhtimisraamistikku. Nõukogu TOETAB lähenemisviisi, mille kohaselt viiakse uued reformid 

ellu ühelt poolt ELi ja liikmesriikide tasandi algatuste ja peamiste eesmärkide saavutamise 

kaudu temaatilise lähenemisviisi alusel, ja teiselt poolt riikide üle tõhusa järelevalve 

teostamise kaudu, milles keskendutakse väljumisstrateegiate rakendamisele ning 

majanduskasvu ja konkurentsivõimega seotud makromajanduslikele küsimustele, sealhulgas 

makromajanduslikule tasakaalustamatusele ja makrofinantsilisele stabiilsusele, ja millega 

tagatakse riigi rahanduse jätkusuutlikkus. Eelkõige TOETAB nõukogu Euroopa Ülemkogu 

aktiivset kaasamist ja vastutust nii nende küsimuste korrapärase käsitlemise, konkreetsetes 

poliitikavaldkondades poliitiliste juhtnööride andmise ja Euroopa 2020. aasta eesmärkide 

saavutamisel tehtud edusammude hindamise näol.

12. Nõukogu LEIAB, et protsesside ajastamise hindamisel tuleb silmas pidada liikmesriikidele 

antava poliitilise nõu üldise sidususe parandamist. Nõukogu RÕHUTAB, et 

struktuurireformid ja riigi rahandus on omavahel poliitiliselt tihedalt seotud: 

struktuurireformid aitavad riigi rahanduse jätkusuutlikkusele kaasa otseselt 

(nt pensionireformid) ja ka kaudselt (majanduskasvu ja töökohtade loomise toetamine).

13. Nõukogu MÄRGIB, et majanduspoliitika üldsuuniste (aluslepingu artikli 121 lõige 2) alusel 

antavad riigipõhised soovitused keskenduvad poliitilisele nõule, kuidas tulla toime 

makromajandusliku tasakaalustamatusega, tugevdada konkurentsivõimet ja tõhustada 

majanduskasvu kiirendamise seisukohast olulisi struktuurireforme. Nõukogu ANALÜÜSIB 

viise, kuidas tagada selliste majanduspoliitika üldsuuniste kohaste riigipõhiste soovituste 

vastavus liikmesriikide ja ELi fiskaalraamistiku ja riigi rahanduse piirangutega. Selleks et 

tagada makromajandusliku / fiskaalraamistiku ja temaatiliste tegevuskavade vaheline üldine 

sidusus, VÕTAB nõukogu TEADMISEKS ettepaneku, mille eesmärk on käsitleda 

majanduspoliitika üldsuuniste alusel soovitusi väljapakutud temaatilistes küsimustes, millel 

on oluline makromajanduslik mõju.

14. Nõukogu ON NÕUS, et Euroopa 2020. aasta strateegia peamiste eesmärkide saavutamiseks 

on väga oluline liikmesriikide üle tõhusama järelevalve teostamine. Järelevalve võiks hõlmata 

nii liikmesriikidele täpsemate ja konkreetsemate poliitikasoovituste andmist kui ka 

varasemaga võrreldes soovituste rakendamise tähelepanelikumat kontrollimist.
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Samuti on vajalik väljumisstrateegiate tugev koordineerimine, et tagada sidusus ja vältida 

negatiivseid ülekanduvaid mõjusid terves ELis.

15. Pidades silmas rahaliidus suurema ülekanduva mõju olemasolu, LEIAB nõukogu, et 

väljumisstrateegiate tihedam koordineerimine, tugevamad kontrollimehhanismid riikide 

järelevalve teostamisel ning otsekohesemad poliitikanõuanded on eriti olulised euroalal, et 

tagada majandus- ja rahaliidu nõuetekohane toimimine. Lissaboni lepinguga (artikkel 136) on 

selles osas kaasnenud uued võimalused. Nõukogu OOTAB komisjonilt juunis toimuvaks 

majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu istungiks üksikasjalikumat raamistikku käsitlevate 

ettepanekute esitamist.

16. Nõukogu RÕHUTAB, kuivõrd tähtis on töötada välja läbipaistvad ja tõenditel põhinevad 

hindamisraamistikud, et tagada järelevalve tulemuslikkus nii liikmesriikide tasandil kui 

valdkondlikult, ja tagada sidusad soovitused, ning KUTSUB majanduspoliitika komiteed 

ÜLES andma oma panuse selliste raamistike väljatöötamisse juunis koguneva Euroopa 

Ülemkogu kohtumiseks.

17. Lisaks sellele RÕHUTAB nõukogu, et tähelepanu tuleb pöörata ELi mõõtme tugevdamisele 

ja ELi vahendite tõhusamale kasutamisele, et teha võimalikult suur osa tööst ära ELi tasandil, 

ning et tegeliku, konkreetse ja koordineeritud poliitilise tegevuse tagamiseks tuleb tõhustada 

ELi tasandi tegevuste edusammude jälgimist ning et ELi ja poliitikate ja siseriiklike 

poliitikate koostoime on vastastikku tugevdav.

Teavitamine

18. Nõukogu TULETAB MEELDE, et poliitikate ja reformide elluviimiseks on väga tähtis 

üldsuse teadlikkus nendest ja üldsuse toetus neile. Seda silmas pidades LEIAB nõukogu, et 

poliitilised nõuanded peaksid olema avalikud. Samuti tuleks anda üldsusele teada 

edusammudest nii Euroopa 2020. aasta strateegia peamiste eesmärkide saavutamisel kui ka 

seoses oluliste makromajanduslike muutujatega, tuginedes asjakohastele näitajatele, mis on 

tihedalt seotud lõppeesmärkide saavutamisega.
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Kokkuvõtvad märkused

19. Nõukogu (majandus- ja rahandusküsimused) ON VALMIS jätkama tööd Euroopa 2020. aasta 

strateegia juhtimisstruktuuriga, sealhulgas valmistama komisjoni ettepaneku alusel ette uued 

koondsuunised, et Euroopa Ülemkogu saaks need juunis kinnitada. Samuti ON nõukogu 

(majandus- ja rahandusküsimused) VALMIS:

· toetama soovi korral Euroopa Ülemkogu strateegiliste suuniste andmisega, sealhulgas 

võimalikuks iga-aastaseks majandusteemaliseks tippkohtumiseks;

· täitma täielikult enda rolli kavandatavas riikide makrostruktuurilise majandusolukorra 

järelevalve kehtestamises Euroopa 2020. aasta strateegia alusel, tagades niiviisi Euroopa 

2020 kohaste poliitikate sidususe ja järjepidevuse, eelkõige seoses liikmeriikide 

makromajanduslike ja eelarveliste piirangute range jälgimisega;

· tegema tihedat koostööd teiste nõukogu formatsioonidega, et luua uue strateegia 

teemavaldkondade konkreetsete suurprojektide jaoks analüütiline aluspõhi; ning

· töötama välja riikide makrostruktuurilise olukorra järelevalve põhimõtted ja järelevalvet 

läbi viima, keskendudes riigi rahanduse küsimustele, tasakaalustamatust tekitavatele 

teguritele ja võimalikele majanduskasvu mootoritele, võttes täielikult arvesse 

ülekanduvaid mõjusid.

Lõpetuseks soovib nõukogu RÕHUTADA 2013./2014. aastal läbiviidava strateegia 

vahehindamise kasulikkust.

________________________


