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A delegációk mellékelten kézhez kapják a Tanács (Ecofin) által 2010. március 16-án elfogadott, az 

„Európa 2020” stratégiáról szóló tanácsi következtetéseket.
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MELLÉKLET

Az „Európa 2020” stratégia

A Tanács következtetései

Célkitűzések és prioritások

1. A Tanács NYUGTÁZZA az „Európa 2020 – Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés 

stratégiája” című bizottsági közleményt. A közlemény megfelelő keretet vázol fel az Európai 

Unió és a tagállamok számára ahhoz, hogy kilábaljanak a válságból, és kezelni tudják az európai 

gazdaság strukturális hiányosságait és a válság miatt sürgetőbbé vált makrogazdasági 

kihívásokat. Az átfogó megközelítés megfelel az Ecofin Tanács által a 2010 utáni lisszaboni 

stratégiával kapcsolatban 2009. december 2-án megfogalmazott nézeteknek. 

2. A Tanács HANGSÚLYOZZA, hogy biztosítani kell, hogy az EU stabilan a fenntartható 

növekedés és a munkahelyteremtés pályájára kerüljön, az „Európa 2020” stratégia három 

javasolt prioritásaival összhangban: intelligens növekedés, fenntartható növekedés és inkluzív 

növekedés. A Tanács ÚGY VÉLI, hogy a Bizottság által kijelölt „úttörő kezdeményezések” jó 

alapot biztosítanak az erőfeszítéseknek a megfelelő területekre történő összpontosítása 

mikéntjéről folytatandó megbeszélésekhez. 

3. A Tanács HANGSÚLYOZZA továbbá, hogy a makrogazdasági stabilitás és a tagállamok 

államháztartásának a fenntartható pályára való visszaállítása előfeltétele a növekedésnek és a 

munkahelyteremtésnek, és hogy a növekedés jelentősen támogatja a költségvetési 

konszolidációt. A Tanács ezért HANGSÚLYOZZA, hogy a Stabilitási és Növekedési Paktum 

szerinti strukturális reformoknak és költségvetési konszolidációnak együtt kell haladniuk, és 

KIEMELI, hogy biztosítani kell a makrogazdasági és költségvetési megszorítások teljes körű 

figyelembevételét, mivel ez előfeltétele szociális modelljeink hosszútávú fenntarthatóságának.

4. A Tanács HANGSÚLYOZZA, hogy az „Európa 2020” stratégiának az összes tagállamra 

vonatkozó programnak kell lennie, amely figyelembe veszi az országok eltérő alaphelyzetét és 

jellemzőit, és minden ország növekedését elősegíti. 
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ÚGY VÉLI továbbá, hogy a stratégiának hozzá kell járulnia a tagállamok és az Unió régiói 
közötti gazdasági, társadalmi és területi kohézió megerősítéséhez.

Az uniós szintű eszközök mozgósítása

5. A Tanács TUDOMÁSUL VESZI az uniós politikáknak és – például a jogi és pénzügyi, többek 
közt kohéziós szakpolitikai – eszközöknek a 2020-ig szóló uniós stratégia célkitűzéseinek 
elérése érdekében való mobilizálására irányuló javaslatot. A Tanács különösen TÁMOGATJA 
az alábbi javaslatokat:
• a belső piaci szakpolitika teljes körű kiaknázása a széttöredezettség csökkentése és a 

határokon átnyúló tevékenység akadályainak elhárítása érdekében,
• a külső gazdaságpolitika határozott programjának kidolgozása, valamint
• az „Európa 2020” stratégia finanszírozását elősegítő eszközök javítása. Ezzel 

összefüggésben nagyobb figyelmet lehet fordítani a meglevő közösségi szakpolitikai 
eszközök jobb alkalmazására, valamint az uniós költségvetés prioritásainak az „Európa 2020 
stratégiával való összehangolására, az új pénzügyi tervről hamarosan folytatandó 
megbeszélések kimenetelének befolyásolása nélkül, ugyanakkor innovatív pénzügyi 
eszközök – különösen az EBB-csoporttal együttműködve kidolgozandó, az uniós 
költségvetési források és az EBB-csoport általi finanszírozás ésszerűsítésére és megfelelőbb 
kihasználására irányuló javaslatok – kidolgozása révén.

A válságkezelő intézkedések leépítésére vonatkozó stratégiák (exitstratégiák) és strukturális 
reformok

6. A Tanács EGYETÉRT azzal, hogy az „Európa 2020” stratégiának a válságot követően meg kell 
felelnie annak a feladatnak, hogy a szakpolitikák a válságkezelés helyett az olyan közép és 
hosszabb távú reformok bevezetésére összpontosítsanak, amelyek elősegítik az államháztartás 
fenntarthatóságát, és fokozzák a növekedési potenciált. A Tanács máris aktív szerepet vállalt a 
költségvetési ösztönző és a pénzügyi piacokat támogató intézkedések megszüntetésére, valamint 
a munkaerő- és a termékpiacra a válság miatt bevezetett rövid távú intézkedések 
megszüntetésének ütemezésére és sorrendiségére irányuló összehangolt stratéga elveiről való 
megegyezés elérésében. A Tanács ELKÖTELEZETT amellett, hogy továbbra is szorosan 
nyomon kövesse az exitstratégiák végrehajtását a különböző területeken.

7. A Tanács EGYETÉRT azzal, hogy el kell kezdeni behatárolni azon szűk keresztmetszetet 
jelentő területeket – például az infrastruktúrát –, amelyek akadályozzák az uniós és a nemzeti 
szintű növekedést, és olyan szakpolitikákat kell kidolgozni, amelyek megteremtik a jövőbeli 
fenntartható növekedéshez és munkahelyteremtéshez szükséges feltételeket. 
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Ez hozzá fog járulni az európai szociális modellek fenntartásához és a környezetvédelemhez. A 

Tanács FELSZÓLÍTJA a Bizottságot, hogy a meglévő elemzési kereteket felhasználva, 

folytassa az együttműködést a tagállamokkal, a Gazdasági és Politikai Bizottsággal, valamint a 

Gazdasági és Pénzügyi Bizottsággal, hozzájárulva ahhoz, hogy az Ecofin Tanács júniusi ülése 

előtt időben meghatározásra kerüljenek az egyes tagállamokban a növekedést akadályozó 

legfontosabb szűk keresztmetszetek. 

8. A Tanács HANGSÚLYOZZA, hogy azonnal meg kell kezdeni a szerkezeti reformok 

végrehajtását. Haladéktalanul el kell indítani azokat a szerkezeti reformokat, amelyek alacsony 

költséggel járnak, és csekély kockázatot jelentenek a tekintetben, hogy a jelenlegi helyzetben 

rövid távon negatív gazdasági hatást fejtsenek ki (pl. a költségvetési keretekre, az államháztartás 

minőségére, a nyugdíjakra és más jogosultságokra, a versenyképességet fokozó szakpolitikákra 

és a felesleges adminisztratív terhek csökkentésére irányuló kezdeményezésekre nézve). 

Ezenfelül más – például munkaerő-piaci – szerkezeti reformokat is fontolóra kell venni. 

Célkitűzések

9. A Tanács NYUGTÁZZA azt a javaslatot, hogy tűzzenek ki az EU által 2020-ig elérendő öt 

kiemelt célt, és ezeket bontsák le nemzeti célkitűzésekre. A kiemelt célok tekintetében a Tanács 

KIEMELI az eredményorientált célkitűzéseknek és annak fontosságát, hogy biztosítani kell az 

uniós és a nemzeti szintű kiemelt célok összhangját. A Tanács ezenfelül HANGSÚLYOZZA, 

hogy világos kapcsolatot kell teremteni egyrészt a termelékenység fokozása, a növekedés és a 

munkahelyteremtés, másrészt a szubszidiaritás elve tiszteletben tartásának szükségessége 

között. A Tanács ÚGY VÉLI, hogy sürgősen meg kell vizsgálni egy olyan átfogóbb mutató 

létrehozását, amely magában foglalja a K + F-et és az innovációt . További megfontolást igényel 

a társadalmi befogadás célkitűzésével kapcsolatos esetleges elv és annak megfelelő kialakítása. 

A referenciaértékek vonzatainak tekintetében a Bizottság, a tagállamok és a Tanács közötti 

partnerségen alapuló további uniós és nemzeti szintű vizsgálatra van szükség, figyelembe véve a 

tagállami kiindulópontokat és körülményeket.

10. A Tanács azt AJÁNLJA, hogy az Európai Tanács – az Európai Bizottság és a megfelelő tanácsi 

formációk részéről tett hozzájárulások alapján – legalább éves szinten körültekintően ellenőrizze 

az uniós és a nemzeti célkitűzések elérése érdekében tett előrehaladást. Az Európai Tanács 

esetleg mérlegelni kívánja, hogy köztes mérföldköveket határozzon meg a 2020-ra megállapított 

célkitűzések elérése felé vezető úton.
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Irányítás

11. A Tanács TUDOMÁSUL VESZI az „Európa 2020” stratégia tekintetében javasolt új, 
tökéletesebb irányítási keretet. A Tanács TÁMOGATJA az új reformprogram végrehajtását 
egyrészt az uniós és nemzeti szintű kezdeményezések, valamint a fő tematikus célkitűzések 
teljesítése, másrészt egy olyan hatékony országfelügyelet révén, amely az exitstratégiák 
végrehajtására, a növekedéssel és a versenyképességgel kapcsolatos makrogazdasági kérdésekre 
– köztük a makrogazdasági egyensúlytalanságokra és a makropénzügyi stabilitásra –
összpontosít, biztosítva az államháztartás fenntarthatóságát. A Tanács különösen 
TÁMOGATJA, hogy az Európai Tanács aktív szerepet és felelősséget vállaljon mind az e 
kérdésekkel kapcsolatban rendszeres időközönként folytatandó megbeszélésekben és az egyes 
szakpolitikai területeken való politikai iránymutatásban, mind pedig az „Európa 2020” stratégia 
célkitűzéseinek elérése érdekében tett előrehaladás felmérésében.

12. A Tanács ÚGY VÉLI, hogy az eljárások időzítését a tagállamoknak nyújtott szakpolitikai 
tanácsok átfogó összhangjának javítása céljából kell felmérni. A Tanács HANGSÚLYOZZA a 
szerkezeti reformok és az államháztartás közötti szoros szakpolitikai kapcsolatokat: a szerkezeti 
reformok közvetlenül (például: a nyugdíjreformok) és közvetett módon – a növekedés és a 
munkahelyteremtés révén – egyaránt hozzájárulnak az államháztartás fenntarthatóságához.

13. A Tanács TUDOMÁSUL VESZI, hogy a gazdaságpolitikára vonatkozó átfogó iránymutatások 
(a Szerződés 121. cikkének (2) bekezdése) alapján tett országspecifikus ajánlások a 
kulcsfontosságú növekedésösztönzőket – a makrogazdasági egyensúlytalanságok leküzdését, a 
versenyképesség megerősítését és a szerkezeti reformokat – célzó szakpolitikai tanácsokra 
fognak összpontosítani. A Tanács olyan lehetőségek és eszközök feltérképezésére 
TÖREKSZIK, amelyek biztosítják, hogy ezek, a gazdaságpolitikára vonatkozó átfogó 
iránymutatások alapján tett országspecifikus ajánlások összhangban legyenek a nemzeti és uniós 
költségvetési keretekre, illetve az államháztartásra vonatkozó megszorításokkal. A 
makrogazdasági/költségvetési keret és a tematikus programok közötti átfogó összhang 
biztosítása érdekében a Tanács TUDOMÁSUL VESZI az arra irányuló javaslatot, hogy a 
gazdaságpolitikára vonatkozó átfogó iránymutatások alapján azokkal a javasolt tematikus 
kérdésekről szóló ajánlásokkal foglalkozzanak, amelyek jelentős makrogazdasági hatást 
fejtenek ki.

14. A Tanács EGYETÉRT azzal, hogy a tökéletesebb országfelügyelet alapvető fontosságú az 
„Európa 2020” stratégia legfontosabb célkitűzéseinek az elérésében. Ez magában foglalná a 
tagállamoknak szóló pontosabb és tárgyilagosabb szakpolitikai ajánlások elkészítését, és az 
ajánlásoknak a múlthoz képest szorosabb nyomon követését is. 
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Az EU egészén belüli összhang biztosítása és a negatív átgyűrűző hatások elkerülése érdekében 

szükség lesz továbbá az exitstratégiák szoros összehangolására. 

15. A Tanács – tekintettel a monetáris uniót érintő jelentősebb átgyűrűző hatásokra – ÚGY VÉLI, 

hogy az exitstratégiák szorosabb összehangolása, az országfelügyelettel kapcsolatos 

erőteljesebb nyomon követési mechanizmusok és az egyértelműbben megfogalmazott 

szakpolitikai tanácsok különös fontossággal bírnak az euroövezetben a gazdasági és monetáris 

unió megfelelő működésének biztosítása tekintetében. A Lisszaboni Szerződés (136. cikke) e 

tekintetben új lehetőségeket kínál. A Tanács VÁRAKOZÁSSAL TEKINT az Ecofin Tanács 

júniusi ülésére elkészítendő, formálisabb keretek kidolgozásáról szóló bizottsági javaslatok elé.

16. A Tanács HANGSÚLYOZZA az átlátható és tényszerű értékelési keretek kidolgozásának 

fontosságát, ami biztosítja mind az adott országot, mind pedig a tematikus pilléreket és a 

koherens ajánlásokat érintő felügyelet hatékonyságát, továbbá FELSZÓLÍTJA a Gazdasági és 

Politikai Bizottságot, hogy járuljon hozzá e keretek kidolgozásához, amelyeknek az Európai 

Tanács júniusi ülésére készen kell állniuk.

17. A Tanács HANGSÚLYOZZA továbbá, hogy az uniós szintű lehetőségek legteljesebb 

kihasználása érdekében meg kell fontolni az uniós dimenzió erősítését és az uniós eszközök adta 

lehetőségek kihasználását, a szakpolitikai programok valós, konkrét és koordinált

összehangolásának biztosítása érdekében tovább kell javítani az uniós szintű fellépések 

előrehaladásának figyelemmel kísérését, valamint hogy az uniós és a nemzeti szakpolitikák 

között egymást erősítő kölcsönhatás létezik. 

Tájékoztatás

18. A Tanács EMLÉKEZTET továbbá arra, hogy a szakpolitikák és a reformok sikeres 

végrehajtásában fontos szerepet játszanak a lakosság körében folytatott figyelemfelkeltő és 

támogatási programok. A Tanács emiatt ÚGY VÉLI, hogy a szakpolitikai tanácsokat 

nyilvánossá kell tenni. Emellett – a végső célok eléréséhez szorosan kapcsolódó megfelelő 

mutatók alapján – nyilvánosságra kell hozni az „Európa 2020” stratégia kiemelt céljainak 

elérése teljesítése érdekében tett előrehaladást és az egyéb kulcsfontosságú makrogazdasági 

mutatókat. 
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Záró megjegyzések

19. Az Ecofin Tanács KÉSZEN ÁLL az „Európa 2020” stratégia irányítási struktúrája 

kidolgozásának a folytatására, ezen belül is az Európai Tanács júniusi ülésén jóváhagyandó 

bizottsági javaslat alapján új, integrált iránymutatások elkészítésére. Az Ecofin Tanács 

KÉSZEN ÁLL továbbá a következőkre:

· amennyiben felkérést kap, az Európai Tanács stratégiai iránymutatással való támogatása, 

többek között a feltehetően sorra kerülő éves gazdasági csúcstalálkozó vonatkozásában is,

· maradéktalan szerepvállalás az „Európa 2020” stratégia keretében javasolt gazdasági 

makroszerkezeti országfelügyelet kialakításában, ami ezáltal biztosítja a szakpolitikáknak az 

„Európa 2020” stratégia keretében való összhangját és következetességét, különösen a 

tagállamok makrogazdasági és költségvetési megszorításainak szigorú betartása 

tekintetében, 

· az új stratégia tematikus pillérén alapuló egyes úttörő kezdeményezések analitikai 

megalapozottságának biztosítása érdekében az egyéb tanácsi formációkkal való szoros 

együttműködés, valamint

· az államháztartással kapcsolatos kérdésekre, az egyensúlytalanságokra és a potenciális 

növekedésösztönzőkre összpontosító, az átgyűrűző hatásokat maradéktalanul figyelembe 

vevő makroszerkezeti országfelügyelet kidolgozása és végrehajtása.

A Tanács végezetül HANGSÚLYOZZA a stratégia 2013–2014. évi félidős felülvizsgálata 

elvégzésének a hasznosságát.

________________________


