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În anexă, se pun la dispoziţia delegaţiilor concluziile Consiliului privind strategia Europa 2020, 
astfel cum au fost covenite de Consiliu (Ecofin), la 8 iunie 2010.
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Anexă:
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Concluziile Consiliului privind strategia Europa 2020

Europa 2020

1. Europa 2020 este noua strategie a Uniunii Europene pentru ocuparea forţei de muncă şi 
creştere economică inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii. Aceasta reprezintă un 
element central al răspunsului Europei la cea mai gravă criză economică mondială înregistrată 

de la criza din anii ’30; această criză a pus în pericol stabilitatea macroeconomică şi financiară 
şi, fără continuarea acţiunii la nivel de politici, ar putea avea un impact considerabil asupra 
potenţialului de creştere economică al economiei europene pentru anii care urmează. Europa 
2020 abordează nevoile imediate şi pe termen mai lung ale stabilizării macroeconomice şi 
financiare. Aceasta oferă cadrul adecvat pentru strategiile de punere în aplicare pentru ieşirea 
din sistemul de sprijin acordat în cazul crizei pe termen scurt prin combinarea retragerii în 

timp util a stimulentelor fiscale, a măsurilor de susţinere a economiei reale şi a sprijinului 
acordat sectorului financiar cu introducerea treptată a reformelor structurale de stimulare a 
creşterii economice pe termen mediu şi lung. Strategia vizează, de asemenea, abordarea 
provocărilor asociate cu îmbătrânirea populaţiei, globalizarea şi schimbările climatice, a 
preocupărilor privind competitivitatea şi a dezechilibrelor macroeconomice care au precedat 

criza economică.

2. În centrul noii strategii se află un cadru pentru coordonarea sporită a politicilor economice ale 
statelor membre care se bazează pe accentuarea supravegherii la nivel de ţară, care acoperă 
toate domeniile relevante de politici macroeconomice şi structurale în mod integrat. Acest 
cadru consolidat ar trebui să faciliteze lansarea imediată a strategiilor de ieşire, să abordeze 
nevoia urgentă de consolidare fiscală atât pe termen scurt, cât şi pe termen mediu, prin 

strategii de consolidare bugetară favorabile creşterii economice şi axate pe reducerea 
cheltuielilor, precum şi să se coordoneze cu punerea în aplicare a politicilor pe termen lung în 
vederea găsirii unei soluţii pentru blocajele în ceea ce priveşte creşterea economică.
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Obiective

3. Consiliul IA ACT de progresele înregistrate în stabilirea valorilor de referinţă pentru 
obiectivele europene în domeniul educaţiei şi cu privire la dezvoltarea de indicatori în 
domeniul incluziunii sociale. Obiectivele principale ar trebui să fie incluse în orientările 
integrate. Consiliul SUBLINIAZĂ nevoia ca aceste obiective să fie coerente cu obiectivele 
generale ale strategiei Europa 2020 - ocuparea forţei de muncă şi creşterea economică - şi cu 

nevoia de consolidare fiscală. În special, obiectivul UE privind incluziunea socială ar trebui să 
includă piaţa forţei de muncă.

4. Consiliul IA ACT, de asemenea, de progresele înregistrate de statele membre în identificarea 

obiectivelor lor naţionale ca urmare a procesului de dialog cu Comisia, în vederea verificării 

coerenţei dintre obiectivele naţionale şi cele europene. Consiliul ÎNCURAJEAZĂ Comisia să 

continue colaborarea cu autorităţile naţionale pentru a stabili obiective naţionale realiste şi 

ambiţioase în cadrul viitoarelor programe naţionale de reformă, care să corespundă blocajelor 

macrostructurale identificate în ceea ce priveşte creşterea economică. Există semne că 

obiectivele naţionale provizorii ar fi coerente în mare măsură cu obiectivele la nivelul UE. 

5. Consiliul CONSIDERĂ că obiectivele principale ar trebui să reprezinte o expresie a 

progreselor generale înregistrate în sensul concretizării propunerilor strategiei Europa 2020.

Consiliul PROPUNE ca obiectivele principale la nivel naţional să respecte următoarele 

principii:

· Obiectivele naţionale ar trebui să fie în acelaşi timp ambiţioase şi realiste. Acestea ar 

trebui să corespundă blocajelor macrostructurale la nivel naţional în ceea ce priveşte 

creşterea economică, precum şi circumstanţelor specifice fiecărei ţări în termeni de 

dezvoltare economică, precum şi de provocări macroeconomice, sociale, de mediu şi 

fiscale cu care se confruntă fiecare ţară.

· Statelor membre le revine întreaga responsabilitate de realizare a propriilor obiective 

naţionale, fără repartizarea sarcinilor. Cu toate acestea, obiectivul ar trebui să fie, de 

asemenea, asigurarea unei coerenţe sporite între obiective în cazul fiecărui stat membru, 

dar şi la nivelul UE. Consiliul ECOFIN are un rol important în asigurarea respectării pe 

deplin a constrângerilor fiscale generale.
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· Deşi acesta nu reprezintă un exerciţiu de repartizare a sarcinilor, toate statele membre ar 

trebui să vizeze realizarea de progrese, însă cele care înregistrează decalaje mai mari ar 

trebui să depună în general mai multe eforturi în sensul realizării obiectivelor cumulate, 

respectând în acelaşi timp nevoia de consolidare fiscală.

· Ar trebui acordată atenţia cuvenită legăturilor dintre obiective, având în vedere că 

realizarea unui obiectiv poate ajuta la realizarea altora.

· Progresele înregistrate în sensul realizării obiectivelor principale ar trebui să fie analizate 

periodic şi, dacă este necesar, ar trebui efectuată o evaluare intermediară. 

6. Consiliul SUBLINIAZĂ faptul că ar trebui acordată prioritate politicilor la nivelul UE şi la 

nivel naţional care consolidează sistemul de stimulente pentru realizarea obiectivelor şi că ar 

trebui să fie asigurată coerenţa cu angajamentele privind consolidarea fiscală asumate în 

contextul Pactului de stabilitate şi de creştere. Acest aspect este important în special în ceea ce 

priveşte obiectivul reprezentat de rata cheltuielilor pentru C&D (în cazurile în care ar trebui 

crescute în principal cheltuielile sectorului privat), obiectivul incluziunii sociale/de combatere 

a sărăciei (în cazurile în care creşterea ocupării forţei de muncă, de exemplu pentru grupurile 

care sunt supuse actualmente excluziunii sociale, ar trebui să contribuie în mod decisiv la 

realizarea de progrese) şi obiectivul eficienţei energetice (în cazurile în care utilizatorii de 

energie care sunt beneficiari ai economisirii de energie ar trebui să suporte în general costurile 

suplimentare).

Orientări integrate

7. În vederea reuniunii Consiliului European din 17 iunie, Consiliul ADOPTĂ raportul privind 

orientările generale ale politicilor economice ca parte din orientările integrate raţionalizate.

Orientările generale propuse ale politicilor economice oferă cadrul de referinţă adecvat pentru 

statele membre şi UE în privinţa politicilor economice ale acestora. Consiliul SUBLINIAZĂ 

faptul că OGPE reprezintă temeiul juridic pentru recomandările specifice fiecărei ţări în 

temeiul articolului 121 alineatul (2) şi prin urmare prezintă o importanţă deosebită pentru 

consolidarea coordonării politicii economice a UE.
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Principalele blocaje în ceea ce priveşte creşterea economică durabilă

8. Consiliul REAFIRMĂ importanţa identificării celor mai importante blocaje macrostructurale 

la nivel naţional în ceea ce priveşte creşterea economică şi a elaborării de politici pentru 

abordarea acestora, astfel încât să se ofere condiţiile adecvate pentru ocuparea forţei de muncă 

şi creşterea economică durabilă şi echilibrată în viitor. Consiliul SALUTĂ activitatea 

desfăşurată în acest sens de Comisie împreună cu statele membre, Comitetul pentru politică 

economică şi Comitetul economic şi financiar şi aprobă raportul CEF şi CPE privind 

identificarea celor mai importante blocaje macrostructurale la nivel naţional în ceea ce priveşte 

creşterea economică. Statele membre sunt invitate să ţină seama de aceste sugestii la 

identificarea blocajelor în cadrul propriilor programe naţionale de reformă.

9. Abordarea acestor blocaje implică crearea condiţiilor-cadru adecvate pe termen mediu şi lung 

la nivel macrostructural pentru soluţionarea problemelor bugetare şi macrofinanciare, precum 

şi a dezechilibrelor externe. Aceasta necesită, de asemenea, politici care să permită eliberarea 

potenţialului de creştere cu un impact la nivel macroeconomic, precum politici privind piaţa 

forţei de muncă şi piaţa produselor, inovarea, C&D, schimbările climatice şi educaţia. Va fi 

important pentru statele membre să elaboreze politici care să abordeze blocajele existente şi 

astfel să ofere condiţiile adecvate pentru ocuparea forţei de muncă şi creşterea economică 

durabilă şi echilibrată în viitor.

Îmbunătăţirea coordonării şi a calendarului pentru politica economică

10. Consiliul SALUTĂ Comunicarea Comisiei privind consolidarea coordonării politicilor 

economice pentru UE în ansamblu, în special în cadrul zonei euro, ceea ce include propuneri 

pentru consolidarea Pactului de stabilitate şi de creştere; o supraveghere extinsă a evoluţiilor 

macroeconomice şi în materie de competitivitate în ţările din zona euro; precum şi 

coordonarea mai integrată a politicii economice pentru UE.

11. Consiliul SALUTĂ activitatea grupului de acţiune instituit de preşedintele Consiliului 

European şi aşteaptă cu interes propunerile acestuia, inclusiv propunerile privind 

îmbunătăţirea coordonării politicii şi consolidarea Pactului de stabilitate şi de creştere.
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12. Consiliul CONSIDERĂ că supravegherea în temeiul strategiei Europa 2020 şi al Pactului de 

stabilitate şi de creştere ar trebui să fie organizată după cum urmează:

· Raportarea în cadrul programelor de stabilitate şi de convergenţă şi al programelor 

naţionale de reformă ar trebui armonizată în mai mare măsură şi ar trebui să ţină seama de 

orientările Consiliului European. Toate aceste domenii de politici ar trebui să fie analizate 

în mod integrat. Instrumentele îşi vor păstra, însă, distincţia clară între ele. Integritatea 

Pactului de stabilitate şi de creştere va fi pe deplin păstrată, asemenea responsabilităţilor 

specifice ale Consiliului ECOFIN în supravegherea punerii sale în aplicare;

· Supravegherea ar trebui să fie extinsă, intensificată şi mai eficientă, punându-se un mai 

mare accent pe fond şi ţinându-se seama în mai mare măsură de zona euro;

· Supravegherea ar trebui să contribuie la procesul decizional la nivel naţional şi să asigure 

coerenţa generală din perspectiva UE şi a zonei euro în ansamblul său. Acest aspect 

rămâne să fie discutat de grupul de acţiune.

· Calendarul raportării şi orientările privind politicile ar trebui să ia în considerare nevoia de 

pregătire adecvată la nivel naţional şi să prevadă cel mai bun moment posibil pentru 

evaluarea politicilor fiscale naţionale, respectând în acelaşi timp rolul parlamentelor 

naţionale.

· Interacţiunile şi complementarităţile dintre politicile la nivelul UE şi la nivel naţional ar 

trebui să fie valorificate pe deplin;

· Ar trebui evitată dublarea proceselor, iar responsabilităţile de raportare care le revin 

statelor membre ar trebui să fie minimizate.
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13. Consiliul INVITĂ Comisia să ofere o imagine de ansamblu a blocajelor la nivelul UE 

prevăzute în cadrul iniţiativelor emblematice şi să stabilească modul în care pilonii tematici ar 

putea conduce la recomandări privind politicile adresate statelor membre. În acest context, 

Comisia ar trebui să se asigure, în dialogul cu statele membre, că sunt implementate cadre de 

evaluare adecvate scopului. 


