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LIITE

Eurooppa 2020

Neuvoston päätelmät

Tavoitteet ja painopisteet

1. Neuvosto PANEE MERKILLE komission tiedonannon "Eurooppa 2020 – Älykkään, 

kestävän ja osallistavan kasvun strategia". Siinä esitetään asianmukainen kehys Euroopan 

unionille ja jäsenvaltioille kriisistä irtautumiseksi ja Euroopan talouden rakenteellisiin 

heikkouksiin sekä kriisin myötä lisääntyneisiin makrotalouden haasteisiin puuttumiseksi. 

Kaiken kaikkiaan tämä lähestymistapa vastaa hyvin näkemyksiä, jotka Ecofin-neuvosto esitti 

2. joulukuuta 2009 "vuoden 2010 jälkeisen Lissabonin strategian" yhteydessä.

2. Neuvosto KOROSTAA, että EU:n on vakaasti saatettava nousevalle uralle kestävä kasvu ja 

työpaikkojen luominen ja HYVÄKSYY Eurooppa 2020 -strategialle ehdotetut kolme 

painopistettä: älykäs kasvu, kestävä kasvu ja osallistava kasvu. Neuvosto KATSOO, että 

nämä komission esittämät lippulaivahankkeet ovat hyvä lähtökohta, jonka pohjalta voidaan 

pohtia sitä, miten ponnistukset keskitetään asianmukaisille aloille.

3. Neuvosto myös PAINOTTAA, että makrotalouden vakauden palauttaminen ja jäsenvaltioiden 

julkisen talouden saattaminen jälleen kestävälle tielle ovat edellytyksiä kasvulle ja 

työpaikoille ja että kasvu on tärkeää julkisen talouden vakauttamisen tukemiseksi. Neuvosto 

KOROSTAA sen vuoksi, että vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisten rakenteellisten 

uudistusten ja julkisen talouden vakauttamisen on kuljettava käsi kädessä, ja KOROSTAA, 

että makrotalouden ja finanssipoliittisten pakotteiden täysimääräinen noudattaminen on 

varmistettava, sillä ne ovat sosiaalisten malliemme pitkän aikavälin kestävyyden edellytys.

4. Neuvosto KOROSTAA, että Eurooppa 2020 -strategian olisi oltava kaikkia jäsenvaltioita 

koskettava asia, joka edistää kaikkien kasvua, ja siinä olisi otettava huomioon erilaiset 

lähtökohdat ja kansalliset ominaispiirteet. 
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Lisäksi se KATSOO, että strategian on tuettava EU:n eri jäsenvaltioiden ja alueiden 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta.

EU:n tason välineiden käyttöön ottaminen

5. Neuvosto PANEE MERKILLE EU 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamiseksi esitetyn 
ehdotuksen EU:n politiikkojen ja välineiden, myös oikeudellisten ja rahoitusvälineiden 
(koheesiopolitiikka mukaan luettuna), käyttöön ottamista. Neuvosto TUKEE erityisesti 
ehdotusta:
• käyttää sisämarkkinapolitiikkaa täysimääräisesti hyväksi pirstaloituneisuuden 

vähentämiseksi ja rajat ylittävän toiminnan esteiden poistamiseksi;
• kehittää vahva ulkoinen talouspolitiikka; sekä
• parantaa välineitä, joilla Eurooppa 2020:n rahoitusta voidaan edistää. Tässä yhteydessä 

voitaisiin kiinnittää suurempaa huomiota olemassa olevien yhteisön poliittisten 
välineiden tehokkaampaan hyödyntämiseen ja EU:n talousarvion painopisteiden 
mukauttamiseen Eurooppa 2020 -strategiaan estämättä tulevia, uudesta 
rahoituskehyksestä käytäviä keskusteluja; lisäksi olisi suunniteltava innovatiivisia 
rahoitusvälineitä, erityisesti ehdotuksia yhteistyössä EIP-ryhmän kanssa EU:n 
talousarviovarojen ja EIP-ryhmän rahoituksen virtaviivaistamiseksi ja saamiseksi 
paremmin käyttöön.

Irtautumisstrategiat ja rakenteelliset uudistukset

6. Neuvosto ON YHTÄ MIELTÄ siitä, että Eurooppa 2020 -strategian on kriisin jälkeisessä 
tilanteessa vastattava haasteeseen politiikkojen uudelleen suuntaamisesta siten, että siirrytään 
kriisinhallinnasta julkisen talouden kestävyyttä edistäviin ja mahdollista kasvua tehostaviin 
keskipitkän ja pitkän aikavälin uudistuksiin. Neuvosto on jo omaksunut aktiivisen roolin 
hyväksyessään periaatteita koordinoidun strategian aikaansaamiseksi finanssipoliittisten 
kannustimien ja rahoitusmarkkinoiden tukitoimien poistamista varten sekä kriisiin liittyvien 
lyhyen aikavälin työ- ja tuotemarkkinatoimista irtautumisen aikataulua ja ajoittamista varten. 
Neuvosto on SITOUTUNUT jatkamaan eri alojen irtautumisstrategioiden täytäntöönpanon 
tiivistä seurantaa.

7. Neuvosto ON YHTÄ MIELTÄ siitä, että on ryhdyttävä kartoittamaan kasvulle EU:ssa ja 
kansallisella tasolla pullonkaulan muodostavia aloja, infrastruktuuri mukaan luettuna, ja 
suunnittelemaan politiikkoja, joiden avulla saadaan aikaan oikeat edellytykset kestävälle ja 
tasapainoiselle kasvulle ja työpaikoille tulevaisuudessa. 
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Tämä edistää Euroopan sosiaalisten mallien turvaamista ja ympäristönsuojelua. Neuvosto 

KEHOTTAA komissiota jatkamaan työskentelyä jäsenvaltioiden ja talouspoliittisen komitean 

sekä talous- ja rahoituskomitean kanssa olemassa olevan analyysikehyksen pohjalta ja 

osallistumaan kasvun pahimpien pullonkaulojen kartoittamiseen kussakin jäsenvaltiossa ja 

Euroopan tasolla hyvissä ajoin kesäkuun Ecofin-neuvostoa varten.

8. Neuvosto KOROSTAA, että rakenteellisten uudistusten toteuttaminen on aloitettava 

välittömästi. Rakenteelliset uudistukset, joiden kustannukset ovat alhaiset ja joista ei aiheudu 

suurta lyhyen aikavälin haitallisten talousvaikutusten riskiä tämänhetkisessä tilanteessa (esim. 

finanssipoliittisiin puitteisiin, julkisen talouden tilaan, eläkkeisiin ja muihin etuuksiin, 

kilpailua tehostaviin politiikkoihin ja aloitteisiin tarpeettomien hallinnollisten rasitteiden 

vähentämiseksi) olisi pantava alulle viipymättä. Lisäksi on harkittava muita rakenteellisia 

uudistuksia esimerkiksi työmarkkinoilla.

Tavoitteet

9. Neuvosto PANEE MERKILLE ehdotuksen, jonka mukaan EU:lle määriteltäisiin viisi 

yleistavoitetta, jotka olisi saavutettava vuoteen 2020 mennessä, ja että näistä tehtäisiin 

kansallisia tavoitteita. Neuvosto KOROSTAA yleistavoitteiden valinnassa tulossuuntautuneita 

tavoitteita ja johdonmukaisuutta eri yleistavoitteiden kesken ja EU:n ja kansallisten 

tavoitteiden välillä. Neuvosto KOROSTAA lisäksi selkeää yhteyttä tuottavuuden lisäämiseen 

sekä kasvuun ja työllisyyteen ja että on noudatettava toissijaisuuden periaatetta. Neuvosto 

KATSOO, että olisi harkittava mahdollisimman pian laajempaa indikaattoria, jossa otettaisiin 

huomioon tutkimus ja kehitys sekä innovointi. Olisi edelleen kiinnitettävä huomiota 

mahdollisen sosiaalista osallisuutta koskevan tavoitteen periaatteeseen ja asianmukaiseen 

suunnitteluun. EU:n ja kansallisella tasolla on tarpeen vielä analysoida viitearvojen 

vaikutuksia komission, jäsenvaltioiden ja neuvoston väliseen kumppanuuteen perustuvaa 

prosessia noudattaen ja ottaen huomioon kansalliset lähtökohdat ja olosuhteet. 

10. Neuvosto SUOSITTELEE, että Eurooppa-neuvosto seuraisi vähintään vuosittain tarkkaan 

Euroopan komission ja asianmukaisten neuvoston kokoonpanojen palautteen perusteella EU:n 

ja kansallisten tavoitteiden edistymistä. Eurooppa-neuvosto haluaa mahdollisesti harkita 

välietappien asettamista vuodelle 2020 asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa.
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Hallinnointi

11. Neuvosto PANEE MERKILLE Eurooppa 2020 -strategialle ehdotetun uuden tehostetun 
hallinnointijärjestelmän. Neuvosto KANNATTAA toimintatapaa, jossa pyritään 
noudattamaan uutta uudistusohjelmaa toisaalta toteuttamalla EU:n ja kansallisen tason 
aloitteita ja yleistavoitteita käyttämällä aihekohtaista lähestymistapaa ja toisaalta tehokkaalla 
maakohtaisella valvonnalla, jossa keskitytään irtautumisstrategioiden toteuttamiseen, 
makrotaloudellisiin kysymyksiin, jotka liittyvät kasvuun ja kilpailukykyyn, kuten 
makrotalouden epätasapaino ja makrotaloudellinen vakaus, ja kestävän julkisen talouden 
varmistamiseen. Neuvosto KANNATTAA erityisesti Eurooppa-neuvoston aktiivista 
osallistumista ja vastuunottoa siten, että se keskustelee näistä asioista säännöllisesti ja antaa 
poliittista ohjausta yksittäisillä toiminta-aloilla ja arvioi edistymistä Eurooppa 2020-strategian 
tavoitteiden saavuttamisessa.

12. Neuvosto KATSOO, että prosessien ajoitusta olisi arvioitava pyrittäessä yleisesti 
johdonmukaistamaan jäsenvaltioille annettavia toimintaohjeita. Neuvosto KOROSTAA 
tiiviitä toimintapoliittisia yhteyksiä rakenteellisten uudistusten ja julkisen talouden välillä: 
rakenteelliset uudistukset vaikuttavat kestävään julkiseen talouteen suoraan (esim. 
eläkeuudistukset) ja välillisesti tukemalla kasvua ja työllisyyttä.

13. Neuvosto TOTEAA, että talouspolitiikan laajojen suuntaviivojen (perussopimuksen 
121 artiklan 2 kohta) mukaisissa maakohtaisissa suosituksissa keskitytään makrotaloudellisen 
epätasapainon korjaamista koskeviin toimintaohjeisiin, kilpailukyvyn vahvistamiseen ja 
rakenteellisiin uudistuksiin, jotka ovat keskeisiä kasvun moottoreita. Neuvosto TUTKII tapoja 
ja keinoja varmistaa, että maakohtaiset suositukset vastaavat kansallisia ja EU:n 
finanssipoliittisia puitteita ja julkisen talouden asettamia rajoituksia. Makrotaloudellisten ja 
finanssipoliittisten puitteiden ja aihekohtaisten ohjelmien välisen yleisen johdonmukaisuuden 
varmistamiseen liittyen neuvosto PANEE MERKILLE ehdotuksen, että talouspolitiikan 
laajojen suuntaviivojen yhteydessä annettaisiin suosituksia ehdotetuista aihekohtaisista 
kysymyksistä, joilla on merkittäviä makrotaloudellisia vaikutuksia.

14. Neuvosto ON YHTÄ MIELTÄ siitä, että maakohtaisen valvonnan tehostaminen on 
perusedellytys Eurooppa 2020 -strategian tärkeimpien tavoitteiden saavuttamiseksi. Tähän 
kuuluu entistä täsmällisempien ja suorien toimintasuositusten antaminen jäsenvaltioille ja 
suositusten aiempaa tarkempi seuranta.
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Irtautumisstrategioiden tiivis koordinointi on myös tarpeen, jotta voidaan varmistaa 

yhdenmukaisuus ja ehkäistä koko Euroopan unioniin kohdistuvat haitalliset 

heijastusvaikutukset. 

15. Koska rahaliiton sisällä saattaa syntyä suurempia heijastusvaikutuksia, neuvosto katsoo, että 

irtautumisstrategioiden tiiviimmällä koordinoinnilla, tiukemmilla maakohtaisen valvonnan 

seurantamekanismeilla ja yksiselitteisimmillä toimintaohjeilla on euroalueella erityisen suuri 

merkitys talous- ja rahaliiton moitteettoman toiminnan varmistamiseksi. Lissabonin sopimus 

(136 artikla) on avannut tässä suhteessa uusia mahdollisuuksia. Neuvosto ODOTTAA, että 

komissio antaa kesäkuun Ecofin-neuvostoon mennessä ehdotuksia virallisemmista puitteista.

16. Neuvosto KOROSTAA näyttöön perustuvan avoimen arviointikehyksen kehittämisen 

merkitystä valvonnan tehokkuuden varmistamiseksi maakohtaisesti ja aihekohtaisesti ja 

yhtenäisten suositusten merkitystä sekä KEHOTTAA talouspoliittista komiteaa osallistumaan 

tämän kehyksen kehittämistyöhön, joka olisi saatava päätökseen kesäkuun Eurooppa-

neuvostoon mennessä.

17. Neuvosto KOROSTAA edelleen, että EU-ulottuvuutta olisi vahvistettava ja kohdennettava 

EU:n välineet niin, että EU-tason mahdollisuudet voidaan käyttää hyödyksi maksimaalisella 

tavalla, ja että EU:n tason toimien edistymisen seurantaa on tehostettava toimivan, 

konkreettisen ja koordinoidun toimintapoliittisen ohjelman varmistamiseksi ja että 

vuorovaikutus EU:n ja kansallisten politiikkojen välillä vahvistaa molempia.

Viestintä

18. Neuvosto PALAUTTAA MIELEEN myös yleisen tietoisuuden ja tuen merkityksen 

politiikkojen ja uudistusten onnistuneen toteuttamisen kannalta. Neuvosto KATSOOKIN, että 

toimintaohjeet olisi julkistettava. Lisäksi Eurooppa 2020 -strategian yleistavoitteiden 

toteuttamisessa edistyminen ja muut makrotaloudelliset muuttujat olisi julkistettava, ja niiden 

olisi perustuttava asianmukaisiin indikaattoreihin, jotka liittyvät kiinteästi lopullisten 

tavoitteiden saavuttamiseen.
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Päätelmät

19. Neuvosto (talous- ja rahoitusasiat) ON VALMIS käsittelemään edelleen Eurooppa 2020 

-strategian hallinnointirakennetta muun muassa laatimalla komission ehdotuksen perusteella 

uudet yhdennetyt suuntaviivat, jotka kesäkuun Eurooppa-neuvosto vahvistaa. Neuvosto 

(talous- ja rahoitusasiat) ON VALMIS myös

· tukemaan tarvittaessa Eurooppa-neuvostoa antamalla strategista ohjausta myös 

mahdollista vuosittain pidettävää taloushuippukokousta varten,

· antamaan täyden panoksensa ehdotetussa Eurooppa 2020 -strategian mukaisen 

makrotaloudellisen ja rakenteellisen maakohtaisen valvonnan järjestämisessä ja 

varmistamaan näin Eurooppa 2020 -strategian mukaisten politiikkojen 

johdonmukaisuuden etenkin jäsenvaltioiden makrotaloudellisten ja julkisen talouden 

rajoitteiden tiukan seurannan osalta, 

· tekemään tiivistä yhteistyötä neuvoston muiden kokoonpanojen kanssa analyyttisen tuen 

antamiseksi uuden strategian aihekohtaisen osan mukaisille yksittäisille 

lippulaivahankkeille, ja

· kehittämään ja toteuttamaan makrotaloudellista ja rakenteellista maakohtaista valvontaa, 

jossa keskitytään julkistaloudellisiin asioihin, epätasapainoon ja mahdollisiin kasvun 

moottoreihin ja otetaan täysin huomioon heijastusvaikutukset.

Neuvosto KOROSTAA lopuksi, että vuonna 2013–2014 on syytä suorittaa strategian 

välitarkistus.

________________________


