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Konkluzje Rady w sprawie strategii „Europa 2020”

Strategia „Europa 2020”

1. Strategia „Europa 2020” jest nową strategią Unii Europejskiej na rzecz inteligentnego, 
trwałego i powszechnego wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Stanowi ona główny element 
reakcji Europy na najpoważniejszy od lat 30-tych zeszłego wieku światowy kryzys 
gospodarczy, który zagroził stabilności makroekonomicznej i finansowej i który mógłby 
w przyszłych latach wywrzeć wielki wpływ na potencjał wzrostu europejskiej gospodarki, 
gdyby nie podjęto trwałego politycznego działania.  Strategia „Europa 2020” uwzględnia 
aktualne i długoterminowe potrzeby stabilizacji makroekonomicznej i finansowej. Zapewnia 
ona właściwe ramy realizacji strategii wychodzenia z krótkoterminowego wsparcia 
kryzysowego, gdyż przewiduje łączenie wycofywania – we właściwym czasie – bodźca 
fiskalnego, środków w zakresie gospodarki realnej oraz pomocy dla sektora finansowego ze 
stopniowym wprowadzaniem w perspektywie średnio- i długoterminowej reform 
strukturalnych ukierunkowanych na zwiększanie tempa wzrostu gospodarczego. Celem 
strategii jest także stawienie czoła wyzwaniom związanym ze starzeniem się społeczeństwa, 
globalizacją i zmianą klimatu, problemami w dziedzinie konkurencyjności i nierównowagą 
makroekonomiczną, które to wyzwania istniały przed wystąpieniem kryzysu gospodarczego. 

2. Istotą nowej strategii są ramy zwiększonej koordynacji polityk gospodarczych państw 
członkowskich, której podstawą jest rozszerzony nadzór krajowy obejmujący w sposób 
zintegrowany wszystkie istotne obszary polityki makroekonomicznej i strukturalnej. Te 
udoskonalone ramy powinny ułatwiać bezzwłoczną realizację strategii wyjścia i spełniać pilne 
potrzeby w zakresie konsolidacji fiskalnej zarówno w perspektywie krótko-, jak 
i średnioterminowej, dzięki sprzyjającym wzrostowi gospodarczemu strategiom konsolidacji 
budżetowej koncentrującym się na ograniczaniu wydatków; powinno im także towarzyszyć 
wdrażanie długoterminowych polityk mających eliminować czynniki hamujące wzrost 
gospodarczy. 
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Założenia strategii

3. Rada ODNOTOWUJE postęp w określaniu wartości odniesienia dla europejskich celów 
dotyczących edukacji i opracowaniu wskaźników w dziedzinie włączenia społecznego.
Wymierne cele powinny stanowić element zintegrowanych wytycznych. Rada PODKREŚLA 
znaczenie spójności celów z ogólnymi celami strategii „Europa 2020”, którymi są wzrost 
gospodarczy i zatrudnienie, oraz z potrzebą konsolidacji fiskalnej. W szczególności cel UE 
dotyczący włączenia społecznego powinien uwzględniać aspekt związany z rynkiem pracy. 

4. Rada ODNOTOWUJE także postęp, jaki państwa członkowskie osiągnęły w określaniu 

swoich celów krajowych w następstwie dialogu z Komisją prowadzonego z myślą 

o sprawdzeniu zgodności między celami krajowymi a europejskimi. Rada ZACHĘCA 

Komisję, by kontynuowała współpracę z organami krajowymi prowadzącą do ustalenia 

w kolejnych krajowych programach reform celów krajowych, które będą realistyczne 

i ambitne i które będą uwzględniać określone czynniki makrostrukturalne hamujące wzrost 

gospodarczy. Aktualna sytuacja pozwala stwierdzić, że cele krajowe są zasadniczo zgodne 

z celami ustalonymi na poziomie UE.  

5. ZDANIEM Rady wymierne cele powinny być postrzegane jako odzwierciedlenie ogólnych 

postępów w realizacji koncepcji strategii „Europa 2020”. Rada PROPONUJE, aby takie cele 

krajowe były zgodne z następującymi zasadami:

· Cele krajowe powinny być ambitne, a jednocześnie realistyczne. Powinny uwzględniać 

czynniki makrostrukturalne hamujące wzrost gospodarczy oraz sytuację danego kraju 

pod względem stopnia rozwoju gospodarczego, a także wyzwania makroekonomiczne, 

społeczne, środowiskowe i budżetowe stojące przed poszczególnymi krajami.  

· Państwa członkowskie są w pełni odpowiedzialne za swoje cele krajowe; ich realizacja 

nie powinna zakładać podziału obciążenia. Cele każdego z państw członkowskich 

powinny jednak być zasadniczo spójne; spójność tę trzeba także zachować na poziomie 

UE. Rada ECOFIN ma do odegrania istotną rolę polegającą na dopilnowaniu, aby ogólne 

ograniczenia budżetowe były w pełni przestrzegane. 
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· Wszystkie państwa członkowskie powinny dążyć do osiągnięcia postępu, jednak nie na 

zasadzie podziału obciążenia: kraje o większym deficycie powinny zasadniczo wnosić 

większy wkład w osiągnięcie ogólnego celu, należy jednocześnie pamiętać o tym, że 

konieczna jest konsolidacja fiskalna.  

· Należy właściwie uwzględniać powiązania między celami, zważywszy na fakt, że 

osiągnięcie jednego celu może przyczynić się do osiągnięcia innych celów. 

· Należy regularnie dokonywać przeglądu postępu w realizacji wymiernych celów,

a w razie konieczności trzeba przeprowadzić przegląd śródokresowy.

6. Rada PODKREŚLA, że priorytetowo należy traktować te polityki na poziomie unijnym 
i krajowym, które wzmacniają systemy zachęt przyczyniające się do osiągania celów; 
powinny one być zgodne ze zobowiązaniami dotyczącymi konsolidacji fiskalnej podjętymi 
w kontekście paktu stabilności i wzrostu. Jest to szczególnie istotne w odniesieniu do celu 
dotyczącego tempa wzrostu wydatków na badania i rozwój (w tym przypadku wzrastać 
powinny głównie wydatki ponoszone przez sektor prywatny), celu dotyczącego włączenia 
społecznego/celu w zakresie ubóstwa (w tym przypadku wzrost zatrudnienia, przykładowo 
w grupach, które aktualnie są społecznie wykluczone, powinien w największym stopniu 
przyczyniać się do osiągnięcia postępu) oraz cel dotyczący efektywności energetycznej 
(w tym przypadku konsumenci energii korzystający z oszczędności energii powinni 
zasadniczo ponosić dodatkowe koszty inwestycyjne). 

Zintegrowane wytyczne

7. Rada PRZYJMUJE sprawozdanie, które zostanie przedstawione do wiadomości Radzie 
Europejskiej na posiedzeniu w dniu 17 czerwca, dotyczące ogólnych wytycznych polityki 
gospodarczej stanowiących element ulepszonych zintegrowanych wytycznych. Postulowane 
ogólne wytyczne polityki gospodarczej (OWPG) są właściwymi ramami odniesienia dla 
państw członkowskich i UE w zakresie ich polityk gospodarczych. Rada PODKREŚLA, że 
OWPG stanowią podstawę prawną zaleceń dotyczących poszczególnych krajów na mocy 
art. 121 ust. 2, są zatem szczególnie istotne dla wzmocnienia koordynacji polityki 
gospodarczej UE. 
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Główne czynniki hamujące wzrost gospodarczy

8. Rada POTWIERDZA znaczenie, jakie ma zidentyfikowanie najpoważniejszych krajowych 
makrostrukturalnych czynników hamujących wzrost gospodarczy oraz opracowanie polityk 
mających wyeliminować te czynniki, tak aby możliwe było stworzenie warunków 
sprzyjających przyszłemu trwałemu i zrównoważonemu wzrostowi gospodarczemu 
i zatrudnieniu.  Rada Z ZADOWOLENIEM PRZYJMUJE prace, jakie w tej dziedzinie 
prowadzi Komisja wspólnie z państwami członkowskimi, Komitetem Polityki Gospodarczej 
i Komitetem Ekonomiczno-Finansowym, a także ZATWIERDZA sprawozdanie opracowane 
przez wspomniane komitety dotyczące identyfikowania krajowych makrostrukturalnych 
czynników hamujących wzrost gospodarczy.   Wzywa się państwa członkowskie, by 
uwzględniły te propozycje podczas określania czynników hamujących wzrost gospodarczy 
w swoich krajowych programach reform. 

9. Eliminowanie tych czynników hamujących wzrost gospodarczy oznacza konieczność 
stworzenia właściwych ram w perspektywie średnio- i długoterminowej na poziomie makro 
służących pokonaniu problemów natury budżetowej i makrofinansowej, a także zmniejszeniu 
nierównowagi zewnętrznej.    Polityki będą także musiały przyczyniać się do aktywowania 
czynników stymulujących wzrost gospodarczy oddziałujących na poziomie 
makroekonomicznym, takich jak polityki w zakresie rynku pracy i rynku produktowego, jak 
również polityki w dziedzinie innowacji, badań i rozwoju, zmiany klimatu i edukacji. Duże 
znaczenie będzie mieć kształtowanie przez państwa członkowskie takich polityk, które 
odnoszą się do czynników hamujących wzrost gospodarczy i stwarzają w ten sposób 
odpowiednie warunki dla przyszłego trwałego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego 
i zatrudnienia. 

Wzmocniona koordynacja polityki gospodarczej i usprawniona realizacja harmonogramu prac 

10. Rada Z ZADOWOLENIEM PRZYJMUJE komunikat Komisji w sprawie wzmocnionej 
koordynacji polityki gospodarczej dla całej UE, a w szczególności dla strefy euro, który 
zawiera propozycje dotyczące wzmocnienia paktu stabilności i wzrostu, szerszego nadzoru 
nad rozwojem sytuacji makroekonomicznej i sytuacji w zakresie konkurencyjności wewnątrz 
strefy euro, a także zintegrowanej koordynacji polityki gospodarczej w UE. 

11. Rada Z APROBATĄ PRZYJMUJE prace przeprowadzone przez grupę zadaniową utworzoną 
przez przewodniczącego Rady Europejskiej i oczekuje jej propozycji, w tym propozycji 
dotyczących wzmocnionej koordynacji polityki gospodarczej i wzmocnienia paktu stabilności 
i wzrostu.
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12. Rada JEST ZDANIA, że nadzór w ramach strategii „Europa 2020” i paktu stabilności 
i wzrostu należy zorganizować w następujący sposób:

· Sprawozdawczość do celów programów stabilności i konwergencji oraz krajowych 
programów reform powinna zostać uspójniona i powinna uwzględniać wskazówki wydane 
przez Radę Europejską. Wszystkie te obszary polityki należy poddawać zintegrowanej 
analizie. Poszczególne instrumenty będą jednak wyraźnie od siebie oddzielone. W pełni 
zachowany zostanie integralny charakter paktu stabilności i wzrostu, jak również 
szczególne zadanie Rady ECOFIN polegające na nadzorze nad jego wdrażaniem.

· Nadzór powinien być szerszy, bardziej szczegółowy i skuteczniejszy; powinien 
w większym stopniu koncentrować się na kwestiach merytorycznych i lepiej uwzględniać 
aspekt związany ze strefą euro.  

· Nadzór powinien być uwzględniany w kształtowaniu polityki na poziomie krajowym; 

powinien także zapewniać ogólną spójność z perspektywy UE i całej strefy euro. Kwestie 

te musi jeszcze omówić grupa zadaniowa.

· Harmonogram sprawozdawczości i przedstawiania wytycznych politycznych powinien 

uwzględnić potrzebę należytego przygotowania na poziomie krajowym; trzeba w nim 

także określić najlepszy termin przeprowadzenia oceny krajowych polityk budżetowych, 

z właściwym uwzględnieniem roli parlamentów krajowych.  

· Należy w pełni wykorzystać wzajemne powiązania i komplementarność polityk UE 

i polityk krajowych.

· Trzeba unikać wszelkiego powielania się działań i minimalizować obciążenie państw 

członkowskich obowiązkami sprawozdawczymi. 
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13. Rada ZWRACA SIĘ DO Komisji, aby przedstawiła przegląd czynników hamujących wzrost 

gospodarczy na poziomie UE przywidziany w ramach  projektów przewodnich oraz by 

określiła, jak filar tematyczny można by wykorzystać do wypracowywania zaleceń 

strategicznych przeznaczonych dla państw członkowskich. W tym kontekście Komisja 

powinna zadbać o to, by w dialogu z państwami członkowskimi stworzono w tym celu 

właściwe ramy oceny. 


