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Neuvoston päätelmät Eurooppa 2020 -strategiasta

Eurooppa 2020

1. Eurooppa 2020 on Euroopan unionin uusi älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun ja 

työllisyyden strategia. Se on keskeinen elementti Euroopan vastauksessa maailman pahimpaan 

talouskriisiin sitten 1930-luvun. Kriisi on uhannut makrotaloudellista ja rahoitusvakautta, ja 

ilman jatkuvia toimia se voisi vakavasti vaikuttaa Euroopan talouden tulevien vuosien 

kasvupotentiaaliin. Eurooppa 2020 -strategiassa käsitellään makrotaloudellisen ja 

rahoitusvakauden välittömiä ja pidemmän aikavälin tarpeita. Strategia antaa asianmukaiset 

puitteet lyhyen aikavälin kriisituesta irtautumista koskevien strategioiden täytäntöönpanolle 

yhdistämällä oikea-aikaisen finanssipoliittisista elvytystoimista luopumisen, reaalitalouden 

toimenpiteet sekä rahoitusalan tuen kasvua tehostavien rakenneuudistusten asteittaiseen 

toteuttamiseen keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Strategiassa pyritään myös käsittelemään 

haasteita, jotka liittyvät väestön ikääntymiseen, globalisaatioon ja ilmastonmuutokseen, 

kilpailukykyyn ja makrotaloudelliseen epätasapainoon, jotka olivat tiedossa jo ennen 

talouskriisiä.

2. Uuden strategian ytimessä on laajennettuun maakohtaiseen valvontaan perustuva 

jäsenvaltioiden talouspolitiikkojen tehostettu koordinointijärjestelmä, joka kattaa integroidusti 

kaikki asiaankuuluvat makrotaloudelliset ja rakennepoliittiset alat. Tämän vahvistetun 

järjestelmän on tarkoitus helpottaa irtautumisstrategioiden välitöntä käynnistämistä ja 

vaikuttaa kiireellisesti tarvittavaan julkisen talouden vakauttamiseen sekä lyhyellä että 

keskipitkällä aikavälillä toteuttamalla kasvua suosivia menojen hillitsemiseen keskittyneitä 

julkisen talouden vakauttamisstrategioita, ja se tulisi liittää kasvun pullonkaulojen 

poistamiseen tähtäävien pitkän aikavälin politiikkojen täytäntöönpanoon. 
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Tavoitteet

3. Neuvosto PANEE MERKILLE edistymisen eurooppalaisten koulutustavoitteiden viitearvojen 

määrittelyssä ja sosiaalisen osallisuuden alan indikaattorien kehittämisessä. Yleistavoitteiden 

tulisi olla yhdennettyjen suuntaviivojen osana. Neuvosto KOROSTAA, että tavoitteiden tulee 

olla johdonmukaisia Eurooppa 2020 -strategian kasvua ja työllisyyttä koskevien 

yleistavoitteiden sekä tarvittavan julkisen talouden vakauttamisen kanssa. Erityisesti EU:n 

sosiaalisen osallisuuden tavoitteen tulisi sisältää työmarkkinaulottuvuus.

4. Neuvosto PANEE myös MERKILLE jäsenvaltioiden edistymisen kansallisten tavoitteidensa 

määrittelyssä komission kanssa käydyn vuoropuhelun pohjalta, tavoitteena tarkistaa 

kansallisten ja eurooppalaisten tavoitteiden välinen johdonmukaisuus. Neuvosto 

KANNUSTAA komissiota jatkamaan työskentelyä kansallisten viranomaisten kanssa 

päämääränä asettaa seuraavien kansallisten uudistusohjelmien puitteissa realistisia ja 

kunnianhimoisia kansallisia tavoitteita, jotka ovat yhdenmukaisia määriteltyjen kasvun 

makrorakenteellisten pullonkaulojen kanssa. On viitteitä siitä, että väliaikaiset kansalliset 

tavoitteet olisivat pitkälti yhdenmukaisia EU-tason tavoitteiden kanssa.

5. Neuvosto KATSOO, että yleistavoitteiden tulisi nähdä edustavan yleistä kehitystä kohti 

Eurooppa 2020 -visiota. Neuvosto ESITTÄÄ, että kansallisissa yleistavoitteissa 

noudatettaisiin seuraavia periaatteita:

· Kansallisten tavoitteiden tulisi olla yhtäaikaisesti kunnianhimoisia ja realistisia. Niissä 

tulisi ottaa huomioon kasvun makrorakenteelliset kansalliset pullonkaulat ja 

maakohtaiset olosuhteet taloudellisen kehityksen tilan osalta samoin kuin kunkin maan 

omat makrotaloudelliset, sosiaaliset, ympäristöön liittyvät ja julkistaloudelliset haasteet.

· Jäsenvaltiot ovat itse vastuussa kansallisista tavoitteistaan ilman rahoitusvastuun jakoa.

Jäsenvaltioiden tavoitteiden sekä EU-tason tavoitteiden tulisi kuitenkin myös olla 

pitkälti yhteneviä ja johdonmukaisia. Ecofin-neuvosto on tärkeässä asemassa sen 

varmistamisen kannalta, että julkisen talouden yleiset rajoitteet otetaan täysimääräisesti 

huomioon.
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· Vaikka kyse ei ole vastuunjaon harjoittamisesta, kaikkien jäsenvaltioiden olisi pyrittävä 

edistymään, ja kauimpana tavoitteesta olevien olisi yleensä ottaen ponnisteltava 

enemmän kokonaistavoitteen saavuttamiseksi ja oltava samalla johdonmukaisia julkisen 

talouden vakauttamistarpeen kanssa.

· Tavoitteiden keskinäisiin yhteyksiin olisi kiinnitettävä asianmukaista huomiota sikäli, 

että yhden tavoitteen saavuttaminen saattaa auttaa toisten kohdalla.

· Yleistavoitteiden saavuttamisen edistymistä olisi tarkasteltava säännöllisesti ja tarpeen 

vaatiessa suorittaa väliarviointi.

6. Neuvosto PAINOTTAA, että tavoitteiden saavuttamista koskevia kannustinjärjestelmiä 

vahvistavat EU:n ja kansallisen tason politiikat olisi asetettava etusijalle, ja niiden tulisi olla 

johdonmukaisia vakaus- ja kasvusopimuksen puitteissa tehtyjen julkisen talouden 

vakauttamista koskevien sitoumusten kanssa. Tämä on erityisen tärkeää T&K:n 

menotavoitteen (jonka pääosin yksityiseltä sektorilta tulevan rahoituksen tulisi kasvaa), 

sosiaalista osallisuutta/köyhyyttä koskevan tavoitteen (jossa esimerkiksi tällä hetkellä 

sosiaalisesti syrjäytyneiden ryhmien työllisyyden kasvun tulisi muodostaa kehityksen 

valtaosa) sekä energiatehokkuustavoitteen (jossa energiansäästöstä hyötyvien 

energiankäyttäjien tulisi yleisesti vastata lisäinvestointikuluista) osalta.

Yhdennetyt suuntaviivat

7. Neuvosto HYVÄKSYY 17. kesäkuuta kokoontuvalle Eurooppa-neuvostolle toimitettavan 

kertomuksen talouspolitiikan laajoista suuntaviivoista osana virtaviivaistettuja yhdennettyjä 

suuntaviivoja. Ehdotetut talouspolitiikan laajat suuntaviivat tarjoavat jäsenvaltioiden ja EU:n 

talouspolitiikoille asianmukaisen viitekehyksen. Neuvosto KOROSTAA, että talouspolitiikan 

laajat suuntaviivat muodostavat SEUT 121 artiklan 2 kohdan mukaisesti maakohtaisten 

suositusten oikeusperustan, joten niillä on erityinen painoarvo EU:n talouspoliittisen 

koordinoinnin lujittamisessa.
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Kestävän kasvun tärkeimmät pullonkaulat

8. Neuvosto VAHVISTAA, että on tärkeää kartoittaa merkittävimmät kasvun 

makrorakenteelliset kansalliset pullonkaulat ja suunnitella niitä koskevia politiikkoja, joiden 

avulla saadaan aikaan oikeat edellytykset kestävälle ja tasapainoiselle kasvulle ja työpaikoille 

tulevaisuudessa. Neuvosto ON TYYTYVÄINEN komission yhdessä jäsenvaltioiden, 

talouspoliittisen komitean ja talous- ja rahoituskomitean kanssa tältä osin tekemään työhön ja 

HYVÄKSYY kyseisten komiteoiden laatiman kasvun makrorakenteellisten kansallisten 

pullonkaulojen määrittämistä koskevan selvityksen. Jäsenvaltioita pyydetään ottamaan nämä 

ehdotukset huomioon laatiessaan kansallisten uudistusohjelmiensa pullonkauloja koskevia 

osioita.

9. Pullonkaulojen käsittely edellyttää asianmukaisten makrotason puitteiden luomista 

keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä talousarvio- ja makrotaloudellisten ongelmien 

ratkaisemiseksi sekä ulkoisen epätasapainon korjaamiseksi. Se edellyttää myös politiikkoja, 

joilla otetaan käyttöön makrotalouden tasolla vaikuttavia kasvun moottoreita, joita ovat työ- ja 

tuotemarkkinapolitiikat, innovointi-, T&K- sekä ilmastonmuutos- ja koulutuspolitiikat. On 

tärkeää, että jäsenvaltiot suunnittelevat politiikkoja, joilla poistetaan olemassaolevia 

pullonkauloja ja saadaan näin aikaan oikeat edellytykset kestävälle ja tasapainoiselle kasvulle 

ja työpaikoille.

Talouspolitiikan koordinoinnin ja ajoituksen tehostaminen

10. Neuvosto on TYYTYVÄINEN komission tiedonantoon, joka koskee talouspoliittisen 

koordinoinnin lujittamista sekä koko EU:ssa että erityisesti euroalueella. Tiedonanto sisältää 

ehdotuksia vakaus- ja kasvusopimuksen vahvistamisesta, euroalueen sisäisen makrotalouden 

ja kilpailukykyä koskevan kehityksen laajemmasta valvonnasta sekä EU:n talouspolitiikan 

integroidummasta koordinoinnista.

11. Neuvosto ON TYYTYVÄINEN Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan perustaman työryhmän 

työskentelyyn ja odottaa mielenkiinnolla sen ehdotuksia muun muassa politiikkojen 

koordinoinnin tehostamisesta ja vakaus- ja kasvusopimuksen vahvistamisesta.



10881/10 vpy/VPY/ep 6
DG G I FI

12. Neuvosto KATSOO, että Eurooppa 2020 -strategian ja vakaus- ja kasvusopimuksen mukainen 

valvonta olisi järjestettävä seuraavasti:

· Vakaus- ja lähentymisohjelmia sekä kansallisia uudistusohjelmia koskeva raportointi tulisi 

mukauttaa paremmin, ja siinä olisi otettava huomioon Eurooppa-neuvoston antama 

ohjeistus. Kaikkia näitä politiikan aloja olisi analysoitava integroidusti. Välineet pidetään 

kuitenkin selvästi erillään toisistaan. Vakaus- ja kasvusopimus säilyy täysin ennallaan, 

samoin säilyy Ecofin-neuvoston erityisvastuu sen täytäntöönpanon valvonnasta;

· Valvonnan tulisi olla laajempaa, perusteellisempaa ja tehokkaampaa, ja siinä tulisi 

keskittyä enemmän asiasisältöön ja ottaa paremmin huomioon euroalueen ulottuvuus.

· Valvonnan olisi täydennettävä kansallisen tason politiikkaa ja varmistettava yleinen 

yhdenmukaisuus sekä EU:n että koko euroalueen näkökulmasta. Tätä asiaa on käsiteltävä 

työryhmässä.

· Raportoinnin ja politiikan ohjauksen ajoituksessa olisi otettava huomioon riittävän 

kansallisen tason valmistelun tarve ja valittava kansallisten julkista taloutta koskevien 

politiikkojen arviointiin paras mahdollinen ajankohta kunnioittaen myös kansallisten 

parlamenttien osuutta.

· EU:n ja kansallisen tason politiikkojen vuorovaikutusta ja täydentävyyttä olisi 

hyödynnettävä täysipainoisesti;

· Prosessien päällekkäisyyttä olisi vältettävä ja jäsenvaltioiden raportointitaakka pidettävä 

mahdollisimman vähäisenä.
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13. Neuvosto KEHOTTAA komissiota laatimaan katsauksen lippulaivahankkeisiin liittyvistä EU-

tason pullonkauloista ja hahmottelemaan, miten aihekohtaisen osan avulla voitaisiin laatia 

jäsenvaltioille politiikkoja koskevia suosituksia. Tässä yhteydessä komission olisi 

varmistettava jäsenvaltioiden kanssa käytävän vuoropuhelun avulla, että tätä tarkoitusta varten 

luodaan tarkoituksenmukaisia arviointijärjestelmiä.


