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În anexă, se pun la dispoziţia delegaţiilor Concluziile Consiliului privind Europa 2020, astfel cum 

au fost adoptate de Consiliu (ECOFIN) la 16 martie 2010.
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ANEXĂ

Europa 2020

Concluziile Consiliului

Obiective şi priorităţi

1. Consiliul IA ACT de Comunicarea Comisiei privind „Europa 2020 - O strategie europeană 

pentru o creştere inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii”. Consiliul trasează un cadru 

adecvat pentru Uniunea Europeană şi statele membre pentru ieşirea din criză şi abordarea 

deficienţelor structurale ale economiei europene şi a provocărilor macroeconomice care au 

crescut odată cu criza. În general abordarea corespunde opiniilor exprimate de Consiliul Ecofin 

la 2 decembrie 2009 în contextul „Strategiei de la Lisabona post-2010”.

2. Consiliul EVIDENŢIAZĂ necesitatea orientării şi stabilizării UE pe traiectoria ascendentă spre 

creştere durabilă şi creare de locuri de muncă şi CONVINE asupra celor trei priorităţi propuse 

de Strategia Europa 2020: creştere inteligentă; creştere durabilă; şi creştere favorabilă 

incluziunii. Consiliul CONSIDERĂ că „iniţiativele emblematice” lansate de Comisie oferă o 

bază propice pentru procesul de reflecţie asupra modalităţilor de a orienta eforturile către 

domeniile relevante.

3. Consiliul EVIDENŢIAZĂ, de asemenea, faptul că recâştigarea stabilităţii macroeconomice şi 

revenirea finanţelor publice ale statelor membre pe o traiectorie durabilă sunt condiţiile 

prealabile pentru creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă şi că creşterea economică 

este importantă pentru sprijinirea consolidării fiscale. Prin urmare, Consiliul SUBLINIAZĂ 

faptul că reformele structurale şi consolidarea fiscală din cadrul Pactului de stabilitate şi de 

creştere (PSC) trebuie să fie interconectate şi EVIDENŢIAZĂ nevoia de asigurare a respectării 

pe deplin a constrângerilor macroeconomice şi fiscale, deoarece acestea reprezintă o condiţie 

prealabilă pentru sustenabilitatea pe termen lung a modelor noastre sociale.

4. Consiliul SUBLINIAZĂ faptul că, ţinând seama de diferitele poziţii iniţiale şi de 

particularităţile fiecărei ţări, Strategia Europa 2020 ar trebui să reprezinte o agendă pentru toate 

statele membre, care să promoveze creşterea economică pentru toţi. În plus, Consiliul 
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CONSIDERĂ că strategia va contribui la sprijinirea coeziunii economice, sociale şi teritoriale 

între statele membre şi regiunile UE.

Mobilizarea instrumentelor la nivelul UE

5. Consiliul IA ACT de propunerea de mobilizare a politicilor şi a instrumentelor UE, inclusiv a 

instrumentelor juridice şi financiare (printre care politica de coeziune), pentru urmări obiectivele 

UE 2020. Consiliul SPRIJINĂ în special propunerea:

• de a valorifica pe deplin politica privind piaţa unică pentru a reduce fragmentarea şi pentru a 

elimina obstacolele din calea activităţilor transfrontaliere;

• de a dezvolta o agendă economică externă solidă; precum şi

• de a îmbunătăţi instrumentele care să contribuie la finanţarea Strategiei Europa 2020. În acest 

context ar putea fi acordată mai multă atenţie unei mai bune utilizări a instrumentelor de politici 

comunitare existente şi alinierii priorităţilor bugetului UE la Strategia Europa 2020, fără acţiuni 

care să anticipeze viitoarele discuţii cu privire la noul cadru financiar; şi prin elaborarea de 

instrumente financiare inovatoare, în special de propuneri în cooperare cu Grupul BEI pentru a 

raţionaliza şi mobiliza mai bine resursele bugetare ale UE şi finanţarea Grupului BEI.

Strategii de ieşire şi reforme structurale

6. Consiliul ESTE DE ACORD că, în perioada de după criză, Strategia Europa 2020 trebuie să 

răspundă provocării reprezentate de reorientarea politicilor în sensul trecerii de la gestionarea 

crizei la introducerea de reforme pe termen mediu şi lung care să promoveze sustenabilitatea 

finanţelor publice şi care să intensifice potenţiala creştere economică. Consiliul şi-a asumat deja 

un rol activ în ajungerea la un acord cu privire la principiile pentru o strategie coordonată pentru 

retragerea stimulentelor fiscale şi a măsurilor de sprijinire a pieţelor financiare, precum şi pentru 

calendarul şi ordinea de aplicare a măsurilor privind eliminarea progresivă a măsurilor pe 

termen scurt, legate de criză, de pe pieţele muncii şi pieţele de produse. Consiliul îşi MENŢINE 

ANGAJAMENTUL în sensul continuării unei monitorizări atente a punerii în aplicare a 

strategiilor de ieşire din diverse domenii.

7. Consiliul ESTE DE ACORD că este nevoie să se înceapă identificarea domeniilor care 

constituie blocaje, inclusiv infrastructura, pentru creşterea economică la nivelul UE şi la nivel 

naţional şi elaborarea politicilor care vor oferi condiţiile propice pentru o creştere economică 

durabilă şi echilibrată şi pentru ocuparea locurilor de muncă în viitor. Această abordare va 
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contribui la garantarea modelelor sociale europene şi la protejarea mediului. Consiliul INVITĂ 

la Comisia să colaboreze în continuare cu statele membre, Comitetul pentru politică economică 

şi Comitetul economic şi financiar prin consolidarea cadrelor analitice existente, să contribuie la 

identificarea celor mai importante blocaje pentru creşterea economică pentru fiecare stat 

membru şi la nivel european, în timp util pentru Consiliul Ecofin din iunie.

8. Consiliul SUBLINIAZĂ importanţa iniţierii imediate a punerii în aplicare a reformelor 
structurale. Ar trebui lansate fără întârziere reforme structurale care să implice costuri reduse şi 
riscuri reduse de inducere de efecte economice adverse pe termen scurt în conjunctura actuală 
(de exemplu cu privire la cadrele fiscale, la calitatea finanţelor publice, la pensii şi la alte 
drepturi de plată, la politicile de stimulare a competiţiei şi la iniţiative de reducere a sarcinilor 
administrative nejustificate). În plus, vor trebui luate în considerare alte reforme structurale, de 
exemplu pe piaţa muncii.

Obiective

9. Consiliul IA ACT de propunerea de a defini cinci obiective principale pe care UE să le realizeze 
până în 2020 şi de a le transforma în obiective naţionale. În ceea ce priveşte alegerea 
obiectivelor principale, Consiliul SUBLINIAZĂ importanţa obiectivelor orientate către rezultat 
şi a asigurării coerenţei între diferitele obiective principale şi între obiectivele la nivelul UE şi 
obiectivele la nivel naţional. Consiliul SUBLINIAZĂ în continuare necesitatea unei legături 
clare cu creşterea productivităţii şi cu creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă, precum 
şi necesitatea de a respecta principiul subsidiarităţii. Consiliul CONSIDERĂ că trebuie luat în 
calcul cât mai repede un indicator definit în sens mai larg, care ar reflecta componenta C&D şi 
inovarea. Trebuie acordată atenţie în continuare principiului şi definirii corecte a unui eventual 
obiectiv privind incluziunea socială. Este necesară o analiză aprofundată la nivelul UE şi la 
nivel naţional a implicaţiilor valorilor de referinţă pe baza unui proces de parteneriat între 
Comisie, statele membre şi Consiliu, ţinând seama de poziţiile şi de circumstanţele iniţiale 
naţionale.

10. Consiliul RECOMANDĂ ca progresele înregistrate în realizarea obiectivelor la nivelul UE şi la 
nivel naţional să fie monitorizate cu rigurozitate, cel puţin anual, de către Consiliul European, 
pe baza contribuţiilor din partea Comisiei Europene şi a formaţiunilor relevante ale Consiliului.
Consiliul European ar putea lua în calcul posibilitatea stabilirii unor etape intermediare în 
procesul realizării obiectivelor definite pentru 2020.
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Guvernanţă

11. Consiliul RECUNOAŞTE noul cadru de guvernanţă consolidată propus pentru Europa 2020.
Consiliul SPRIJINĂ abordarea  privind urmărirea noii agende de reforme prin iniţiative la 
nivelul UE şi la nivel naţional şi prin realizarea obiectivelor principale în cadrul unei abordări 
tematice, pe de o parte şi printr-o supraveghere eficientă a fiecărei ţări, concentrându-se pe 
punerea în aplicare a strategiilor de ieşire, pe aspecte macroeconomice privind creşterea 
economică şi competitivitatea, incluzând dezechilibrele macroeconomie şi stabilitatea 
macrofinanciară; şi asigurarea sustenabilităţii finanţelor publice, pe de altă parte. În special, 
Consiliul SPRIJINĂ implicarea activă şi asumarea unui rol de către Consiliul European atât în 
discutarea acestor aspecte în mod periodic, cât şi în oferirea de orientări politice în fiecare 
domeniu de politici şi în evaluarea progreselor înregistrate în sensul realizării obiectivelor 
Strategiei Europa 2020.

12. Consiliul CONSIDERĂ că ar trebui evaluat calendarul procesului, în vederea creşterii coerenţei 
generale a consilierii la nivel de politici oferite statelor membre. Consiliul SUBLINIAZĂ 
interconexiunile strânse la nivel de politici dintre reformele structurale şi finanţele publice:
reformele structurale contribuie la sustenabilitatea finanţelor publice atât în mod direct (de 
exemplu prin reformele sistemelor de pensii), cât şi în mod indirect, prin sprijinirea creşterii 
economice şi a ocupării forţei de muncă.

13. Consiliul IA ACT de faptul că recomandările specifice pentru fiecare ţară din cadrul 
Orientărilor generale ale politicilor economice [OGPE, articolul 121 alineatul (2) din tratat] se 
vor concentra pe consilierea politică pentru a aborda dezechilibrele macroeconomice; pentru a 
consolida competitivitatea; şi a reformelor structurale care reprezintă forţe motrice esenţiale 
pentru creşterea economică. Consiliul WILL analizează modalităţi şi mijloace prin care să 
garanteze conformitatea unor recomandări specifice pentru fiecare ţară, în temeiul OGPE, cu 
cadrele fiscale naţionale şi la nivelul UE şi cu constrângerile din sectorul finanţelor publice.
Pentru a asigura coerenţa dintre cadrul macrofiscal şi agendele tematice, Consiliul IA ACT de 
propunerea de a aborda, în cadrul OGPE, recomandările privind aspectele tematice propuse, 
care au implicaţii macroeconomice substanţiale.

14. Consiliul ESTE DE ACORD cu faptul că intensificarea supravegherii fiecărei ţări va fi esenţială 
pentru realizarea obiectivelor prioritare ale Strategiei Europa 2020. Aceasta ar include atât 
oferirea de recomandări mai precise şi mai directe la nivel de politici pentru statele membre, cât 
şi o monitorizare mai atentă decât în trecut a recomandărilor.



7586/10 SM/lv 6
DG G RO

Va fi necesară, de asemenea, o strânsă coordonare a strategiilor de ieşire, pentru a asigura 

coerenţa şi pentru a evita efectele secundare negative la nivelul UE.

15. Având în vedere existenţa, în cadrul uniunii monetare, a unor efecte secundare sporite, Consiliul 

CONSIDERĂ că o coordonare mai strânsă a strategiilor de ieşire, consolidarea mecanismelor de 

monitorizare în ceea ce priveşte supravegherea fiecărei ţări şi consilierea mai directă la nivel de 

politici prezintă o importanţă deosebită în zona euro, pentru a asigura buna funcţionare a UEM.

Tratatul de la Lisabona (articolul 136) a deschis noi oportunităţi în această privinţă. Consiliul 

AŞTEAPTĂ CU INTERES propunerile Comisiei pentru un cadru mai formalizat, în timp util 

pentru Consiliul Ecofin din iunie.

16. Consiliul EVIDENŢIAZĂ importanţa elaborării unor cadre de evaluare transparente, bazate pe 

dovezi, pentru a asigura eficacitatea supravegherii atât în cazul fiecărei ţări, cât şi în cazul 

pilonilor tematici şi a unor recomandări coerente şi face apel la Comitetul pentru politică 

economică să contribuie la dezvoltarea unor cadre de acest tip pentru ca acestea să fie pregătite 

la timp pentru Consiliul European din iunie.

17. În plus, Consiliul SUBLINIAZĂ faptul că ar trebui acordată atenţie consolidării dimensiunii UE 

şi angajării instrumentelor UE pentru a valorifica la maximum potenţialul la nivelul UE şi că 

monitorizarea progreselor înregistrate în acţiunile la nivelul UE trebuie intensificată în 

continuare, pentru a asigura o agendă de politici autentice, concrete şi coordonate şi că 

interacţiunea dintre politicile UE şi politicile la nivel naţional permite consolidarea reciprocă.  

Comunicarea

18. Consiliul REAMINTEŞTE, de asemenea, importanţa conştientizării şi sprijinului acordat de 

populaţie pentru punerea în aplicare reuşită a politicilor şi a reformelor. În acest scop, Consiliul 

CONSIDERĂ că consilierea la nivel de politici ar trebui să fie făcută publică. Mai mult, 

progresele înregistrate atât în realizarea obiectivelor principale ale Strategiei Europa 2020, cât şi 

în atingerea altor variabile-cheie la nivel macroeconomic ar trebui să fie publicate, pe baza 

indicatorilor corespunzători, aflaţi în strânsă legătură cu realizarea obiectivelor finale.  
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Observaţii finale

19. Consiliul (Ecofin) ESTE PREGĂTIT să colaboreze în continuare cu privire la structura 

guvernanţei în cadrul Strategiei Europa 2020, inclusiv în pregătirea de noi orientări integrate pe 

baza propunerii Comisiei, care să fie aprobate de Consiliul European din iunie. De asemenea, 

Consiliul (Ecofin) ESTE PREGĂTIT:

· să sprijine Consiliul European, dacă este solicitat, prin oferirea de orientare strategică, 

inclusiv pentru o eventuală reuniune economică anuală la nivel înalt;

· să îşi asume pe deplin rolul în instituirea propusă a unei supravegheri economice 

macrostructurale a fiecărei ţări în cadrul Strategiei Europa 2020, asigurând astfel coerenţa 

politicilor în cadrul Strategiei Europa 2020, în special în ceea ce priveşte respectarea cu 

stricteţe a constrângerilor macroeconomice şi fiscale ale statelor membre;

· să coopereze îndeaproape cu alte formaţiuni ale Consiliului pentru a oferi sprijin analitic 

pentru fiecare iniţiativă emblematică în cadrul pilonului tematic al noii strategii; precum şi

· să dezvolte şi să realizeze supravegherea macrostructurală a fiecărei ţări, concentrându-se pe 

aspectele privind finanţele publice, pe dezechilibre şi forţele motrice potenţiale, ţinând 

seama de toate efectele secundare.

În cele din urmă, Consiliul EVIDENŢIAZĂ utilitatea efectuării unei evaluări intermediare a 

strategiei în perioada 2013-2014.


