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V prilogi vam pošiljamo sklepe Sveta o strategiji "Evropa 2020", o katerih se je 8. junija 2010 

dogovoril Svet (Ecofin).

________________________
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Sklepi Sveta o strategiji "Evropa 2020"

Strategija "Evropa 2020"

1. "Evropa 2020" je nova strategija Evropske unije za pametno, trajnostno in vključujočo rast ter 

delovna mesta. Je osrednji sestavni del evropskega odziva na najhujšo svetovno gospodarsko 

krizo po tridesetih letih 20. stoletja, ki je ogrozila makroekonomsko in finančno stabilnost ter 

bi ob odsotnosti kontinuiranega političnega ukrepanja lahko imela hude posledice za potencial 

rasti evropskega gospodarstva v prihodnjih letih. V strategiji "Evropa 2020" so obravnavane 

neposredne in dolgoročne potrebe za makroekonomsko in finančno stabilizacijo. Z njo se 

vzpostavlja ustrezen podporni okvir za izvedbene strategije izhoda iz kratkoročne krize, in 

sicer s povezavo pravočasnega umika fiskalnih spodbud, ukrepov realnega gospodarstva in 

podpore finančnemu sektorju, ob postopnem srednjeročnem in dolgoročnem uvajanju 

strukturnih reform za pospeševanje rasti. S strategijo naj bi se lotili tudi izzivov, povezanih s 

staranjem prebivalstva, globalizacijo in podnebnimi spremembami, ter vprašanj 

konkurenčnosti in makroekonomskega neravnovesja, ki so obstajali že pred gospodarsko 

krizo. 

2. Jedro nove strategije je okvir za okrepljeno usklajevanje gospodarskih politik držav članic, ki 

temelji na poostrenem nadzoru nad državami, ta pa celostno zajema vsa ustrezna področja 

makroekonomskein strukturne politike. Ta okrepljeni okvir naj bi olajšal takojšnji zagon 

izhodnih strategij ter izpolnil nujno potrebo po kratkoročni in srednjeročni fiskalni 

konsolidaciji, in sicer s strategijami za proračunsko konsolidacijo, ki spodbujajo rast in so 

usmerjene na omejevanje odhodkov, združiti pa bi ga bilo treba z izvajanjem dolgoročnih 

politik, da bi odpravili ovire za rast.
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Cilji

3. Svet JE SEZNANJEN z napredkom, doseženim pri določanju referenčnih vrednosti za 

evropske cilje glede izobraževanja in pri oblikovanju kazalnikov na področju socialne 

vključenosti. Glavni cilji bi morali biti del integriranih smernic. Svet POUDARJA, da morajo 

biti cilji skladni s splošnimi cilji strategije "Evropa 2020", tj. glede rasti in delovnih mest, ter s 

potrebo po fiskalni konsolidaciji. Zlasti cilj EU glede socialne vključenosti bi moral 

upoštevati vidik trga dela.

4. Svet tudi UGOTAVLJA, da so države članice dosegle napredek pri opredeljevanju svojih 

nacionalnih ciljev, potem ko so s Komisijo izmenjale mnenja, da bi preverile skladnost 

nacionalnih in evropskih ciljev. Svet SPODBUJA Komisijo, naj še naprej sodeluje z 

nacionalnimi organi, da bi v naslednjih nacionalnih programih reform določili realistične in 

ambiciozne nacionalne cilje, usklajene glede na opredeljene makro-strukturne ovire za rast.

Kaže, da so začasni nacionalni cilji na splošno skladni s cilji na ravni EU.

5. Svet MENI, da bi glavni cilji morali odražati celotni napredek v smeri strategije 

"Evropa 2020". Svet PREDLAGA, da bi se nacionalni glavni cilji uskladili z naslednjimi 

načeli:

● nacionalni cilji bi morali biti hkrati ambiciozni in realistični. Upoštevati bi morali 

makro-strukturne ovire za rast v posameznih državah in njihove posebne razmere, 

povezane s stanjem gospodarskega razvoja, pa tudi makroekonomske, socialne, okoljske 

in fiskalne izzive, s katerimi se srečujejo te države.

● Države članice so v celoti odgovorne za svoje nacionalne cilje, ne da bi morale deliti 

breme. Ne glede na to pa bi morali biti cilji v vsaki državi in na ravni EU tudi na 

splošno usklajeni in dosledni. Svet ECOFIN ima pomembno vlogo pri zagotavljanju 

celovitega spoštovanja splošnih fiskalnih omejitev.
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● Čeprav porazdelitev bremen v tem primeru ni bistvena, bi si vse države članice morale 

prizadevati za napredek, pri čemer bi morale države z večjim zaostankom na splošno 

prispevati več, da se doseže skupni cilj, ob uskladitvi s potrebo po fiskalni konsolidaciji.

● Ustrezno bi bilo treba upoštevati medsebojne povezave med cilji, saj bi lahko izpolnitev 

enega cilja pripomogla k izpolnitvi drugih.

● Redno bi bilo treba pregledovati napredek v zvezi z glavnimi cilji, po potrebi pa opraviti 

tudi vmesni pregled.

6. Svet POUDARJA, da je treba na ravni držav in EU dati prednost politikam, ki krepijo sisteme 

spodbud za doseganje ciljev in ki bi jih bilo treba uskladiti z zavezami za fiskalno 

konsolidacijo, prevzetimi v okviru Pakta za stabilnost in rast. To je še posebno pomembno v 

zvezi s ciljem glede ravni porabe za raziskave in razvoj (kjer naj bi se povečali v glavnem 

odhodki v zasebnem sektorju), glede socialne vključenosti/revščine (kjer bi morala večja 

zaposlenost, na primer pri skupinah, ki so trenutno socialno izključene, prispevati levji delež k 

napredku) in glede energetske učinkovitosti (kjer bi morali uporabniki, ki koristijo prihranke 

energije, na splošno kriti dodatne stroške naložb).

Integrirane smernice

7. Svet SPREJEMA poročilo, namenjeno Evropskemu svetu za zasedanje 17. junija, o širših 

smernicah ekonomske politike kot del racionaliziranih integriranih smernic. Predlagane širše 

smernice ekonomske politike so ustrezen referenčni okvir za gospodarske politike držav 

članic in EU. Svet POUDARJA, da so širše smernice ekonomske politike pravna podlaga za 

priporočila posameznim državam po členu 121(2) in so zato še posebno pomembne za 

okrepitev usklajevanja gospodarske politike v EU.
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Glavne ovire za trajnostno rast

8. Svet PONOVNO POTRJUJE, da je pomembno opredeliti največje makro-strukturne ovire za 

rast v državah in zasnovati politike za njihovo odpravo, da bi se zagotovile ustrezne razmere 

za trajnostno in uravnoteženo rast in delovna mesta v prihodnosti. Svet POZDRAVLJA delo, 

ki ga s tem v zvezi opravljajo Komisija in države članice ter Odbor za ekonomsko politiko in 

Ekonomsko-finančni odbor, ter ODOBRAVA poročilo teh dveh odborov o opredelitvi makro-

strukturnih ovir za rast v državah. Države članice naj te predloge upoštevajo pri opredelitvi 

ovir v svojih nacionalnih programih reform.

9. Za odpravo teh ovir je treba srednjeročno in dolgoročno ustvariti ustrezne okvirne razmere na 

makro ravni, da bi razrešili proračunske in makro-finančne težave ter zunanja neravnovesja. 

Potrebne bodo tudi politike za sprostitev gibal rasti z učinkom na makroekonomski ravni, na 

primer politike na področju trga dela in trga proizvodov, pa tudi politike na področju inovacij, 

raziskav in razvoja, podnebnih sprememb in izobraževanja. Za države članice bo pomembno 

oblikovanje politik za odpravo obstoječih ovir, s tem pa se bodo zagotovili ustrezni pogoji za 

trajnostno in uravnoteženo rast ter delovna mesta v prihodnosti.

Okrepljeno usklajevanje in časovnost gospodarske politike

10. Svet POZDRAVLJA sporočilo Komisije o krepitvi usklajevanja gospodarske politike v 

celotni EU in še posebno v območju evra, vanj pa so vključeni tudi predlogi za krepitev Pakta 

stabilnosti in rasti, za širši nadzor nad dogajanjem na makroekonomskem področju in 

področju konkurenčnosti znotraj območja evra ter za bolj povezano usklajevanje gospodarske 

politike v EU.

11. Svet POZDRAVLJA delo projektne skupine, ki jo je ustanovil predsednik Evropskega sveta, 

in pričakuje njene predloge, tudi glede večjega političnega usklajevanja in krepitve Pakta

stabilnosti in rasti.
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12. Svet MENI, da bi bilo treba nadzor v okviru strategije "Evropa 2020" ter Pakta za stabilnost 

in rast organizirati na naslednji način:

● treba bi bilo bolje uskladiti poročanje v okviru programov za stabilnost in konvergenco 

in nacionalnih programov reform ter pri tem upoštevati smernice Evropskega sveta. Vsa 

ta področja politike bi bilo treba celostno analizirati. Vendar pa bodo instrumenti jasno 

ločeni. Določbe Pakta za stabilnost in rast bodo še naprej v celoti upoštevane, Svet

ECOFIN pa bo še naprej odgovoren za nadzorovanje njegovega izvajanja.

● Nadzor bi moral biti širši, bolj poglobljen in učinkovitejši, z večjim poudarkom na 

vsebini in ob večjem upoštevanju vidika območja evra.

● Nadzor bi moral prispevati k oblikovanju politike na ravni držav ter zagotoviti splošno 

povezanost z vidika EU in območja evra kot celote. O tem bo projektna skupina še 

razpravljala. 

● Pri časovnosti poročanja in političnih smernic bi bilo treba upoštevati potrebo po 

ustreznih pripravah na ravni držav in določiti najustreznejši trenutek za ocenjevanje 

fiskalnih politik držav ob spoštovanju vloge njihovih parlamentov.

● Treba bi bilo v celoti izkoristiti medsebojno vplivanje in dopolnjevanje politik na ravni 

EU in držav. 

● Treba bi se bilo izogniti vsakršnemu podvajanju procesov in karseda zmanjšati 

obveznosti poročanja za države članice.
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13. Svet POZIVA Komisijo, naj predloži pregled ovir na ravni EU, predviden v okviru vodilnih 

pobud, in razloži, kako bi lahko na podlagi tematskega stebra pripravili politična priporočila 

za države članice. S tem v zvezi bi morala Komisija v sodelovanju z državami članicami 

zagotoviti, da se v ta namen vzpostavijo ustrezni okviri za ocenjevanje.


