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NOTA
van: de Raad (Ecofin)
aan: de Europese Raad
Betreft: Conclusies van de Raad (Ecofin) over de Europa 2020-strategie

Hierbij gaan voor de delegaties de conclusies van de Raad over de Europa 2020-strategie, die op 

8 juni 2010 door de Raad (Ecofin) zijn goedgekeurd.

________________________

Bijlage: 
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Conclusies van de Raad over de Europa 2020-strategie

Europa 2020

1. Europa 2020 is de nieuwe strategie van de Europese Unie voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei en banen. Het is een kernelement in de reactie van Europa op de ergste 
economische crisis sinds de jaren dertig, die de macro-economische en financiële stabiliteit 
heeft bedreigd en, als daartegen geen permanent beleid wordt gevoerd, het groeipotentieel van 
de Europese economie nog jaren ernstig kan aantasten. Europa 2020 is gericht op de behoefte, 
zowel onmiddellijk als op langere termijn, aan macro-economische en financiële stabilisatie. 
Ze biedt het geschikte kader voor de uitvoering van strategieën om niet meer te hoeven 
teruggrijpen op crisissteun voor de korte termijn, door een tijdige intrekking van fiscale 
stimulansen, maatregelen voor de reële economie en steun aan de financiële sector te 
combineren met de geleidelijke invoering van groeibevorderende structurele hervormingen op 
middellange en lange termijn. De strategie wil ook de uitdagingen aanpakken die zich al voor 
de economische crisis aandienden, zoals vergrijzing, mondialisering, klimaatverandering, 
concurrentieproblemen en macro-economische onevenwichtigheden.

2. De kern van de nieuwe strategie wordt gevormd door een kader voor verbeterde coördinatie 
van het economisch beleid van de lidstaten, dat stoelt op een scherper toezicht op de landen, 
waarbij alle betrokken macro-economische en structurele beleidsgebieden op geïntegreerde 
wijze bestudeerd worden. Dit aangescherpte kader moet de onmiddellijke start van exit-
strategieën vergemakkelijken en voorzien in de dringende behoefte aan begrotingsconsolidatie 
op korte en middellange termijn, met behulp van groeivriendelijke consolidatiestrategieën die 
gericht zijn op uitgavenbeheersing en gepaard gaan met beleidsmaatregelen voor de lange 
termijn teneinde belemmeringen voor de groei weg te nemen.
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Streefcijfers

3. De Raad NEEMT NOTA van de voortgang bij het bepalen van de referentiewaarden voor de 
Europese doelstellingen inzake onderwijs en het ontwikkelen van indicatoren op het gebied 
van sociale insluiting. De centrale streefcijfers moeten onderdeel zijn van de geïntegreerde 
richtsnoeren. De Raad ONDERSTREEPT dat de streefcijfers moeten sporen met de algemene 
doelstellingen van Europa 2020 (groei en banen) en met de noodzakelijke begrotings-
consolidatie. Het EU-streefcijfer inzake sociale insluiting moet rekening houden met de 
arbeidsmarktdimensie.

4. De Raad NEEMT ook NOTA van de vorderingen van de lidstaten bij het vaststellen van hun 
nationale streefcijfers de dialoog met de Commissie om de samenhang tussen de nationale en 
de Europese doelstellingen te toetsen. De Raad SPOORT de Commissie AAN om met de 
nationale autoriteiten te blijven samenwerken zodat in de volgende nationale hervormings-
programma's realistische en ambitieuze nationale streefcijfers kunnen worden vastgesteld, die 
stroken met de vastgestelde macrostructurele belemmeringen voor de groei. Volgens de eerste 
gegevens lijken de voorlopige nationale streefcijfers grosso modo in overeenstemming te zijn 
met de streefcijfers op EU-niveau.

5. De Raad is VAN MENING dat de centrale streefcijfers een indicatie moeten zijn van 
algemene vorderingen in de richting van de visie voor Europa 2020. De Raad STELT VOOR 
dat voor de nationale streefcijfers de volgende beginselen moeten gelden:

· De nationale streefcijfers moeten tegelijk ambitieus en realistisch zijn. Zij moeten 
rekening houden met macrostructurele belemmeringen voor groei en landenspecifieke 
omstandigheden wat betreft de stand van de economische ontwikkeling en de macro-
economische, sociale, ecologische en begrotingsproblemen waar elk land mee te maken 
heeft.

· De lidstaten zijn volledig verantwoordelijk voor hun nationale streefcijfers en er is geen 
sprake van lastenverdeling. Het moet echter ook de bedoeling zijn dat er in grote lijnen 
samenhang en consistentie bestaat tussen de streefcijfers voor elke lidstaat en die op EU-
niveau. De Raad Ecofin heeft een belangrijke rol te spelen bij het volledig doen naleven 
van algemene begrotingsbeperkingen.
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· Hoewel het niet gaat om een exercitie inzake lastenverdeling, moeten alle lidstaten 
vorderingen trachten te maken, maar staten met grotere tekorten moeten over het 
algemeen meer bijdragen tot het halen van het totale streefcijfer, en tegelijk in lijn 
blijven met de behoefte aan begrotingsconsolidatie.

· Er moet terdege rekening worden gehouden met de onderlinge verwevenheid van 
streefcijfers, aangezien het halen van één streefcijfer kan helpen bij het halen van andere 
streefcijfers.

· De vorderingen richting centraal streefcijfer moeten regelmatig geëvalueerd worden, en 
indien nodig moet een tussentijdse evaluatie uitgevoerd worden.

6. De Raad ONDERSTREEPT dat prioriteit moet uitgaan naar beleidsmaatregelen op EU- en 

nationaal niveau die de stimulansregelingen voor het bereiken van streefcijfers versterken en 

sporen met de in het kader van het stabiliteits- en groeipact aangegane verplichtingen inzake 

begrotingsconsolidatie. Dat is met name belangrijk met betrekking tot het streefcijfer voor de 

O & O-uitgaven (waarbij vooral de uitgaven van de particuliere sector omhoog zouden 

moeten), het streefcijfer voor sociale insluiting/armoede (waar in hoofdzaak de stijging van de 

werkgelegenheid, bijvoorbeeld voor groepen die momenteel sociaal uitgesloten zijn, voor 

vooruitgang moet zorgen) en het streefcijfer inzake energie-efficiëntie (waarbij energie-

gebruikers die profiteren van energiebesparingen over het algemeen de extra investerings-

kosten moeten dragen).

Geïntegreerde richtsnoeren

7. De Raad NEEMT ter attentie van de Europese Raad in zijn vergadering van 17 juni, het 

verslag over de globale richtsnoeren voor het economisch beleid AAN als onderdeel van 

gestroomlijnde geïntegreerde richtsnoeren. De voorgestelde globale richtsnoeren voor het 

economisch beleid zijn voor de lidstaten en de EU het geschikte referentiekadervoor wat hun 

economisch beleid betreft. De Raad ONDERSTREEPT dat de GREB's de rechtsgrond vormen 

voor landenspecifieke aanbevelingen uit hoofde van artikel 121, lid 2, en daarmee van 

bijzonder belang zijn voor het verbeteren van de coördinatie van het economisch beleid van 

de EU.
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Voornaamste belemmeringen voor duurzame groei

8. De Raad WIJST ER OPNIEUW OP dat het van belang is de belangrijkste macrostructurele 

belemmeringen voor groei in beeld te krijgen, en beleid te ontwerpen om ze weg te werken, 

zodat dat de juiste voorwaarden aanwezig zijn voor duurzame en evenwichtige groei en banen 

in de toekomst. De Raad is ingenomen met het werk dat de Commissie in verband hiermee 

samen met de lidstaten, het Comité voor de economische politiek en het Economisch en 

Financieel Comité heeft verricht, en ONDERSCHRIJFT het verslag van het EFC en het EPC 

over het in beeld brengen van de macrostructurele belemmeringen voor groei. De lidstaten 

wordt verzocht die suggesties in aanmerking te nemen bij het beschrijven van de 

belemmeringen in hun nationale hervormingsprogramma's.

9. Voor het aanpakken van die belemmeringen moeten op macroniveau de juiste kader-

voorwaarden voor de middellange tot lange termijn worden geschapen om budgettaire en 

macrofinanciële problemen en externe onevenwichtigheden weg te werken. Er zijn ook 

beleidsmaatregelen nodig die ruimte bieden voor groeibevorderende factoren met een effect op 

macro-economisch niveau zoals arbeids- en productmarktbeleid, alsmede innovatie, O & O, 

klimaatverandering en onderwijsbeleid. Het is belangrijk dat lidstaten beleid uitstippelen dat 

de bestaande belemmeringen aanpakt en tevens de juiste voorwaarden creëert voor een 

duurzame en evenwichtige groei en banen in de toekomst.

Verbeterde coördinatie en timing van het economisch beleid

10. De Raad VERWELKOMT de mededeling van de Commissie inzake een strakkere coördinatie 

van het economisch beleid voor de EU als geheel en de eurozone in het bijzonder, waarin 

voorstellen zijn opgenomen voor aanscherping van het stabiliteits- en groeipact, uitgebreider 

toezicht op de ontwikkelingen op macro-economisch en concurrentiegebied, en een beter 

geïntegreerde coördinatie van het economisch beleid voor de EU.

11. De Raad JUICHT het werk TOE van de task force die is ingesteld door de voorzitter van de 

Europese Raad en ziet uit naar zijn voorstellen over onder meer verbeterde beleidscoördinatie 

en aanscherping van het stabiliteits- en groeipact.
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12. De Raad IS VAN MENING dat het toezicht in het kader van de Europa 2020-strategie en het 

stabiliteits- en groeipact als volgt moet worden georganiseerd:

· De rapportage over de stabiliteits- en convergentieprogramma's moet beter worden 

afgestemd op die over de nationale hervormingsprogramma's en rekening houden met de 

sturing van de Europese Raad. Al deze beleidsgebieden moeten op geïntegreerde wijze 

geanalyseerd worden. Deze instrumenten zullen evenwel duidelijk gescheiden worden 

gehouden. De integriteit van het stabiliteits- en groeipact blijft intact, evenals de specifieke 

verantwoordelijkheid van de Raad Ecofin voor het toezicht op de uitvoering ervan.

· Het toezicht moet uitgebreider, grondiger en effectiever worden, meer op de inhoud 

gericht zijn en beter rekening houden met de eurozone-dimensie.

· Met de resultaten van het toezicht moet rekening worden gehouden bij de beleidsvorming 

op nationaal niveau, en dankzij het toezicht moet algehele samenhang bewerkstelligd 

worden vanuit het perspectief van de EU en de eurozone als geheel. Dit moet nog door de 

task force besproken worden.

· Bij de timing van de rapportage en de beleidssturing moet rekening worden gehouden met 

de behoefte aan een goede voorbereiding op nationaal niveau, en moet het meest geschikte 

tijdstip worden gekozen voor de evaluatie van het nationale begrotingsbeleid, met 

inachtneming van de rol van de nationale parlementen.

· De wisselwerking en de complementariteit tussen EU- en nationaal beleid moeten 

maximaal benut worden.

· Voorkomen moet worden dat processen dubbel worden uitgevoerd en de rapportage-

verplichtingen van de lidstaten moeten zo beperkt mogelijk blijven.
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13. De Raad VERZOEKT de Commissie een overzicht te geven van de knelpunten op EU-niveau 

in het kader van de kerninitiatieven en toe te lichten hoe de thematische pijler kan leiden tot 

beleidsaanbevelingen aan de lidstaten. In dit kader moet de Commissie er in samenspraak met 

de lidstaten voor zorgen dat hiertoe adequate toetsingskaders worden ingesteld.

______________________


