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BIJLAGE
Europa 2020

Conclusies van de Raad

Doelstellingen en prioriteiten

1. De Raad NEEMT NOTA VAN de mededeling van de Commissie over "Europa 2020 - Een 
strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei". In deze mededeling worden de 
contouren geschetst van een passend kader voor de Europese Unie en de lidstaten om uit de 
crisis te geraken en de structurele zwaktes van de Europese economie en de macro-
economische problemen die met de crisis nog groter zijn geworden, aan te pakken. Deze 
aanpak sluit in grote lijnen aan bij de standpunten die de Raad Ecofin op 2 december 2009 
heeft ingenomen in het kader van de Lissabonstrategie na 2010.

2. De Raad BEKLEMTOONT dat de EU in een opwaartse dynamiek van duurzame groei en het 
scheppen van arbeidsplaatsen gebracht moet worden en is het eens met de drie prioriteiten die 
voor de Europa 2020-strategie zijn vooropgesteld: Slimme groei; Duurzame groei; en 
Inclusieve groei. De Raad IS VAN OORDEEL dat de door de Commissie naar voren 
geschoven kerninitiatieven een goed uitgangspunt vormen voor een denkoefening over de 
vraag hoe de inspanningen op de juiste gebieden kunnen worden gericht.

3. De Raad BEKLEMTOONT ook dat het herstellen van de macro-economische stabiliteit en het 
doen terugkeren van de openbare financiën van de lidstaten naar een duurzaam pad een 
conditio sine qua non zijn voor groei en werkgelegenheid, en dat groei belangrijk is voor het 
ondersteunen van begrotingsconsolidatie. Daarom ONDERSTREEPT de Raad dat de 
structurele hervormingen en de begrotingsconsolidatie uit hoofde van het Stabiliteits- en
Groeipact (SGP) hand in hand moeten gaan, en BEKLEMTOONT hij dat ervoor moet worden 
gezorgd dat de macro-economische en begrotingsbeperkingen volledig in acht worden 
genomen, omdat dit een conditio sine qua non is voor de houdbaarheid van onze sociale 
modellen op lange termijn.

4. De Raad ONDERSTREEPT dat de strategie Europa 2020 een agenda voor alle lidstaten moet 
zijn waarin weliswaar rekening wordt gehouden met de verschillende uitgangsposities en 
specifieke kenmerken van elk land, maar die groei voor allen bevordert.
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Voorts IS de Raad VAN MENING dat de strategie moet bijdragen aan de ondersteuning van 
de economische, sociale en territoriale cohesie tussen de lidstaten en regio's van de EU.

De inzet van instrumenten op het niveau van de EU

5. De Raad NEEMT NOTA van het voorstel om EU-beleid en instrumenten, waaronder 
juridische en financiële instrumenten (onder meer het cohesiebeleid), in te zetten om de EU 
2020-doelstellingen te verwezenlijken. De Raad STEUNT met name de volgende voorstellen:
• maximaal gebruik van het internemarktbeleid om fragmentering te verminderen en 

belemmeringen voor grensoverschrijdende activiteiten weg te werken; 
• het ontwikkelen van een sterke buitenlandse economische agenda; en 
• het verbeteren van de instrumenten om Europa 2020 te helpen financieren. In deze 

context kan meer aandacht uitgaan naar een beter gebruik van de bestaande instrumenten 
voor communautair beleid en het afstemmen van de prioriteiten van de EU-begroting op 
de Europa 2020-strategie, zonder vooruit te lopen op de komende besprekingen over het 
nieuwe financiële raamwerk; daarbij kan ook worden gedacht aan vernieuwende 
financiële instrumenten, met name voorstellen om, in samenwerking met de EIB-groep, 
de budgettaire middelen van de EU en de financiering door de EIB-groep te stroomlijnen 
en beter te benutten.

Exitstrategieën en structurele hervormingen

6. De Raad IS HET EROVER EENS dat de Europa 2020-strategie, in de nasleep van de crisis, 
de uitdaging moet aangaan om qua beleid de steven te wenden weg van het crisismanagement, 
naar hervormingen op middellange tot lange termijn die de houdbaarheid van de openbare 
financiën bevorderen en de potentiële groei stimuleren. De Raad heeft reeds een actieve rol op 
zich genomen door het bereiken van overeenstemming over de beginselen van een gecoör-
dineerde strategie voor de intrekking van de uit de begroting gefinancierde stimulerings-
maatregelen en de maatregelen ter ondersteuning van de financiële markten, alsook over de 
beginselen van het bepalen van het tijdpad volgens welk en de volgorde waarin de afbouw van 
de kortetermijn-crisismaatregelen op de arbeidsmarkt en de productmarkten zal geschieden.
De Raad IS VAST VAN PLAN de uitvoering van de exitstrategieën op de diverse terreinen 
van dichtbij te blijven volgen.

7. De Raad IS HET EROVER EENS dat er werk moet worden gemaakt van een inventaris van 
gebieden, waaronder infrastructuur, die de Europese en nationale groei afremmen, alsook van 
beleid dat de juiste voorwaarden zal bieden voor duurzame en evenwichtige groei en banen in 
de toekomst.
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Daarmee zal worden bijgedragen tot het behoud van de Europese sociale modellen en de 
bescherming van het milieu. De Raad ROEPT de Commissie OP de samenwerking met de 
lidstaten en het Comité voor de economische politiek en het Economisch en Financieel 
Comité voort te zetten op basis van de bestaande analytische raamwerken, teneinde tijdig voor 
de zitting van de Raad Ecofin in juni voor elke lidstaat, evenals op Europees niveau, de 
voornaamste knelpunten voor de groei te inventariseren.

8. De Raad BEKLEMTOONT hoe belangrijk het is dat meteen van start wordt gegaan met 
structurele hervormingen. Er moet onverwijld werk worden gemaakt van structurele 
hervormingen die weinig kosten en weinig risico opleveren op economische effecten op korte 
termijn in de huidige conjunctuur (bijvoorbeeld op de budgettaire kaders, op de kwaliteit van 
de overheidsfinanciën, op de pensioenen en andere rechten, concurrentiebevorderend beleid 
en initiatieven ter vermindering van administratieve rompslomp). Daarnaast moeten ook 
andere structurele hervormingen worden overwogen, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt.

Streefcijfers

9. De Raad NEEMT NOTA van het voorstel om voor de EU vijf centrale, vóór 2020 te bereiken 
streefcijfers vast te stellen en deze naar nationale streefcijfers te vertalen. Met betrekking tot 
de keuze van de centrale streefcijfers, BEKLEMTOONT de Raad het belang van resultaat-
gerichte streefcijfers en consistentie tussen de verschillende centrale streefcijfers, alsook 
tussen de EU-streefcijfers en de nationale streefcijfers. De Raad BEKLEMTOONT voorts dat 
er een duidelijk verband moet worden gelegd naar productiviteitsstijging en naar groei en 
werkgelegenheid, en dat het subsidiariteitsbeginsel geëerbiedigd moet worden. De Raad IS 
VAN OORDEEL dat dringend een ruimere indicator moet worden overwogen, waarin 
rekening wordt gehouden met O&O en innovatie. Er zal verder moeten worden nagedacht 
over het beginsel en de correcte berekening van een eventueel streefcijfer betreffende sociale 
inclusie. Op het niveau van de EU en op nationaal niveau moet, in het kader van een 
partnerschap tussen de Commissie, de lidstaten en de Raad, verder onderzoek worden verricht 
naar de gevolgen van de referentiewaarden, rekening houdend met de nationale uitgangs-
posities en omstandigheden.

10. De Raad BEVEELT AAN dat de Europese Raad ten minste jaarlijks een rigoureuze evaluatie 
maakt van de vorderingen op weg naar de streefcijfers op EU niveau en op nationaal niveau, 
zulks op basis van de bijdragen van de Europese Commissie en de bevoegde Raadsformaties. 
De Europese Raad zou tussentijdse ijkpunten kunnen overwegen met het oog op het halen van 
de voor 2020 vastgestelde streefcijfers.
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Governance

11. De Raad NEEMT NOTA VAN het nieuwe, krachtiger governancekader dat voor Europa 2020 
is voorgesteld. De Raad STEUNT de aanpak die erin bestaat de nieuwe hervormingsagenda 
middels initiatieven op EU-niveau en op nationaal niveau uit te voeren en de centrale streef-
cijfers te halen, enerzijds middels een thematische aanpak, en anderzijds door effectief 
toezicht op de landen, waarbij de klemtoon zal liggen op de uitvoering van de exitstrategieën,
macro-economische vraagstukken in verband met groei en werkgelegenheid, waaronder 
macro-economische onevenwichtigheden en macrofinanciële stabiliteit, en het streven naar 
duurzame overheidsfinanciën. Meer bepaald STEUNT de Raad de actieve betrokkenheid en 
de sturende rol van de Europese Raad, zowel voor het regelmatig bespreken van deze kwesties 
en het verstrekken van politieke sturing in de afzonderlijke beleidsdomeinen als voor het 
evalueren van de vorderingen op weg naar de Europa 2020-streefcijfers.

12. De Raad IS VAN OORDEEL dat de timing van de processen moet worden geëvalueerd 
teneinde de algehele samenhang van het beleidsadvies aan lidstaten te verbeteren. De Raad 
benadrukt dat er beleidsmatig een zeer sterke samenhang bestaat tussen structurele 
hervormingen en openbare financiën: structurele hervormingen dragen bij tot duurzame 
overheidsfinanciën, zowel direct (bijvoorbeeld de hervorming van de pensioenen) als indirect, 
door de ondersteuning van groei en werkgelegenheid.

13. De Raad WIJST EROP dat in de landenspecifieke aanbevelingen in het kader van de globale 
richtsnoeren voor het economisch beleid (GREB's, artikel 121, lid 2, VWEU) de klemtoon zal 
liggen op beleidsadvies betreffende het wegwerken van de macro-economische oneven-
wichtigheden, het versterken van het concurrentievermogen, en structurele hervormingen die 
cruciale stimuli zijn voor de groei. De Raad ZAL manieren ZOEKEN om ervoor te zorgen dat 
de landenspecifieke aanbevelingen in het kader van de GREB's in overeenstemming zijn met 
de budgettaire kaders van de EU en de lidstaten, alsook met de beperkingen waaraan de 
overheidsfinanciën onderworpen zijn. Om te zorgen voor de algehele samenhang tussen het 
macro-economische en budgettaire kader, enerzijds, en de thematische agenda's, anderzijds, 
NEEMT de Raad NOTA van het voorstel om in het kader van de GREB's aanbevelingen te 
doen over de voorgestelde thema's die een substantiële macro-economische impact hebben.

14. De Raad IS HET EROVER EENS dat een strenger toezicht op de landen van fundamenteel 
belang is voor het bereiken van de kerndoelstellingen van de Europa 2020-strategie. Daarbij 
zou onder meer moeten worden gedacht aan het formuleren van nauwkeuriger en openhartiger 
beleidsaanbevelingen voor de lidstaten en aan een betere follow-up van de aanbevelingen dan 
in het verleden.
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Tevens zal nauwe coördinatie van de exitstrategieën nodig zijn, teneinde de samenhang te 
waarborgen en negatieve overloopeffecten in de gehele EU te voorkomen.

15. Aangezien zich in de monetaire unie grotere overloopeffecten voordoen, is de Raad VAN 
OORDEEL dat een betere coördinatie van de exitstrategieën, sterkere follow up-mechanismen 
voor het toezicht op de landen en ondubbelzinniger beleidsadvies van bijzonder belang zijn 
binnen de eurozone om de goede werking van de EMU te garanderen. Het Verdrag van 
Lissabon (artikel 136) heeft in dat verband nieuwe mogelijkheden gecreëerd. De Raad ZIET 
ernaar UIT dat de Commissie tijdig voor de zitting van de Raad Ecofin in juni met voorstellen 
voor een meer geformaliseerd kader komt.

16. De Raad BEKLEMTOONT het belang van de ontwikkeling van transparante en op feiten 
gebaseerde evaluatieraamwerken om de doeltreffendheid van het toezicht te waarborgen, 
zowel in de landenpijler als in de thematische pijler, alsook van samenhangende 
aanbevelingen, en ROEPT het Comité voor de economische politiek OP een bijdrage te 
leveren aan de totstandbrenging van deze raamwerken, zodat zij tijdig voor de Europese Raad 
in juni gereed zijn.

17. De Raad BEKLEMTOONT voorts dat overwogen moet worden de EU-dimensie te versterken 
en de EU-instrumenten in te zetten om het potentieel van het EU-niveau maximaal te benutten 
en dat het toezicht op de vorderingen van acties op EU-niveau verder moet worden 
opgevoerd, teneinde een echte, concrete en gecoördineerde beleidsagenda tot stand te brengen 
en te zorgen voor synergie tussen EU-beleid en nationaal beleid.

Communicatie

18. De Raad HERINNERT er ook aan hoe belangrijk het is dat het grote publiek op de hoogte is 
van de maatregelen en er draagvlak voor biedt, wil de uitvoering van het nieuwe beleid en van 
de hervormingen een succes worden. Daarom IS de Raad VAN OORDEEL dat het beleids-
advies openbaar moet worden gemaakt. Voorts moeten de vorderingen op de weg naar zowel 
de centrale streefcijfers van de Europa 2020-strategie als de andere cruciale macro-
economische variabelen openbaar worden gemaakt, een en ander op basis van passende 
indicatoren die nauw verband houden met het bereiken van de einddoelstellingen.
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Slotopmerkingen

19. De Raad (Ecofin) IS PARAAT om voort te werken aan de governance-structuur van de 
Europa 2020-strategie, inclusief de voorbereiding van nieuwe geïntegreerde richtsnoeren op 
basis van een Commissievoorstel dat door de Europese Raad in juni moet worden goed-
gekeurd. De Raad (Ecofin) IS tevens PARAAT om: 

· de Europese Raad desgevraagd te ondersteunen met strategische sturing, mede voor een 
eventuele jaarlijkse economische top;

· zijn rol ten volle te spelen in de voorgestelde architectuur van macro-structureel 
economisch landentoezicht in het kader van Europa 2020, en zo te zorgen voor de 
samenhang en consistentie van de beleidsinitiatieven in het kader van Europa 2020, met 
name wat betreft de strikte naleving van de macro-economische en budgettaire 
beperkingen die aan de lidstaten zijn opgelegd;

· samen te werken met de andere Raadsformaties om te zorgen voor de analytische 
ondersteuning van de individuele kerninitiatieven binnen de thematische pijler van de 
nieuwe strategie; en 

· het macro-structurele toezicht op de landen te ontwikkelen en uit te voeren, met 
bijzondere aandacht voor de openbare financiën, de onevenwichtigheden en de 
mogelijke stimuli voor de groei en ten volle rekening houdend met de overloopeffecten.

Tot slot BEKLEMTOONT de Raad het nut van een tussentijdse evaluatie van de strategie in 
2013-2014.

________________________


