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Käesolevaga edastatakse delegatsioonidele nõukogu järeldused Euroopa 2020. aasta strateegia 
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Nõukogu järeldused Euroopa 2020. aasta strateegia kohta

Euroopa 2020. aasta strateegia

1. Euroopa 2020. aasta strateegia on Euroopa Liidu uus strateegia, mille eesmärgiks on arukas, 

jätkusuutlik ja kaasav majanduskasv ning töökohtade loomine. See on keskne element 

Euroopa vastuses maailma kõige tõsisemale majanduskriisile pärast 1930ndaid aastaid, mis on 

ohustanud makromajanduslikku ja finantsstabiilsust ning mõjutaks pideva poliitilise tegevuse 

puudumisel Euroopa majanduse kasvupotentsiaali paljudeks aastateks. Euroopa 2020. aasta 

strateegias käsitletakse makromajandusliku ja finantsstabiilsuse poole püüdlemise koheseid ja 

pikaajalisemaid vajadusi. Selles esitatakse sobiv raamistik lühiajalisest kriisiabist loobumise 

strateegiate rakendamiseks, kombineerides õigeaegse fiskaalstiimuli eemaldamise, 

reaalmajandusega seotud meetmed ja finantssektori toetamise majanduskasvu soodustavate 

struktuurireformide järk-järgulise kasutuselevõtuga keskpika ja pikaajalise perioodi jooksul. 

Samuti on strateegia eesmärk lahendada probleeme, mis on seotud rahvastiku vananemise, 

globaliseerumise ja kliimamuutusega ning konkurentsivõimeküsimuste ja makromajandusliku 

tasakaalustamatusega, mis olid päevakohased juba enne majanduskriisi.

2. Uue strateegia keskmes on liikmesriikide majanduspoliitikate tõhusama kooskõlastamise 

raamistik, mis tugineb riikide ulatuslikumale järelevalvele ja hõlmab integreeritud moel kõiki 

makromajandusliku ja struktuuripoliitika valdkondi. See tugevdatud raamistik peaks 

hõlbustama kriisist väljumise strateegiate viivitamatut käivitamist ja rahuldama kiireloomulist 

vajadust eelarvete konsolideerimise järele nii lühema kui keskpika perioodi jooksul 

majanduskasvu toetavate ja kulude piiramisele suunatud eelarve konsolideerimise strateegiate 

kaudu ning seda tuleks kombineerida majanduskasvu tõkestavate kitsaskohtade kõrvaldamist 

käsitlevate pikaajaliste strateegiate rakendamisega.
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Eesmärgid

3. Nõukogu VÕTAB TEADMISEKS edusammud Euroopa hariduseesmärkide kontrollväärtuste 

kindlaksmääramisel ning näitajate väljatöötamisel sotsiaalse kaasatuse valdkonnas. Peamised 

eesmärgid peaksid olema osaks koondsuunistest. Nõukogu TOONITAB vajadust, et 

eesmärgid oleksid kooskõlas Euroopa 2020. aasta strateegia üldiste eesmärkidega 

(majanduskasv ja töökohad) ning vajadusega eelarve konsolideerimise järele. Eelkõige peaks 

sotsiaalset kaasatust käsitlev ELi eesmärk hõlmama tööturu mõõdet.

4. Samuti MÄRGIB nõukogu ära liikmesriikide edusammud oma siseriiklike eesmärkide 

kindlaksmääramisel pärast dialoogi komisjoniga, et kontrollida riiklike ja Euroopa eesmärkide 

vahelist kooskõla. Nõukogu JULGUSTAB komisjoni jätkama tööd riikide ametiasutustega, et 

seada järgmistes riiklikes reformikavades realistlikud ja ambitsioonikad siseriiklikud 

eesmärgid, mis aitavad eemaldada tuvastatud makrostruktuuri kitsaskohti, mis majanduskasvu 

tõkestavad. Märgid näitavad, et esialgsed siseriiklikud eesmärgid on üldiselt ELi tasandi 

eesmärkidega kooskõlas.

5. Nõukogu leiab, et peamisi eesmärke tuleks käsitada kui näitajaid, mis osutavad Euroopa 

2020. aasta strateegia visiooni elluviimisel saavutatud edule. Nõukogu TEEB 

ETTEPANEKU, et peamised siseriiklikud eesmärgid peaksid olema kooskõlas järgmiste 

põhimõtetega:

· Siseriiklikud eesmärgid peaksid olema samal ajal nii ambitsioonikad kui realistlikud. 

Nad peaksid kajastama riiklikke majanduskasvu pidurdavaid makrostruktuuri kitsaskohti 

ja riigi konkreetseid olusid nii majandusarengu aspektist kui ka seoses 

makromajanduslike, sotsiaalsete, keskkonnaalaste ja fiskaalsete väljakutsetega, millega 

iga riik silmitsi seisab.

· Liikmesriigid vastutavad oma siseriiklike eesmärkide eest täielikult ise ega jaga 

kohustusi teistega. Eesmärk peaks siiski olema laialdane sidusus ja järjepidevus kõikide 

liikmesriikide eesmärkide puhul ning ka ELi tasandil. Majandus- ja rahandusküsimuste 

nõukogul on tähtis roll üldiste fiskaalpiirangute täieliku järgimise tagamisel.
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· Kuigi tegemist ei ole kohustuste jagamisega, peaks kõik liikmesriigid püüdlema edu 

saavutamise suunas, kuid suuremate puudujääkidega riigid peaksid aitama üldiselt 

rohkem kaasa koondeesmärgi saavutamisele, võttes samas arvesse vajadust eelarve 

konsolideerimise järele.

· Piisavalt tuleks arvesse võtta eesmärkide vahelisi seoseid, kuna ühe eesmärgi 

saavutamine võib aidata kaasa teiste saavutamisele.

· Regulaarselt tuleks läbi vaadata edusamme peamiste eesmärkide suunas ning vajaduse 

korral tuleks läbi viia vahehindamine.

6. Nõukogu RÕHUTAS, et esmatähtsaks tuleks pidada selliseid ELi ja riikliku tasandi 

poliitikaid, mis tugevdavad eesmärkide saavutamise stiimulite süsteeme ja on kooskõlas 

stabiilsuse ja kasvu pakti kontekstis võetud eelarve konsolideerimise kohustustega. See on 

eriti oluline seoses teadus- ja arendustegevusele tehtavate kulutuste määra eesmärgiga (mille 

puhul peaks põhimõtteliselt suurenema erasektori kulutused), sotsiaalse kaasatusega / 

vaesusega seotud eesmärgiga (mille puhul peaks tööhõive suurenemine, näiteks praegu 

sotsiaalselt tõrjutud rühmade puhul, andma suurima panuse edusse) ning energiatõhususe 

eesmärgiga (mille puhul peaksid energiasäästust kasu saavad tarbijad üldjuhul kandma 

täiendavad investeerimiskulud).

Koondsuunised

7. Nõukogu VÕTAB VASTU aruande ühtlustatud koondsuuniste osaks olevate 

majanduspoliitika üldsuuniste kohta ja esitab selle 17. juunil kokku tulevale Euroopa 

Ülemkogule. Kavandatud majanduspoliitika üldsuunistes nähakse ette kohane tugiraamistik 

liikmesriikide ja ELi majanduspoliitikate jaoks. Nõukogu TOONITAB, et majanduspoliitika 

üldsuunised on artikli 121 lõike 2 kohaselt õiguslikuks aluseks riigipõhistele soovitustele ning 

on seega eriti asjakohased ELi majanduspoliitika kooskõlastamise tõhustamisel.
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Jätkusuutlikku majanduskasvu tõkestavad peamised kitsaskohad

8. Nõukogu KINNITAB TAAS, kui oluline on määrata kindlaks kõige tähtsamad 

majanduskasvu pidurdavad riikliku makrostruktuuri kitsaskohad ning töötada nende 

kaotamiseks välja poliitikad, et tagada kohased tingimused jätkusuutlikuks ja tasakaalustatud 

majanduskasvuks ning töökohtade loomiseks tulevikus. Nõukogu TERVITAB komisjoni 

poolt selles vallas koos liikmesriikide, majanduspoliitika komitee ja majandus- ja 

rahanduskomiteega tehtud tööd ning KIIDAB HEAKS nimetatud komiteede aruande, mis 

käsitleb majanduskasvu tõkestavaid riikliku makrostruktuuri kitsaskohti. Liikmesriikidel 

palutakse neid soovitusi oma riiklikes reformikavades kitsaskohtade kindlaksmääramisel 

arvesse võtta.

9. Nende kitsaskohtadega tegelemine hõlmab sobivate raamtingimuste loomist keskpika kuni 

pikaajalise perioodi jooksul makrotasandil, et lahendada eelarvelisi ja makrofinantsilisi 

probleeme ja vähendada välist tasakaalustamatust. Samuti nõuab see, et poliitika kujundamisel 

käsitletaks makromajanduslikul tasandil majanduskasvu soodustavaid tegureid, nagu tööturu 

ja tooteturgude poliitikad ning innovatsioon, teadus- ja arendustegevus, kliimamuutuse ja 

hariduspoliitika. On oluline, et liikmesriigid töötaksid välja poliitikad, mis käsitlevad 

olemasolevaid kitsaskohti ning tagavad seega sobivad tingimused jätkusuutlikuks ja 

tasakaalustatud majanduskasvuks ning töökohtade loomiseks tulevikus.

Tõhusam majanduspoliitika kooskõlastamine ja ajastatus

10. Nõukogu TERVITAB komisjoni teatist ELi kui terviku ja konkreetsemalt euroala 

majanduspoliitika koordineerimise edendamise kohta, mis sisaldab ka ettepanekuid stabiilsuse 

ja kasvu pakti tugevdamiseks, ulatuslikumat järelevalvet euroala siseste makromajanduslike ja 

konkurentsivõime alaste arengute osas ning terviklikumat majanduspoliitika kooskõlastamist 

ELis.

11. Nõukogu TERVITAB Euroopa Liidu Ülemkogu eesistuja loodud töökonna tööd ning ootab 

töökonna ettepanekuid, muu hulgas poliitika tõhusamaks kooskõlastamiseks ning stabiilsuse 

ja kasvu pakti tugevdamiseks.
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12. Nõukogu LEIAB, et Euroopa 2020. aasta strateegia ning stabiilsuse ja kasvu pakti kohane 

järelevalve tuleks korraldada järgmiste põhimõtete kohaselt:

· Aruandlus stabiilsus- ja lähenemisprogrammide ning riiklike reformikavade raames peaks 

olema paremini kooskõlastatud ning selle puhul tuleks arvesse võtta Euroopa Ülemkogu 

antud suuniseid. Kõiki neid poliitikavaldkondi tuleks analüüsida integreeritud moel. Need 

vahendid hoitakse siiski selgelt lahus. Stabiilsuse ja kasvu pakti terviklikkus säilitatakse 

täiel määral, samuti jääb majandus- ja rahandusküsimuste nõukogule erivastutus selle 

rakendamise järelevalve eest.

· Järelevalve peaks olema ulatuslikum, põhjalikum ja tõhusam, keskendudes rohkem sisule 

ning võttes paremini arvesse euroala mõõdet.

· Järelevalve tulemusi tuleks arvesse võtta poliitika kujundamise protsessis riiklikul tasandil 

ning see peaks tagama üldise ühtsuse ELi ning euroala kui terviku seisukohast. Seda peab 

töökond veel arutama.

· Aruannete ja poliitiliste suuniste esitamise ajastamisel tuleks arvesse võtta vajadust piisava 

ettevalmistamise järele riiklikul tasandil ning tagada parim võimalik hetk riikide 

fiskaalpoliitika hindamiseks, austades samas riikide parlamentide rolli.

· Täiel määral tuleks kasutada ära seoseid ja täiendavusi ELi ja riikliku tasandi poliitikate 

vahel.

· Vältida tuleks protsesside igasugust dubleerimist ning minimaalseks tuleks viia 

liikmesriikide aruandluskoormus.
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13. Nõukogu PALUB komisjonil esitada ülevaate suurprojektides käsitletud ELi tasandi 

kitsaskohtadest ning kirjeldada, kuidas saaks asjaomasest teemavaldkonnast lähtuvalt 

koostada liikmesriikidele suunatud poliitilised soovitused. Seoses sellega peaks komisjon 

dialoogis liikmesriikidega tagama, et selleks otstarbeks on olemas nõuetekohased 

hindamisraamistikud.


