EU 2020
Europske komisija je 27. travnja 2010. objavila integrirane smjernice za provedbu Strategije
Europa 2020. Ove smjernice trebale bi zamijeniti 24 smjernice donesene 2005. i revidirane 2008. godine
slijedom Lisabonske strategije za rast i zapošljavanje koje su trebale poslužiti kao temelj za izradu
tadašnjih nacionalnih reformskih programa oslikavajući makro i mikro-ekonomsku reformu tržišta rada.
Iako su ove smjernice namijenjene državama članicama EU-a, Strategija Europa 2020. trebala bi
se provoditi u suradnji sa svim nacionalnim, regionalnim i lokalnim čimbenicima uz usku suradnju s
parlamentima, socijalnim partnerima i predstavnicima civilnog društva. Oni bi trebali sudjelovati u izradi,
provedbi i promidžbi Nacionalnih programa reformi.
Glavni prioriteti za provođenje smjernica Strategije Europa 2020 su:
1. pametan rast (razvoj gospodarstva koji se temelji na znanju i inovaciji),
2. održivi rast (promicanje učinkovitijeg i konkurentnijeg gospodarstva s ciljem poboljšanja
poslovnog okružja),
3. inkluzivni rast (promicanje zapošljavanja visoke razine s ciljem osiguranja socijalne i prostorne
kohezije).
Iz ovih smjernica proizlazi 5 ključnih ciljeva:
•

75% - podići stopu zaposlenosti stanovništva u dobi između 20. i 64. godine sa sadašnjih 69% na
najmanje 75%

•

3% - postići cilj ulaganja 3% bruto domaćeg proizvoda (BDP) u istraživanje i razvoj, osobito
poboljšanjem uvjeta ulaganja u istraživanje i razvoj od strane privatnog sektora te razviti novi
pokazatelj za praćenje inovacija

•

20/20/20 - smanjiti ispuštanje stakleničkih plinova za barem 20% u usporedbi s razinama iz 1990.
godine ili za 30%, ako uvjeti dopuste, povećati udio obnovljive energije u našoj krajnjoj potrošnji
energije na 20% te ostvariti porast od 20% u učinkovitosti energije

•

10% - smanjiti udio osoba koje rano napuštaju školovanje na 10% sa sadašnjih 15%, te povećati
udio stanovništva u dobi između 30. i 34. godine koji su visokog obrazovanja s 31% na najmanje
40%

•

25% - smanjiti broj Europljana koji žive ispod praga siromaštva za 25%, izvlačeći time 20 milijuna
osoba iz siromaštva

Glavne inicijative za provođenje smjernica Strategija Europa 2020.
•

Inovacija - "Unija inovacija" s ciljem poboljšanja okvirnih uvjeta i pristupa financijama za
istraživanje i inovacije kako bi se ojačao inovacijski lanac te kako bi se podigla razina ulaganja
diljem Europske Unije.

•

Obrazovanje - „Mladi u pokretu“ s ciljem poboljšanja rezultata rada obrazovnih sustava i
povećanja međunarodne atraktivnosti europskog visokog školstva.

•

Digitalno društvo - „Digitalni program za Europu“ s ciljem proširenja brzog Interneta i ubiranja
koristi od digitalnog jedinstvenog tržišta za kućanstva i poduzeća.

•

Klima, energija i radna pokretljivost - „Resursno učinkovita Europa“ čiji je cilj pomoći odvojiti
gospodarski rast od korištenja resursa, dekarbonizacijom gospodarstva, povećanjem korištenja
obnovljivih izvora, modernizacijom transportnog sektora i promicanjem učinkovitosti energije.

•

Konkurentnost - „Industrijska politika za doba globalizacije“ s ciljem poboljšanja poslovnog
okružja, osobito za mala i srednja poduzeća, te s ciljem pružanja podrške razvoju jakog i održivog
industrijskog temelja koje se može natjecati na globalnoj razini.

•

Zapošljavanje i vještine - „Program za nove vještine i poslove“ za modernizaciju tržišta rada
olakšavanjem radne pokretljivosti i razvoj vještina tijekom cijelog života s ciljem povećanja
sudjelovanja na tržištu rada i bolje usklađenosti ponude i potražnje radne snage.

•

Suzbijanje siromaštva - „Europska platforma protiv siromaštva“ s ciljem osiguranja socijalne
i prostorne kohezije, te bi tako koristi od rasta i poslova bile široko raširene, a osobe koje su
siromašne i socijalno isključene imale bi priliku živjeti dostojanstvenim životom i
sudjelovati u društvu.

aktivno

Opširne smjernice za gospodarsku politiku država članica i Europske Unije su sljedeće:
Smjernica 1: Osiguravanje kvalitete i održivost javnih financija
Smjernica 2: Odgovor na makroekonomske neravnoteže
Smjernica 3: Smanjenje neravnoteža unutar euro zone
Smjernica 4: Optimiranje podrške istraživanju, razvoju i inovaciji te jačati trokut znanja i oslobađanje
potencijala digitalnog gospodarstva
Smjernica 5: Poboljšanje izvora učinkovitosti i smanjenje stakleničkih plinova
Smjernica 6: Poboljšanje poslovnog i potrošačkog okruženja te modernizacija industrijske baze
Smjernice za politiku zapošljavanja u državama članicama
Smjernica 7: povećati sudjelovanje na tržištu rada i smanjiti strukturnu nezaposlenost - do 2020. godine
75% stanovništva u dobi između 20 i 64 godine treba biti zaposleno
Smjernica 8: razviti vještu radnu snagu koja će odgovarati potrebama tržišta rada, promicati kvalitetu
poslova i cjeloživotno učenje;
Smjernica 9: poboljšati učinak obrazovnih sustava i sustava obrazovanja na svim razinama, povećati
sudjelovanje u visokom obrazovanju - do 2020. godine stopa ranog napuštanja škole treba biti ispod
10% a najmanje 40% mlade populacije u dobi između 30 i 34 godine treba imati visokoškolsku
diplomu
Smjernica 10: promicati socijalnu uključenost i boriti se protiv siromaštva - do 2020. godine umanjiti broj
ugroženih siromaštvom, smanjivši njihov ukupni broj za preko 20 milijuna

