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ZAŁĄCZNIK
Europa 2020

Konkluzje Rady

Cele i priorytety

1. Rada PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI komunikat Komisji zatytułowany „Europa 2020 –
Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu”. Przedstawiono w nim w zarysie odpowiednie ramy przeznaczone dla Unii 
Europejskiej i państw członkowskich służące wyjściu z kryzysu i wyeliminowaniu 
strukturalnych słabych punktów europejskiej gospodarki oraz stawieniu czoła wyzwaniom 
makroekonomicznym, które nasiliły się wraz z kryzysem. W ujęciu ogólnym przyjęte podejście 
jest w dużym stopniu zbieżne z poglądami wyrażonymi przez Radę ECOFIN w dniu 2 grudnia 
2009 r. w kontekście „strategii lizbońskiej na okres po 2010 roku”. 

2. Rada PODKREŚLA, że trzeba w sposób zdecydowany skierować UE na drogę prowadzącą do 
trwałego wzrostu i tworzenia miejsc pracy; ZGADZA SIĘ również z trzema priorytetami 
proponowanymi w strategii Europa 2020: inteligentnym rozwojem; trwałym wzrostem; 
i rozwojem sprzyjającym włączeniu społecznemu. Rada JEST ZDANIA, że projekty 
przewodnie określone przez Komisję stanowią dobrą podstawę do refleksji nad sposobem 
skoncentrowania wysiłków na stosownych obszarach.

3. Rada PODKREŚLA również, że przywrócenie stabilności makroekonomicznej i powrót 
finansów publicznych w państwach członkowskich na zrównoważoną drogę są niezbędne dla 
wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy oraz że wzrost gospodarczy ma duże znaczenie 
w kontekście wspierania konsolidacji fiskalnej. Rada AKCENTUJE w związku z tym fakt, że 
reformy strukturalne i konsolidacja fiskalna w ramach paktu stabilności i wzrostu muszą iść ze 
sobą w parze; PODKREŚLA przy tym, że trzeba w pełni przestrzegać ograniczeń 
makroekonomicznych i budżetowych, jako że stanowią one warunek wstępny długoterminowej 
stabilności w naszych modelach społecznych. 

4. Rada PODKREŚLA, że strategia Europa 2020 powinna służyć jako program, który propaguje 
wzrost dla wszystkich, skierowany do ogółu państw członkowskich, z uwzględnieniem 
odmiennych punktów wyjścia i specyficznych warunków w poszczególnych krajach. JEST 
także ZDANIA, że strategia ta będzie miała udział we wspieraniu gospodarczej, społecznej 
i terytorialnej spójności we wszystkich państwach członkowskich i regionach UE.
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Uruchamianie instrumentów na szczeblu UE

5. Rada PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI propozycję uruchomienia polityk i instrumentów UE, 

w tym instrumentów prawnych i finansowych (łącznie z polityką spójności), by realizować cele 

określone w strategii Europa 2020.  Rada w szczególności POPIERA propozycję dotyczącą:

• pełnego wykorzystania polityki jednolitego rynku w celu zmniejszenia rozdrobnienia 

i wyeliminowania przeszkód utrudniających działalność transgraniczną;

• opracowania silnego, zewnętrznego programu gospodarczego; oraz

• usprawnienia instrumentów, by wspomóc finansowanie strategii Europa 2020. W tym 

kontekście większą uwagę można by zwrócić na lepsze rozlokowanie istniejących 

wspólnotowych instrumentów politycznych i dostosowanie priorytetów budżetu UE do 

strategii Europa 2020, nie uprzedzając przy tym zbliżających się dyskusji na temat nowych 

ram finansowych; należy przy tym opracować innowacyjne instrumenty finansowania, 

w szczególności wnioski we współpracy z grupą EBI, by usprawnić i lepiej wyważyć 

budżetowe zasoby UE i środki finansowe grupy EBI. 

Strategie wyjścia i reformy strukturalne

6. Rada ZGADZA SIĘ, że – w następstwie kryzysu – strategia Europa 2020 musi odpowiedzieć na 

wyzwanie, jakim jest zmiana kierunków polityki: z zarządzania kryzysowego ku wprowadzeniu 

średnio- i długoterminowych reform wspierających stabilność finansów publicznych 

i zwiększających potencjalny wzrost gospodarczy. Rada już odgrywa aktywną rolę 

w uzgadnianiu zasad skoordynowanej strategii na rzecz wycofywania budżetowych środków 

stymulacyjnych i środków wsparcia rynków finansowych, jak również na rzecz wygaszania 

w odpowiednim czasie i kolejności krótkoterminowych środków związanych z kryzysem, 

wprowadzonych na rynku pracy i rynku produktowym. Rada jest ZDECYDOWANA 

w dalszym ciągu uważnie monitorować realizację strategii wyjścia w różnych obszarach.

7. Rada ZGADZA SIĘ, że trzeba rozpocząć proces określania obszarów, w tym infrastruktury, 

które utrudniają wzrost gospodarczy na poziomie unijnym i krajowym, a także opracowywania 

polityk, które zapewnią odpowiednie warunki dla trwałego i wyważonego wzrostu 

gospodarczego oraz zatrudnienia w przyszłości. Przyczyni się to do ochrony europejskich 

modeli społecznych i do ochrony środowiska. Rada APELUJE do Komisji, by w dalszym ciągu 

współpracowała z państwami członkowskimi, Komitetem Polityki Gospodarczej i Komitetem 
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Ekonomiczno-Finansowym, korzystając przy tym z istniejących ram analitycznych, aby 

przyczynić się do tego, by w odpowiednim czasie przed czerwcowym posiedzeniem Rady 

ECOFIN określić najistotniejsze słabe punkty stojące na drodze wzrostu każdego państwa 

członkowskiego, jak i na poziomie europejskim. 

8. Rada PODKREŚLA, jak ważne jest natychmiastowe rozpoczęcie realizacji reform 

strukturalnych. Niezwłocznie należy zacząć wprowadzać reformy strukturalne, które obecnie 

wiążą się z niskimi kosztami i niewielkim ryzykiem wywołania negatywnych 

krótkoterminowych skutków gospodarczych (np. reformy dotyczące ram budżetowych, jakości 

finansów publicznych, rent, emerytur i innych uprawnień, polityk zwiększających 

konkurencyjność i inicjatyw zmierzających do zmniejszenia niepotrzebnych obciążeń 

administracyjnych). Ponadto będzie trzeba rozważyć inne reformy strukturalne, dotyczące na 

przykład rynku pracy. 

Cele

9. Rada PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI propozycję określenia pięciu celów podstawowych dla 

UE, które należy osiągnąć do 2020 roku, i przełożenia ich na cele krajowe. Jeżeli chodzi 

o wybór celów podstawowych, Rada PODKREŚLA, jak ważne są wyniki ukierunkowanych 

celów oraz zapewnienie spójności w poszczególnych celach podstawowych, a także między 

celami realizowanymi na poziomie unijnym i krajowym. Rada AKCENTUJE ponadto, że musi 

istnieć wyraźny związek ze zwiększeniem wydajności oraz wzrostem gospodarczym 

i zatrudnieniem, jak również to, że zasada pomocniczości musi być przestrzegana. Rada JEST 

ZDANIA, że należy pilnie opracować szerszy wskaźnik, który odzwierciedlałby badania 

naukowe, rozwój i innowacje. Trzeba będzie także rozważyć zasadę dotyczącą ewentualnego 

celu w zakresie włączenia społecznego i kwestię prawidłowego zdefiniowania takiego celu. Na 

szczeblu unijnym i krajowym potrzebna jest również dalsza analiza skutków wartości 

referencyjnych oparta na partnerskim działaniu Komisji, państw członkowskich i Rady, 

z uwzględnieniem sytuacji wyjściowej każdego z państw i ich specyficznych warunków.  

10. Rada ZALECA, by Rada Europejska co najmniej raz w roku rygorystycznie monitorowała 

postępy w realizacji unijnych i krajowych celów, na podstawie informacji przedstawianych 

przez Komisję Europejską i stosowne składy Rady. Rada Europejska mogłaby rozważyć 

ustalenie pośrednich etapów realizacji celów określonych na rok 2020.
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Zarządzanie

11. Rada PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI nowe wzmocnione ramy zarządzania zaproponowane 
dla strategii Europa 2020. Rada POPIERA podejście zakładające realizację nowego 
harmonogramu reform przez podejmowanie inicjatyw na poziomie unijnym i krajowym oraz 
realizację podstawowych celów – w ramach podejścia tematycznego – z jednej strony, a także 
przez skuteczny nadzór nad państwami członkowskim ukierunkowany na wdrażanie strategii 
wyjścia;  kwestie makroekonomiczne związane ze wzrostem gospodarczym 
i konkurencyjnością, w tym nierównowagę makroekonomiczną oraz stabilność 
makrofinansową, jak również zapewnienie stabilnych finansów publicznych, z drugiej strony. 
W szczególności Rada POPIERA aktywne zaangażowanie i odpowiedzialność Rady 
Europejskiej zarówno pod względem regularnego omawiania tych kwestii, jak i opracowywania 
wytycznych politycznych w poszczególnych obszarach polityki oraz oceny postępu w realizacji 
celów strategii Europa 2020.

12. Rada JEST ZDANIA, że harmonogram realizacji procesów należy oceniać z myślą 
o zwiększeniu ogólnej spójności doradztwa politycznego oferowanego państwom 
członkowskim. Rada PODKREŚLA ścisłe wzajemne powiązania w zakresie polityki istniejące 
między reformami strukturalnymi a finansami publicznymi:  reformy strukturalne przyczyniają 
się do stabilności finansów publicznych zarówno bezpośrednio (np. reformy systemu 
emerytalnego), jak i pośrednio dzięki stymulowaniu wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

13. Rada ODNOTOWUJE, że zalecenia dla poszczególnych krajów w ramach ogólnych 
wytycznych polityki gospodarczej (OWPG, art. 121 ust. 2 Traktatu) będą się koncentrować na 
doradztwie politycznym mającym na celu eliminowanie nierównowagi makroekonomicznej, 
zwiększaniu konkurencyjności oraz reformach strukturalnych, które są jednym z głównych 
czynników stymulujących wzrost gospodarczy.  Rada BĘDZIE analizować sposoby i środki 
służące zapewnieniu zgodności takich zaleceń dla poszczególnych krajów w ramach OWPG 
z krajowymi i unijnymi ramami budżetowymi oraz ograniczeniami dotyczącymi finansów 
publicznych. Aby zapewnić ogólną spójność między ramami 
makroekonomicznymi/budżetowymi a programami tematycznymi, Rada ODNOTOWUJE 
propozycję odniesienia się w ramach OWPG do zaleceń dotyczących postulowanych kwestii 
tematycznych, które mają istotne skutki makroekonomiczne. 

14. Rada ZGADZA SIĘ, że wzmocniony nadzór nad państwami członkowskimi będzie mieć 
kluczowe znaczenie w osiągnięciu najważniejszych celów strategii Europa 2020. Proces ten 
będzie obejmować zarówno wydawanie państwom członkowskim bardziej precyzyjnych 
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i szczerych zaleceń w zakresie polityki oraz dokładniejsze monitorowanie realizacji zaleceń, niż 
miało to miejsce w przeszłości.  Konieczna będzie również ścisła koordynacja strategii wyjścia, 
by zapewnić spójność i uniknąć negatywnych skutków ubocznych w całej UE.

15. Zważywszy na występowanie w ramach unii monetarnej poważniejszych skutków ubocznych, 

Rada UWAŻA, że ściślejsza koordynacja strategii wyjścia, mocniejsze mechanizmy 

monitorowania w zakresie nadzoru nad państwami członkowskimi oraz wyrazistsza polityka 

dotycząca doradztwa mają szczególne znaczenie w strefie euro dla zapewnienia sprawnego 

funkcjonowania unii gospodarczej i walutowej. Traktat lizboński (art. 136) stworzył pod tym 

względem nowe możliwości. Rada OCZEKUJE, że  Komisja złoży przed czerwcowym 

posiedzeniem Rady ECOFIN propozycje dotyczące bardziej sformalizowanych ram.  

16. Rada PODKREŚLA znaczenie opracowania przejrzystych ram oceny opartych na rzetelnych 

informacjach w celu zapewnienia skutecznego nadzoru zarówno w aspektach dotyczących 

poszczególnych krajów, jak i w aspektach tematycznych oraz sporządzenia spójnych zaleceń, 

a także WZYWA Komitet Polityki Gospodarczej do przyczynienia się do opracowania takich 

ram, tak aby były one gotowe przed czerwcowym posiedzeniem Rady Europejskiej.  

17. Rada PODKREŚLA także, że należy rozważyć wzmocnienie wymiaru unijnego i wykorzystanie 

pełnego potencjału instrumentów wspólnotowych na szczeblu UE oraz nadal usprawniać 

monitorowanie postępów w działaniach na poziomie unijnym, aby zapewnić rzeczywistą 

koordynację konkretnego programu politycznego oraz zadbać o to, by oddziaływania między 

politykami UE a politykami krajowymi wzajemnie się wzmacniały.

Informowanie

18. Rada PRZYPOMINA również znaczenie świadomości społecznej i społecznego poparcia dla 

udanej realizacji polityk i reform.  W tym celu Rada JEST ZDANIA że doradztwo polityczne 

należy podawać do publicznej wiadomości. Ponadto należy opublikować informacje dotyczące 

postępów na drodze do osiągnięcia celów podstawowych strategii Europa 2020 i inne zmienne 

makroekonomiczne w oparciu o stosowne wskaźniki ściśle związane z realizacją ostatecznych 

celów.
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Uwagi końcowe

19. Rada (ECOFIN) JEST GOTOWA prowadzić dalsze prace nad strukturą zarządzania w ramach 

strategii Europa 2020, w tym nad opracowaniem nowych zintegrowanych wytycznych na 

podstawie propozycji Komisji, która ma zostać zatwierdzona na czerwcowym posiedzeniu Rady 

Europejskiej.    Rada (ECOFIN) WYRAŻA również GOTOWOŚĆ do: 

· wspierania Rady Europejskiej, jeżeli zostanie o to poproszona, w procesie wydawania 

wytycznych strategicznych, w tym na ewentualny doroczny szczyt gospodarczy;

· odgrywania pełnej roli w postulowanym utworzeniu makrostrukturalnego gospodarczego 

nadzoru nad państwami członkowskimi w ramach strategii Europa 2020 i zapewnienia tym 

samym spójności polityk realizowanych zgodnie z tą strategią, w szczególności 

w odniesieniu do ścisłego przestrzegania makroekonomicznych i budżetowych ograniczeń 

obowiązujących państwa członkowskie;    

· ścisłej współpracy z innymi składami Rady w celu zapewniania analitycznych podstaw 

poszczególnych projektów przewodnich w ramach aspektu tematycznego nowej strategii;  

oraz

· opracowania i prowadzenia makrostrukturalnego nadzoru nad państwami członkowskimi 

koncentrującego się na kwestiach związanych z finansami publicznymi i potencjalnymi 

czynnikami stymulującymi wzrost gospodarczy, z pełnym uwzględnieniem efektów 

ubocznych.

Rada PODKREŚLA również korzyści płynące z przeprowadzenia przeglądu śródokresowego 

strategii w latach 2013–2014. 

________________________


