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Padomes secinājumi par stratēģiju Eiropa 2020

Eiropa 2020

1. Eiropa 2020 ir Eiropas Savienības jaunā stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai 

izaugsmei un nodarbinātībai. Tā ir galvenais elements, Eiropai reaģējot uz vissmagāko krīzi 

pasaulē kopš 20. gadsimta trīsdesmitajiem gadiem; šī krīze ir apdraudējusi makroekonomikas 

un finanšu stabilitāti, un tā varētu būtiski negatīvi ietekmēt Eiropas ekonomikas izaugsmes 

potenciālu gadiem ilgi, ja netiks nodrošinātas ilgstošas politikas darbības. Stratēģijā Eiropa 

2020 ir izskatītas tūlītējas un ilgtermiņa vajadzības saistībā ar makroekonomikas un finanšu 

stabilitāti. Tajā ir sniegta piemērota sistēma, lai īstenotu krīzes īstermiņa atbalsta pasākumu 

pakāpeniskas samazināšanas stratēģijas, apvienojot laicīgu fiskālo stimulu atcelšanu, reālās 

ekonomikas pasākumus un atbalstu finanšu nozarei ar izaugsmi veicinošu strukturālu reformu 

pakāpenisku ieviešanu vidējā termiņā un ilgtermiņā. Ar stratēģiju paredzēts risināt arī tās 

problēmas, kas saistītas ar demogrāfisku novecošanu, globalizāciju un klimata pārmaiņām, 

apsvērumiem konkurences jomā un makroekonomikas nelīdzsvarotību un kas pastāvēja jau 

pirms ekonomikas krīzes. 

2. Jaunās stratēģijas pamatā ir pastiprinātas dalībvalstu ekonomikas politikas sadarbības sistēma, 

kas balstās uz plašāku valstu uzraudzību, kurā integrēti ietvertas visas attiecīgās 

makroekonomikas un struktūrpolitikas jomas. Šādai stiprākai sistēmai vajadzētu sekmēt to, ka 

nekavējoties sāk īstenot atbalsta pakāpeniskas samazināšanas stratēģijas un risina steidzamo 

vajadzību veikt gan īstermiņa, gan vidēja termiņa fiskālu konsolidāciju, izmantojot izaugsmi 

veicinošas budžeta konsolidācijas stratēģijas, kurās koncentrējas uz izdevumu 

ierobežojumiem, un šī sistēma būtu jāapvieno ar ilgtermiņa politikas īstenošanu, lai novērstu 

šķēršļus izaugsmei.
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Mērķi

3. Padome ŅEM VĒRĀ panākumus, kas gūti, nosakot atsauces vērtības Eiropas mērķiem 

izglītības jomā, kā arī izstrādājot rādītājus sociālās iekļaušanas jomā. Pamatmērķiem 

vajadzētu būt iekļautiem integrētajās pamatnostādnēs. Padome UZSVER, ka mērķi ir 

jāsaskaņo ar vispārējiem stratēģijas Eiropa 2020 mērķiem – izaugsmi un nodarbinātību –, kā 

arī ar vajadzību veikt fiskālo konsolidāciju. Konkrēti, ES sociālās iekļaušanas mērķī būtu 

jāietver darba tirgus aspekts.

4. Padome arī ŅEM VĒRĀ panākumus, kurus dalībvalstis guvušas, pēc dialoga ar Komisiju 

apzinot savus valsts mērķus, lai pārbaudītu valstu un Eiropas mērķu atbilstību. Padome 

MUDINA Komisiju turpināt sadarbību ar valstu iestādēm, lai nākamajās valstu reformu 

programmās izveidotu izpildāmus un vērienīgus valstu mērķus, kas atbilst apzinātajiem 

makrostrukturālajiem izaugsmes šķēršļiem. Rādītājos redzams, ka valstu pagaidu mērķi lielā 

mērā atbilst ES līmeņa mērķiem. 

5. Padome UZSKATA, ka pamatmērķus vajadzētu uzskatīt par Eiropa 2020 vispārējā redzējuma 

panākumu atspoguļojumu. Padome IEROSINA veidot valstu pamatmērķus tā, lai tie atbilstu 

šādiem principiem:

· valstu mērķiem vienlaicīgi vajadzētu būt gan vērienīgiem, gan arī izpildāmiem. Tajos 

vajadzētu apsvērt makrostrukturālus izaugsmes šķēršļus un valstij specifiskus apstākļus, 

ņemot vērā ekonomikas attīstības stāvokli, kā arī makroekonomikas, sociālās, vides un 

fiskālās problēmas, ar kurām saskaras katra valsts;

· dalībvalstis pašas ir pilnībā atbildīgas par saviem valsts mērķiem, neveicot sloga sadali. 

Tomēr vajadzētu panākt ievērojamu gan katras dalībvalsts, gan arī ES līmeņa mērķu 

atbilstību un saskaņotību. ECOFIN padomei ir būtiska nozīme, nodrošinot, ka pilnībā 

tiek ievēroti vispārējie fiskālie ierobežojumi;
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· lai gan pasākumi jāveic patstāvīgi, visām dalībvalstīm vajadzētu censties gūt panākumus, 

taču tām dalībvalstīm, kurām ir lielākas problēmas, parasti vajadzētu dot lielāku 

ieguldījumu galvenā mērķa sasniegšanā, tajā pašā laikā ņemot vērā vajadzību nodrošināt 

fiskālo konsolidāciju;

· vajadzētu atbilstīgi ņemt vērā saiknes starp mērķiem, ņemot vērā to, ka viena mērķa 

sasniegšana var palīdzēt sasniegt citus mērķus;

· regulāri būtu jāpārskata panākumi, kas gūti pamatmērķu sasniegšanā, un vajadzības 

gadījumā būtu jāveic starpposma pārskatīšana.

6. Padome UZSVER, ka prioritāte būtu jāpiešķir tādām ES un valsts mēroga politikas jomām, ar 

kurām stiprina mērķu sasniegšanas stimulu sistēmas, un tām vajadzētu atbilst fiskālās 

konsolidācijas saistībām, kuras valstis uzņēmušās saistībā ar Stabilitātes un izaugsmes paktu. 

Tas ir jo īpaši būtiski saistībā ar pētniecībai un attīstībai atvēlēto izdevumu likmes mērķi 

(saistībā ar to galvenokārt būtu jāpalielina privātā sektora izdevumi), sociālās 

iekļaušanas/nabadzības samazināšanas mērķi (saistībā ar tiem lielāko daļu panākumu 

vajadzētu gūt, palielinot nodarbinātību, piemēram, attiecībā uz tām grupām, kuras pašlaik ir 

sociāli atstumtas) un energoefektivitātes mērķi (enerģijas izmantotājiem, kuri gūst labumu no 

enerģijas taupīšanas, parasti vajadzētu maksāt lielākus papildu ieguldījumu izdevumus). 

Integrētās pamatnostādnes

7. Padome PIEŅEM ziņojumu par ekonomikas politikas vispārējām pamatnostādnēm, kurš ir 

pilnīgāku integrēto pamatnostādņu daļa un kuru Eiropadome izskatīs 17. jūnijā. Ierosinātās 

ekonomikas politikas vispārējās pamatnostādnes sniedz dalībvalstīm un ES piemērotu 

ekonomikas politikas modeli. Padome UZSVER, ka ekonomikas politikas vispārējās 

pamatnostādnes atbilstīgi 121. panta 2. punktam veido juridisku pamatu konkrētiem 

ieteikumiem katrai dalībvalstij, un tāpēc tām ir jo īpaši liela nozīme, lai stiprinātu ES 

ekonomikas politikas saskaņošanu. 
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Galvenie ilgtspējīgas izaugsmes šķēršļi

8. Padome ATKĀRTOTI APSTIPRINA to, cik būtiski ir apzināt nozīmīgākos valstu 

makrostrukturālās izaugsmes šķēršļus un izstrādāt politiku, lai tos novērstu, nodrošinot 

piemērotus apstākļus ilgtspējīgai un līdzsvarotai izaugsmei un darbavietu izveidei nākotnē. 

Padome PAUŽ GANDARĪJUMU par darbu, ko šajā sakarā veikusi Komisija un dalībvalstis, 

un Ekonomikas politikas komiteja, un Ekonomikas un finanšu komiteja, un APSTIPRINA 

Ekonomikas politikas komitejas un Ekonomikas un finanšu komitejas ziņojumu par valstu 

makrostrukturālo izaugsmes šķēršļu apzināšanu. Dalībvalstis tiek aicinātas ņemt vērā šos 

ierosinājumus, apzinot šķēršļus valsts reformu programmās.

9. Lai novērstu minētās nepilnības, vidējā termiņā un ilgtermiņā ir jārada pareizi pamatapstākļi, 

kā novērst makrofinansiālas problēmas, kā arī ārējo nelīdzsvarotību. Tāpat būs vajadzīga 

politika, lai attīstītu izaugsmes virzītājspēkus ar makroekonomikas mēroga ietekmi, piemēram, 

darba tirgus un preču tirgus politiku, kā arī inovācijas, pētniecību un attīstību, klimata 

pārmaiņas un izglītības politiku. Ir būtiski, ka dalībvalstis izstrādā politiku, ar kuru risina 

esošos šķēršļus un tādējādi nodrošina piemērotus apstākļus ilgtspējīgai un līdzsvarotai 

izaugsmei un darbavietu izveidei nākotnē. 

Uzlabota ekonomikas politikas koordinēšana un termiņu noteikšana

10. Padome ATZINĪGI VĒRTĒ Komisijas paziņojumu par pastiprinātu ekonomikas politikas 

koordinēšanu gan visai ES kopumā, gan konkrēti euro zonai, kurā ietverti priekšlikumi 

Stabilitātes un izaugsmes pakta stiprināšanai; makroekonomikas un konkurētspējas attīstības 

plašāku uzraudzību euro zonā; un integrētāku ES ekonomikas politikas koordinēšanu. 

11. Padome ATZINĪGI VĒRTĒ Eiropadomes priekšsēdētāja izveidotās darba grupas veikumu un 

gaida tās priekšlikumus, tostarp par pastiprinātu politikas koordinēšanu un Stabilitātes un 

izaugsmes pakta stiprināšanu.
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12. Padome UZSKATA, ka uzraudzība atbilstīgi stratēģijai Eiropa 2020 un Stabilitātes un 

izaugsmes paktam būtu jāveic šādi:

· būtu labāk jāsaskaņo ziņojumu sniegšana stabilitātes un konverģences programmās un 

valsts reformu programmās un būtu jāņem vērā Eiropadomes sniegtie norādījumi. Visas šīs 

politikas jomas būtu jāizskata integrēti. Tomēr instrumentiem būtu jāpaliek nošķirtiem. 

Stabilitātes un izaugsmes pakta integritāte tiks pilnībā saglabāta, un ECOFIN padomes 

pienākums pārskatīt pakta īstenošanu netiks grozīts;

· uzraudzībai vajadzētu būt plašākai, padziļinātākai un efektīvākai, vairāk pievēršoties 

saturam un labāk ņemot vērā euro zonas aspektu;

· uzraudzību vajadzētu iekļaut valsts mēroga politikas izstrādē un nodrošināt vispārēju 

saskaņotību, ņemot vērā visas ES un euro zonas perspektīvu. Darba grupai šis jautājums 

vēl jāizskata; 

· ziņojumu un politikas pamatnostādņu termiņu noteikšanā vajadzētu apsvērt vajadzību 

pietiekami sagatavoties valsts mērogā un nodrošināt labāko iespējamo mirkli, kad izvērtēt 

valsts fiskālo politiku, tajā pašā laikā ievērojot valstu valdību nozīmi;

· būtu pilnībā jāizmanto mijiedarbība un papildināmība starp ES un valstu mēroga politikas 

jomām; 

· būtu jāizvairās no jebkādas procesa dublēšanās, un būtu jāsamazina ziņojumu sniegšanas 

slogs dalībvalstīm.
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13. Padome AICINA Komisiju sagatavot pārskatu par ES mēroga šķēršļiem, kas apzināti saskaņā 

ar pamatiniciatīvām, un izklāstīt to, kā ar tematisku pīlāru iespējams dalībvalstīm sniegt ar 

politiku saistītus ieteikumus. Šajā sakarā Komisijai, veicot pārrunas ar dalībvalstīm, būtu 

jānodrošina, ka minētā mērķa sasniegšanai tiek izveidotas atbilstīgas izvērtēšanas sistēmas.


