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EUROPA 2020 

Europa 2020 to unijna strategia na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, 

zapoczątkowana w 2010 roku.  W obliczu stale zmieniającej się zglobalizowanej 

rzeczywistości niezbędnym jest funkcjonowanie zrównoważonej gospodarki sprzyjającej 

włączeniu społecznemu. Strategia ma pomóc w korygowaniu niedociągnięć europejskiego 

modelu wzrostu gospodarczego. Równoległa praca nad przyjętymi  priorytetami powinna 

pomóc UE i państwom członkowskim w uzyskaniu wzrostu zatrudnienia oraz zwiększeniu 

produktywności i spójności społecznej. Unia Europejska dokłada wszelkich starań, aby jak 

najszybciej wyjść z kryzysu i stworzyć warunki dla bardziej konkurencyjnej gospodarki  

z wyższym poziomem zatrudnienia.                                                                                           

W Strategii określono plan obejmujący pięć celów- w zakresie:  

 zatrudnienia,  

 innowacji,  

 edukacji,  

 włączenia społecznego,  

 zmian klimatu,  

które należy osiągnąć do 2020 roku. W każdym z tych obszarów wszystkie państwa 

członkowskie wyznaczyły z kolei własne cele krajowe.  

Aby zagwarantować, że strategia „Europa 2020” przyniesie oczekiwane rezultaty, 

ustanowiono solidny i skuteczny system zarządzania gospodarczego, który ułatwi 

koordynowanie działań politycznych na szczeblu unijnym i krajowym. 
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Strategia zawiera także siedem inicjatyw przewodnich odnoszących się do takich obszarów 

jak innowacje, zatrudnienie, gospodarka cyfrowa, młodzież, polityka przemysłowa, 

oszczędne gospodarowanie zasobami oraz ubóstwo. W oparciu o te inicjatywy Unia 

Europejska oraz państwa członkowskie będą uzupełniać swoje działania w kluczowych 

kwestiach. Do realizacji celów strategii przyczyniają się również inne instrumenty takie jak 

jednolity rynek europejski, budżet UE oraz plan działań zewnętrznych UE. 

Strategia Europa 2020 jest monitorowana w ramach europejskiego semestru, tj. rocznego 

cyklu koordynacji polityki gospodarczej i budżetowej na poziomie unijnym.  

Cele  

Celem przewodnim strategii „Europa 2020” jest osiągnięcie wzrostu gospodarczego, który 

będzie: 

 inteligentny,  

 zrównoważony, 

 sprzyjający włączeniu społecznemu.  

Inteligentny rozwój ma być prowadzony poprzez bardziej efektywne inwestycje w edukację, 

badania naukowe oraz innowacje. Zrównoważony z kolei, dzięki zdecydowanemu 

przesunięciu w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Wzrost gospodarczy miałby sprzyjać 

włączeniu społecznemu poprzez tworzenie nowych miejsc pracy oraz ograniczanie ubóstwa.  

Strategia koncentruje się na pięciu dalekosiężnych celach w dziedzinie zatrudnienia, 

innowacyjności, edukacji, walki z ubóstwem oraz w zakresie klimatu i energii.  

 

5 celów dla Unii Europejskiej w 2020 roku 

1. Zatrudnienie  - 75 proc. osób w wieku 20-64 lat powinno 

mieć pracę 

2. Badania i rozwój - na inwestycje w badania i rozwój 

powinniśmy przeznaczać 3 proc. PKB Unii  

3. Zmiany klimatu i zrównoważone 

wykorzystanie energii 

- należy ograniczyć emisje gazów 

cieplarnianych o 20 proc. w stosunku do 

poziomu z 1990 r. (lub nawet o 30 proc., jeśli 

warunki będą sprzyjające) 

- 20 proc. energii powinno pochodzić ze 

źródeł odnawialnych 

- efektywność energetyczna powinna 

wzrosnąć o 20 proc. 
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 4. Edukacja - ograniczenie liczby uczniów przedwcześnie 

kończących edukację do poziomu poniżej 10 

proc. 

- co najmniej 40 proc. osób w wieku 30-34 

powinno mieć wykształcenie wyższe 

 

5. Walka z ubóstwem i wykluczeniem 

społecznym  

- zmniejszenie liczby osób zagrożonych 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym o co 

najmniej 20 mln. 

 

 

Przyjęte cele wskazują jaka powinna być ogólna sytuacja gospodarcza i społeczna Unii 

Europejskiej w 2020 roku pod względem najważniejszych parametrów. Unijne cele są 

przekładane na cele krajowe, by każde państwo mogło kontrolować postępy w ich realizacji.  

Łatwo zauważyć ścisłe powiązanie oraz wzajemne uzupełnianie się celów, gdyż np. : 

 poprawa sytuacji w dziedzinie edukacji pozwoli ograniczyć bezrobocie i ubóstwo,  

 większy nacisk na badania i rozwój oraz innowacje w gospodarce, w połączeniu  

z efektywniejszym wykorzystywaniem środków, podniesie konkurencyjność UE  

i przyczyni się do tworzenia nowych miejsc pracy,  

 inwestowanie w czystsze technologie ułatwi walkę ze zmianami klimatu,  

a jednocześnie stworzy nowe możliwości rozwoju dla przedsiębiorstw i pracowników. 

Zintegrowane wytyczne  

Komisja Europejska opracowała zestaw ogólnych zaleceń dla krajów członkowskich  

w różnych obszarach polityki gospodarczej. Stanowią one zintegrowane wytyczne, których 

realizacja ma doprowadzić do szybkiego osiągnięcia celów strategii Europa 2020.  

W porównaniu ze Strategią Lizbońską liczba zintegrowanych wytycznych została 

zredukowana z 24 do 10.  

Na podstawie zintegrowanych wytycznych rządy państw członkowskich opracowują krajowe 

programy reform.  

Wytyczna 1. Zapewnienie jakości i stabilności finansów publicznych.  

Wytyczna 2. Rozwiązanie problemu nierównowagi makroekonomicznej.  

Wytyczna 3. Zmniejszenie nierównowagi w strefie euro.  

Wytyczna 4. Optymalizacja pomocy na rzecz badań i rozwoju oraz innowacji, wzmocnienie 

trójkąta wiedzy i uwolnienie potencjału gospodarki cyfrowej.  



          

4 | S t r o n a  

 

BIULETYN  3/2016  

Punkt Informacji Europejskiej   

EUROPE  DIRECT -  POZNAŃ      
  

Wytyczna 5. Bardziej efektywne korzystanie z zasobów i ograniczenie emisji gazów 

cieplarnianych.  

Wytyczna 6 . Poprawa otoczenia biznesu i środowiska konsumenckiego oraz modernizacja 

bazy przemysłowej, aby zapewnić funkcjonowanie rynku wewnętrznego w pełnym zakresie.  

Wytyczna 7. Zwiększenie uczestnictwa kobiet i mężczyzn w rynku pracy, ograniczanie 

bezrobocia strukturalnego i promowanie jakości zatrudnienia.  

Wytyczna 8. Rozwijanie zasobów wykwalifikowanej siły roboczej odpowiadającej potrzebom 

rynku pracy oraz promowanie uczenia się przez całe życie.  

Wytyczna 9. Poprawa jakości i wydajności systemów kształcenia i szkolenia na wszystkich 

poziomach oraz zwiększenie liczby osób podejmujących studia wyższe lub ich odpowiedniki.  

Wytyczna 10. Promowanie włączenia społecznego i zwalczanie ubóstwa. 

 

Inicjatywy przewodnie  

Wdrożeniu przyjętych celów ma służyć wprowadzenie siedmiu inicjatyw, w ramach których 

UE jako całość oraz poszczególne państwa członkowskie powinni kontrolować swoje 

działania, by wzajemnie się uzupełniały. Komisja Europejska przedstawiła inicjatywy 

przewodnie w ramach trzech fundamentalnych celów (tabela). Do inicjatyw tych należą:  

1. Europejska agenda cyfrowa 

2. Unia innowacji  

3. Mobilna młodzież 

4. Europa efektywnie korzystająca z zasobów 

5. Polityka przemysłowa w erze globalizacji  

6. Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia 

7. Europejski program walki z ubóstwem.  

Inicjatywy przewodnie 

Inteligentny wzrost 

gospodarczy 

Trwały wzrost 

gospodarczy 

Wzrost gospodarczy 

sprzyjający włączeniu 

społecznemu 

Europejska agenda cyfrowa Europa efektywnie 

korzystająca z zasobów 

Program na rzecz nowych 

umiejętności i zatrudnienia 

Unia innowacji Polityka przemysłowa w 

erze globalizacji  

Europejski program walki  

z ubóstwem  Mobilna młodzież 
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Instrumenty  

Osiągnięcie celów strategii Europa 2020 wymaga nie tylko wprowadzenia nowych rozwiązań, 

ale także bardziej efektywnego wykorzystania istniejących instrumentów  UE. Dotyczy  

to przede wszystkim takich narzędzi jak : 

 jednolity rynek, 

 budżet UE ( w tym fundusze strukturalne) 

 instrumenty polityki zewnętrznej.  

 

W ramach pogłębiania jednolitego rynku, zasadniczym punktem jest stworzenie jeszcze 

lepszych warunków gospodarczych sprzyjających konkurencji, a tym samym stymulujących 

przedsiębiorczość i innowacyjność. W tym zakresie zdiagnozowano jeszcze kilka przeszkód, 

tj. : 

 ograniczenia w działalności transgranicznej, 

 zbyt mało połączeń między sieciami, 

 nierówny poziom egzekwowania przepisów jednolitego rynku, 

 zawiłości prawne związane ze współistnieniem  różnych zestawów przepisów 

regulujących niektóre transakcje. 

 

Niezbędne jest także zwiększenie dostępności do rynku wewnętrznego UE dla małych  

i średnich firm. Koniecznym krokiem jest także wspieranie przedsiębiorczości,  

w szczególności poprzez: 

 uproszczenie przepisów prawa spółek (procedur upadłościowych, statusu spółki 

prywatnej itd.), 

 umożliwienie przedsiębiorcom, którzy ogłosili bankructwo, ponownego otwarcia 

działalności. 

Istotnym jest także podniesienie poziomu bezpieczeństwa zakupu towarów i usług w innych 

krajach UE wśród europejskich konsumentów, szczególnie za pośrednictwem Internetu.  

 

W ramach działań  związanych z budżetem UE, służących realizacji założeń strategii Europa 

2020 zidentyfikowano, że UE potrzebuje:  

 otoczenia regulacyjnego, które zapewni skuteczność i bezpieczeństwo na rynkach 

finansowych, 

 innowacyjnych instrumentów do finansowania niezbędnych inwestycji – w tym 

partnerstw publiczno-prywatnych.  
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W zakresie stymulowania wzrostu gospodarczego poprzez stosunki zewnętrzne, UE będzie 

wspierać handel na otwartych i sprawiedliwych rynkach na całym świecie, zwracając 

szczególną uwagę na:  

 zewnętrzne aspekty poszczególnych obszarów polityki wewnętrznej (takich jak 

energetyka, transport, rolnictwo czy badania i rozwój), 

 koordynację handlu i międzynarodowej polityki makroekonomicznej, 

 zdecydowany i efektywny udział w forach międzynarodowych, takich jak G20,  

i wywieranie wpływu na kształtowanie przyszłego porządku gospodarczego na 

świecie. 

 

W ramach realizacji strategii 2020 UE przywiązuje większą uwagę do budowania 

strategicznych stosunków z krajami o szybko rozwijającej się gospodarce, aby móc wspólnie 

omawiać zagadnienia stanowiące przedmiot obustronnego zainteresowania, wspierać 

współpracę w zakresie regulacji i innych kwestii.  

 

 

Źródła:  

http://ec.europa.eu/europe2020/index_pl.htm 

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/index_pl.htm 

Bruksela, 3.3.2010 KOM(2010) 2020 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 

2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 

społecznemu 
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