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V prilogi vam pošiljamo sklepe Sveta o strategiji Evropa 2020, ki jih je 16. marca 2010 sprejel Svet 

Ecofin.

________________________

Priloga:
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PRILOGA

Strategija Evropa 2020

Sklepi Sveta

Cilji in prednostne naloge

1. Svet JE SEZNANJEN S Sporočilom Komisije "Evropa 2020 – Strategija za pametno, 

trajnostno in vključujočo rast", ki za EU in njene države članice določa ustrezen okvir za 

prebroditev krize, odpravo strukturnih pomanjkljivosti evropskega gospodarstva in rešitev 

makroekonomskih problemov, ki jih je kriza še poglobila. Na splošno je ta pristop dobro 

usklajen s stališči v zvezi z lizbonsko strategijo po letu 2010, izraženimi 2. decembra 2009 na 

seji Sveta Ecofin.

2. Svet POUDARJA, da je treba EU odločno in ambiciozno usmeriti v trajnostno rast in 

zagotavljanje novih delovnih mest, ter SE STRINJA s tremi predlaganimi prednostnimi 

nalogami strategije "Evropa 2020" – pametna, trajnostna in vključujoča rast. Svet MENI, da 

so t. i. vodilne pobude, ki jih je določila Komisija, dobra podlaga za razmislek o tem, katerim 

vprašanjem se je treba na ustreznih področjih najbolj posvetiti.

3. Svet tudi POUDARJA, da so za rast in delovna mesta najpomembnejše ponovna vzpostavitev 

makroekonomske stabilnosti in postopoma spet bolj vzdržne javne finance držav članic, pa 

tudi, da rast spodbuja fiskalno konsolidacijo. Zato OPOZARJA, da se morajo strukturne 

reforme in fiskalna konsolidacija v okviru Pakta za stabilnost za rast izvajati vzporedno, ter 

POUDARJA, da je treba pri tem dosledno upoštevati makroekonomske in fiskalne omejitve, 

saj so te predpogoj za dolgoročno vzdržnost naših socialnih modelov.

4. Svet POUDARJA, da bi morala biti strategija Evropa 2020 program za vse države članice, v 

katerem bi bili upoštevani različna izhodišča in nacionalne značilnosti in ki bi vsem 

zagotavljal rast.
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MENI tudi, da bo strategija prispevala k ekonomski, socialni in ozemeljski koheziji držav 

članic in regij EU.

Uporaba instrumentov EU

5. Svet JE SEZNANJEN s predlogom o uporabi politik in instrumentov EU ter njenih pravnih in 

finančnih instrumentov (tudi kohezijske politike) za uresničevanje ciljev strategije EU 2020. 

PODPIRA zlasti naslednje predloge: 

• v celoti izkoristiti možnosti politike enotnega trga za preprečevanje razdrobljenosti in 

odpravo ovir za čezmejne dejavnosti;

• oblikovati zanesljiv zunanjegospodarski program in

• izboljšati instrumente za financiranje strategije Evropa 2020, pri čemer bi lahko več 

pozornosti posvetili boljši uporabi sedanjih instrumentov politik Skupnosti in uskladitvi

prednostnih nalog proračuna EU z navedeno strategijo, ne da bi s tem vplivali na 

prihodnje razprave o novem finančnem okviru. V sodelovanju s skupino EIB bi bilo 

treba oblikovati inovativne finančne instrumente, zlasti predloge o racionalizaciji in 

boljših finančnih vzvodih za uporabo proračunskih sredstev EU ter sredstev skupine 

EIB.

Izhodne strategije in strukturne reforme

6. Svet SE STRINJA, da je treba s strategijo Evropa 2020 po koncu krize rešiti vprašanje 

preusmeritve politik s kriznega upravljanja k uvedbi srednje- do dolgoročnih reform, ki bodo 

spodbujale vzdržnost javnih financ in potencialno rast. Svet si že dejavno prizadeva za 

dogovor o načelih za usklajeno strategijo ukinitve davčnih spodbud in podpornih ukrepov na 

finančnih trgih, pa tudi za določitev časovne razporeditve in zaporedja opustitve kratkoročnih 

kriznih ukrepov na trgih dela in proizvodov. Svet SE ZAVZEMA za natančno spremljanje 

izvajanja izhodnih strategij na različnih področjih tudi v prihodnje.

7. Svet SE STRINJA, da je treba začeti ugotavljati, na katerih področjih (vključno z 

infrastrukturo) se pojavljajo ovire za rast v EU in državah članicah, ter začeti oblikovati 

politike, ki bodo v prihodnje zagotavljale ustrezne pogoje za trajnostno in uravnoteženo rast 

ter delovna mesta.
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To bo namreč omogočilo zaščito evropskih socialnih modelov in varovanje okolja. Svet 

POZIVA Komisijo, naj si z državami članicami, Odborom za ekonomsko politiko in 

Ekonomsko-finančnim odborom še naprej prizadeva, da bi še pred junijskim zasedanjem 

Sveta Ecofin ugotovila, katere so najpomembnejše ovire za rast v vsaki državi članici ter na 

evropski ravni, in si pri tem pomaga s sedanjimi analitičnimi okviri.

8. Svet OPOZARJA, da je treba nemudoma začeti izvajati strukturne reforme, tj. reforme, ki 

niso povezane z visokimi stroški in za katere je malo verjetno, da bodo v sedanjih razmerah 

kratkoročno škodljivo vplivale na gospodarstvo (npr. na fiskalne okvire, kakovost javnih 

financ, pokojnine in druga nadomestila, politike in spodbude za večjo konkurenčnost, s 

katerimi naj bi zmanjšali nepotrebno upravno breme). Poleg tega bo treba razmisliti tudi o 

drugih strukturnih reformah, na primer na trgu dela.

Cilji

9. Svet JE SEZNANJEN s predlogom o določitvi petih glavnih ciljev EU, ki naj bi jih uresničili 

do leta 2020, ter o preoblikovanju teh ciljev v nacionalne cilje. POUDARJA, da je treba pri 

izboru glavnih ciljev poskrbeti, da bodo ti prinesli vidne rezultate, in da se zagotovi skladnost 

različnih glavnih ciljev ter ciljev EU in nacionalnih ciljev. Svet poleg tega OPOZARJA, da 

morajo biti ti cilji jasno povezani tudi s spodbujanjem produktivnosti ter rastjo in 

zagotavljanjem novih delovnih mest, pa tudi, da je pri tem treba upoštevati načelo 

subsidiarnosti. MENI, da bi bilo nujno treba razmisliti o splošnejšem kazalniku, ki bi odražal 

rezultate na področju raziskav in razvoja ter inovacij. Nadalje bo treba preučiti načelni 

morebitni cilj socialnega vključevanja in njegovo pravilno zasnovo. Komisija, države članice 

in Svet bi morale kot partnerji na ravni EU in na nacionalni ravni dodatno preučiti tudi 

posledice referenčnih vrednosti ter pri tem upoštevati nacionalna izhodišča in razmere v 

posameznih državah.

10. Svet PRIPOROČA Evropskemu svetu, naj najmanj vsako leto natančno spremlja doseženi 

napredek glede izpolnjevanja ciljev EU in nacionalnih ciljev, pri tem pa upošteva podatke 

Evropske komisije in ustreznih sestav Sveta. Evropski svet bi lahko v zvezi s cilji, ki naj bi 

bili izpolnjeni do leta 2020, preučil možnost določitve vmesnih ciljev.
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Upravljanje

11. Svet JE SEZNANJEN s predlogom o novem, okrepljenem okviru upravljanja iz strategije 

Evropa 2020; PODPIRA zamisel o novem programu reform na podlagi pobud in glavnih 

ciljev EU in držav članic ter izpolnjevanju glavnih ciljev na eni strani s tematskim pristopom, 

na drugi pa z učinkovitim nadzorom nad državami, zlasti pri izvajanju izhodnih strategij, 

makroekonomskimi vprašanji, povezanimi z rastjo in konkurenčnostjo, vključno z 

makroekonomskimi neravnovesji in makrofinančno stabilnostjo, ter zagotavljanjem vzdržnih 

javnih financ. Svet zlasti SPODBUJA Evropski svet k aktivni udeležbi in prevzemanju 

odgovornosti pri rednih razpravah o tem vprašanju in določanju političnih smernic na 

posameznih področjih politik, pa tudi pri ocenjevanju napredka glede uresničevanja ciljev iz 

strategije Evropa 2020.

12. Svet MENI, da bi bilo treba časovno razporeditev procesov določiti tako, da bo omogočila 

dosledno usklajeno svetovanje državam članicam na ravni politike; OPOZARJA na tesno 

politično povezavo med strukturnimi reformami in javnimi financami – prve neposredno 

prispevajo k vzdržnosti drugih, in sicer neposredno (npr. pokojninske reforme) in posredno s 

spodbujanjem rasti in novih delovnih mest.

13. Svet UGOTAVLJA, da bo v priporočilih za posamezne države, pripravljenih na podlagi širših 

smernic ekonomskih politik (člen 121(2) Pogodbe), poudarek predvsem na nasvetih na ravni 

politike za odpravo makroekonomskih neravnovesij, krepitvi konkurenčnosti ter strukturnih 

reformah, ki so ključna gibala rasti. Svet JE ODLOČEN, da preuči možnosti in načine, kako 

zagotoviti, da bodo takšna priporočila za posamezne države na podlagi širših smernic skladna 

s fiskalnimi okviri in omejitvami javnih financ na nacionalni ravni in na ravni EU. Da bi 

zagotovili splošno skladnost makroekonomskega in fiskalnega okvira ter tematskih 

programov, Svet OPOZARJA na predlog o oblikovanju priporočil na podlagi širših smernic 

ekonomskih politik, in sicer za predlagana tematska vprašanja z znatnimi makroekonomskimi 

posledicami.

14. Svet SE STRINJA, da bo za izpolnitev najpomembnejših ciljev iz strategije 

Evropa 2020 odločilnega pomena strožji nadzor nad državami. Politična priporočila 

posameznim državam članicam bi morala biti jasnejša in bolj nepristranska, spremljanje 

izvajanja priporočil pa natančnejše kot v preteklosti.
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Za zagotavljanje skladnosti in preprečevanje širjenja negativnih posrednih učinkov po vsej 

EU bo treba poskrbeti tudi za bolje usklajene izhodne strategije.

15. Ob upoštevanju dejstva, da so bili v monetarni uniji ugotovljeni večji posredni učinki, in da bi 

zagotovili dobro delovanje ekonomske in monetarne unije, Svet MENI, da so posebej 

pomembni boljša usklajenost izhodnih strategij, zanesljivejši mehanizmi spremljanja nadzora 

nad državami in odkritejše svetovanje na ravni politike v območju evra. Lizbonska pogodba 

(člen 136) s tem v zvezi ponuja nove možnosti. Svet Z ZANIMANJEM PRIČAKUJE 

predloge Komisije o bolj formalnem okviru in upa, da bodo pripravljeni do junijskega 

zasedanja Sveta Ecofin.

16. Svet POUDARJA, da je treba oblikovati pregledne okvire ocenjevanja, ki bi temeljili na 

dejanskih izsledkih, in z njimi zagotoviti učinkovit nadzor nad državami in t. i. tematskimi 

stebri, ter pripraviti skladna priporočila, in POZIVA Odbor za ekonomsko politiko, naj 

sodeluje pri oblikovanju takšnih okvirov, da bi bili pripravljeni še pred junijskim zasedanjem 

Evropskega sveta.

17. Svet poleg tega OPOZARJA, da bi bilo treba preučiti možnosti za večjo razsežnost EU in 

uporabo instrumentov, ki jih ima na razpolago, s tem pa kar najbolj izkoristiti možnosti na 

ravni EU, pa tudi, da je treba napredek pri izpolnjevanju ukrepov na ravni EU spremljati še 

bolj natančno ter tako zagotoviti, da bodo politični načrti ustrezni, konkretni in usklajeni, ter 

poskrbeti, da se politike EU in nacionalne politike vzajemno dopolnjujejo.

Komuniciranje

18. Svet OPOZARJA tudi na pomen ozaveščenosti javnosti in njene podpore za uspešno izvajanje 

politik in reform. Zato MENI, da bi bilo treba nasvete na ravni politike objaviti. Poleg tega bi 

bilo treba objavljati tudi podatke o doseženem napredku pri uresničevanju glavnih ciljev 

strategije Evropa 2020 in drugih ključnih makroekonomskih spremenljivkah, in sicer na 

podlagi ustreznih kazalnikov, ki so tesno povezani z doseganjem končnih ciljev.
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Sklepne opombe

19. Svet Ecofin si JE PRIPRAVLJEN še naprej prizadevati za vzpostavitev upravljavske strukture 

strategije Evropa 2020 ter oblikovanje novih integriranih smernic na podlagi predloga 

Komisije, ki naj bi ga junija odobril Evropski svet. Svet Ecofin JE PRIPRAVLJEN tudi

● po potrebi pomagati Evropskemu svetu pri pripravi strateških smernic, med drugim tudi 

za morebitni letni ekonomski vrh;

● dejavno sodelovati pri predlaganem makrostrukturnem nadzoru nad državami na 

področju gospodarstva skladno s strategijo Evropa 2020, s tem pa zagotoviti skladnost 

in doslednost tozadevnih politik, zlasti kar zadeva strogo spoštovanje makroekonomskih 

in fiskalnih omejitev držav članic; 

● tesno sodelovati z drugimi sestavami Sveta in tako v okviru tematskega stebra nove 

strategije zagotoviti analitično podporo za posamezne vodilne pobude ter

● oblikovati in izvajati makrostrukturni nadzor nad državami, s posebnim poudarkom na 

vprašanjih javnih financ, neravnovesjih in potencialnih gibalih rasti, ob tem pa dosledno 

upoštevati posredne učinke.

Svet OPOZARJA, da bi bilo v letih 2013 in 2014 koristno opraviti vmesni pregled strategije.

________________________


