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Europa 2020

Rådets slutsatser

Mål och prioriteringar

1. Rådet NOTERAR kommissionens meddelande Europa 2020 – En strategi för smart och 

hållbar tillväxt för alla. Där anges en lämplig ram för hur Europeiska unionen och 

medlemsstaterna ska ta sig ur krisen, ta itu med den europeiska ekonomins strukturella 

svagheter och de makroekonomiska utmaningarna som har ökat i och med krisen. Totalt sett 

stämmer upplägget väl överens med de synpunkter som framfördes av Ekofinrådet 

den 2 december 2009 i samband med "Lissabonstrategin efter 2010".

2. Rådet BETONAR att EU beslutsamt måste slå in på en väg mot hållbar tillväxt och skapande 

av sysselsättning och INSTÄMMER i de tre föreslagna prioriteringarna för 

Europa2020-strategin: smart tillväxt, hållbar tillväxt och tillväxt för alla. Rådet ANSER att 

kommissionens huvudinitiativ är en god utgångspunkt för diskussionerna om hur insatserna 

ska kunna inriktas på de relevanta områdena.

3. Rådet BETONAR också att förutsättningen för tillväxt och jobb är att den makroekonomiska 

stabiliteten återställs och att medlemsstaternas offentliga finanser återgår till att vara hållbara, 

och att tillväxt är väsentligt för att stödja budgetkonsolideringen. Rådet UNDERSTRYKER 

därför att strukturreformer och budgetkonsolidering enligt stabilitets- och tillväxtpakten måste 

gå hand i hand och BETONAR behovet av att säkerställa att makroekonomiska och 

budgetmässiga restriktioner iakttas fullt ut eftersom de är en förutsättning för en långsiktig 

hållbarhet för våra sociala modeller.

4. Rådet UNDERSTRYKER att Europa 2020-strategin bör vara en agenda för alla 

medlemsstater, som tar hänsyn till olika utgångspunkter och nationella särdrag och främjar 

tillväxt för alla.
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Rådet ANSER vidare att strategin ska bidra till att stödja ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning i alla EU:s medlemsstater och regioner.

Mobilisering av instrument på EU-nivå

5. Rådet NOTERAR förslaget att mobilisera EU:s politik och instrument, inbegripet rättsliga 
instrument och finansieringsinstrument (även sammanhållningspolitiken), för att uppnå målen 
för EU 2020. Rådet STÖDER särskilt förslaget att

· fullt ut använda politiken för den inre marknaden i syfte att minska splittringen och 
avlägsna hinder för gränsöverskridande verksamhet,

· utveckla en stark extern ekonomisk agenda samt

· förbättra instrumenten för att hjälpa till att finansiera Europa 2020. I detta sammanhang 
kan större uppmärksamhet ägnas åt att bättre utnyttja befintliga gemenskapspolitiska 
instrument och anpassa prioriteringarna i EU-budgeten till EU 2020-strategin, utan att 
föregripa de framtida diskussionerna om den nya budgetramen och genom att utforma 
innovativa finansieringsinstrument, särskilt förslag som utarbetas tillsammans med 
EIB-gruppen för att effektivisera och bättre utnyttja resurserna i EU-budgeten och 
EIB-gruppens finanser.

Exitstrategier och strukturreformer

6. Rådet INSTÄMMER i att Europa 2020-strategin efter krisen måste möta den utmaning som 
det innebär att ändra den politiska inriktningen, från krishantering till reformer på medellång 
och lång sikt som främjar hållbara offentliga finanser och förstärker den potentiella tillväxten. 
Rådet har redan intagit en aktiv roll genom att enas om principer för en samordnad strategi, 
dels för att dra in finanspolitiska stimulansåtgärder och finansmarknadsstöd, dels för att vid 
lämpliga tidpunkter och i lämplig ordning fasa ut kortsiktiga krisrelaterade åtgärder på 
arbets- och produktmarknader. Rådet är FAST BESLUTET att fortsätta att noggrant övervaka 
genomförandet av exitstrategier på de olika områdena.

7. Rådet ÄR ENIGT OM att det finns behov av att inleda kartläggningen av vilka områden som 
utgör flaskhalsar, inbegripet infrastruktur, för tillväxt på EU-nivå och nationell nivå och 
utforma en politik som ger de rätta förutsättningarna för en hållbar och balanserad tillväxt och 
jobb i framtiden.
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Detta kommer att bidra till att värna de europeiska sociala modellerna och till att skydda 

miljön. Rådet UPPMANAR kommissionen att arbeta vidare tillsammans med 

medlemsstaterna, kommittén för ekonomisk politik samt ekonomiska och finansiella 

kommittén genom att bygga på det befintliga analysunderlaget för att bidra till kartläggningen 

av de viktigaste flaskhalsarna för tillväxt i varje medlemsstat och på europeisk nivå i god tid 

inför Ekofinrådets möte i juni.

8. Rådet FRAMHÅLLER vikten av att genast sätta i gång med genomförandet av 

strukturreformer. Strukturreformer som innebär låga kostnader och låga risker för negativa 

kortsiktiga ekonomiska konsekvenser i nuläget (t.ex. för finanspolitiska ramar, de offentliga 

finansernas kvalitet, pensioner och andra sociala förmåner, konkurrensfrämjande politik och 

initiativ för att minska onödiga administrativa bördor) bör inledas snarast. Dessutom måste 

andra strukturreformer, exempelvis på arbetsmarknaden, övervägas.

Mål

9. Rådet NOTERAR förslaget om att fastställa fem överordnade mål som EU ska nå senast 2020 

och att omvandla dem till nationella mål. När det gäller valet av överordnade mål 

FRAMHÅLLER rådet vikten av resultatinriktade mål och av överensstämmelse såväl mellan 

de olika överordnade målen som mellan målen på EU-nivå och på nationell nivå. Rådet 

FRAMHÅLLER vidare behovet av en tydlig koppling till ökad produktivitet, tillväxt och jobb 

samt av att subsidiaritetsprincipen iakttas. Rådet ANSER att man snarast bör överväga en mer 

omfattande indikator som kan avspegla FoU och innovation. Man bör ytterligare överväga 

principen om och en riktig utformning av ett eventuellt mål om social delaktighet. En vidare 

analys på EU-nivå och nationell nivå måste göras av effekterna av referensvärden inom ramen 

för ett partnerskap mellan kommissionen, medlemsstaterna och rådet, med hänsyn till 

nationella utgångspunkter och förutsättningar.

10. Rådet REKOMMENDERAR att framstegen med att uppnå EU-målen och de nationella målen 

noggrant och minst en gång om året kontrolleras av Europeiska rådet, på grundval av 

Europeiska kommissionens och de relevanta rådskonstellationernas bidrag. Europeiska rådet 

kan överväga mellanliggande etappmål i arbetet med att nå 2020-målen.
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Styrning

11. Rådet ERKÄNNER den nya förbättrade ramen för styrning som föreslås för Europa 2020. 
Rådet STÖDER metoden att genomföra den nya reformagendan genom initiativ på EU-nivå 
och nationell nivå och uppnå de överordnade målen, å ena sidan genom en tematisk metod, 
och genom effektiv landsövervakning, med fokus på genomförandet av exitstrategier, 
makroekonomiska frågor som rör tillväxt och konkurrenskraft, inbegripet makroekonomiska 
obalanser och makrofinansiell stabilitet, och å andra sidan genom att garantera hållbara 
offentliga finanser. I synnerhet STÖDER rådet Europeiska rådets aktiva involvering och 
egenansvar både när det gäller att regelbundet diskutera dessa frågor och att ge politisk 
vägledning på enskilda politikområden och när det gäller att bedöma framstegen i riktning 
mot Europa 2020-målen.

12. Rådet ANSER att tidsplaneringen för processerna bör bedömas med tanke på att förbättra den 
övergripande konsekvensen i politisk rådgivning till medlemsstaterna. Rådet BETONAR de 
nära politiska kopplingarna mellan strukturreformer och de offentliga finanserna: 
strukturreformer bidrar till hållbara offentliga finanser såväl direkt (t.ex. pensionsreformer) 
som indirekt genom att de stöder tillväxt och sysselsättning.

13. Rådet NOTERAR att landspecifika rekommendationer enligt de allmänna riktlinjerna för den 
ekonomiska politiken (artikel 121.2 i fördraget) kommer att fokusera på politiska råd för att ta 
itu med makroekonomiska obalanser och förstärka konkurrenskraften samt på 
strukturreformer som är centrala drivkrafter för tillväxt. Rådet AVSER att undersöka sätt och 
metoder för att garantera att sådana landsspecifika rekommendationer enligt de allmänna 
riktlinjerna för den ekonomiska politiken stämmer överens med medlemsstaternas och EU:s 
finanspolitiska ramar och restriktioner för de offentliga finanserna. För att garantera 
övergripande samstämmighet mellan den makroekonomiska och finanspolitiska ramen och de 
tematiska agendorna NOTERAR rådet förslaget att under de allmänna riktlinjerna för den 
ekonomiska politiken ge rekommendationer om de föreslagna tematiska frågor som har 
betydande makroekonomiska implikationer.

14. Rådet ÄR ENIGT OM att intensifierad lansövervakning kommer att vara avgörande när det 
gäller att uppnå de överordnade målen i Europa 2020-strategin. Detta skulle inbegripa såväl 
utfärdande av mer precisa och öppna politiska rekommendationer till medlemstaterna som en 
noggrannare uppföljning av rekommendationerna än vad som tidigare varit fallet.



7586/10 BL/cs,am 6
BILAGA DG G SV

Exitstrategierna kommer också att kräva en nära samordning, så att man kan garantera 

samstämmighet och undvika negativa spridningseffekter runt om i EU.

15. Med tanke på att det inom den monetära unionen finns större spridningseffekter ANSER rådet 

att närmare samordning av exitstrategier, starkare uppföljningsmekanismer beträffande 

landsövervakning och mer rättframma politiska råd är särkilt viktigt inom euroområdet för att 

garantera att EMU fungerar väl. Lissabonfördraget (artikel 136) har öppnat nya möjligheter i 

detta hänseende. Rådet SER FRAM emot kommissionens förslag till en mer formaliserad ram 

i god tid före Ekofinrådets möte i juni.

16. Rådet FRAMHÄVER vikten av att utarbeta transparenta faktabaserade utvärderingsramar för 

att garantera verkningsfull övervakning både inom landet och av de tematiska pelarna och 

konsekventa rekommendationer och UPPMANAR kommittén för ekonomisk politik att bidra 

till utvecklingen av sådana ramar så att de föreligger i god tid före Europeiska rådets möte i 

juni.

17. Rådet BETONAR vidare att man bör överväga att stärka EU-dimensionen och utnyttja EU:s 

instrument för att få ut mesta möjliga av potentialen på EU-nivå och att övervakningen av 

framstegen med åtgärder på EU-nivå måste förstärkas ytterligare så att det går att garantera en 

faktisk, konkret och samordnad politisk agenda och en ömsesidigt stödjande samverkan 

mellan EU-politik och nationell politik.

Kommunikation

18. Rådet ERINRAR dessutom om vikten av allmänhetens medvetenhet och stöd för ett 

framgångsrikt genomförande av politik och reformer. I detta syfte ANSER rådet att politiska 

råd bör offentliggöras. Dessutom bör framstegen med uppnåendet av de överordnade målen 

för Europa 2020-strategin och andra centrala makroekonomiska variabler offentliggöras, på 

grundval av lämpliga indikatorer med nära koppling till uppnåendet av de slutliga målen.
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Avslutande kommentarer

19. Ekofinrådet ÄR BERETT att arbeta ytterligare med styrstrukturen för Europa 2020-strategin, 

även genom att utarbeta nya integrerade riktlinjer på grundval av ett kommissionsförslag som 

ska godkännas vid Europeiska rådets möte i juni. Ekofinrådet ÄR även BERETT att

· stödja Europeiska rådet, om detta begärs, genom att tillhandahålla strategisk vägledning, 

inbegripet för ett eventuellt årligt ekonomiskt toppmöte,

· fullt ut spela sin roll inom det föreslagna upplägget för makrostrukturell ekonomisk 

landsövervakning enligt Europa 2020, och därigenom säkerställa samstämmighet och 

konsekvens i politiken enligt Europa 2020, i synnerhet när det gäller att noga övervaka 

medlemsstaternas makroekonomiska och finanspolitiska restriktioner,

· samarbeta nära med de andra rådskonstellationerna för att tillhandahålla de analytiska 

grunderna för enskilda huvudinitiativ under den nya strategins tematiska pelare, samt

· utveckla och genomföra makrostrukturell landsövervakning med fokus på de offentliga 

finanserna, obalanser och potentiella drivkrafter för tillväxten, med fullständigt 

beaktande av spridningseffekterna.

Slutligen FRAMHÄVER rådet nyttan av att genomföra en halvtidsöversyn av 

strategin 2013-2014.

________________________


