Összességében elmondható, hogy a célok
egymással szorosan összefüggnek és egymást
erősítik:
• az oktatás tökéletesítése elősegíti, hogy javuljon a foglalkoztathatóság és csökkenjen a
szegénység;
• a gazdasági életben végzett kutatási-fejlesztési és innovációs tevékenységek megsokszorozódása és a forrásfelhasználás hatékonyságának javítása révén Európa versenyképesebbé válik, és új munkahelyek jönnek létre;
• a környezetkímélő technológiákba történő
beruházás hozzájárul az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez, egyúttal pedig új üzleti és
foglalkoztatási lehetőségeket teremt.
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Információk Európáról

EURÓPA 2020
Az intelligens, fenntartható
és inkluzív növekedés
stratégiája

A kitűzött célok alapján minden egyes
EU-tagállam nemzeti célokat fogalmaz meg
figyelembe véve az egyes országok különböző
helyzetét és a helyi viszonyokat.
További információk:
http://ec.europa.eu/europe2020/index_hu.htm
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Mi az Európa 2020?
Az Európai Bizottság tízéves stratégiát dolgozott ki, hogy újra növekedési pályára állítsa az európai gazdaságot. Az Európa 2020
egyik célja az, hogy segítségével leküzdjük
a válságot, amely számos uniós gazdaságot
továbbra is kedvezőtlenül érint. További célokat is magába foglal, ahogy ezt a stratégia
előterjesztése kapcsán José Manuel Barroso,
az Európai Bizottság elnöke is megfogalmazta: „Határozottan kell fellépnünk gyengeségeink orvoslására, és arra a – nem is kevés –
területre kell építeni, ahol erősek vagyunk.
Új gazdasági modellt kell kialakítani, amely
a tudáson, a környezetbarát gazdaságon és
a foglalkoztatás magas szintjén alapul. Ehhez a küzdelemhez minden európai szereplő
hozzájárulására szükség van.”
Mindezek eléréséhez az Európai Unió és a
tagállamok összehangolt erőfeszítéseire van
szükség.
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Kulcsszavak: intelligens, fenntartható
és inkluzív növekedés
Az EU több nagyszabású célt tűzött ki maga elé a
foglalkoztatás, az innováció, az oktatás, a társadalmi befogadás és az éghajlat/energiapolitika területén, melyeket 2020-ig kíván megvalósítani.
Miért van szüksége Európának intelligens
növekedésre?
Mert az intelligens növekedés az EU teljesítményét hivatott javítani az alábbi területeken:
• oktatás (a tanulás és a készségfejlesztés ösztönzése)
• kutatás/innováció (olyan új termékek/szolgáltatások előállítása, amelyek elősegítik a
növekedést és a foglalkoztatást, illetve a társadalmi problémák megoldását)
• digitális társadalom (információs és kommunikációs technológiák használata)
Miért van szüksége Európának fenntartható
növekedésre?
• Az Európai Uniónak javítania kell termelékenységét és versenyképességét. Ezen felül
meg kell őriznie a környezetbarát megoldások terén korán kivívott előnyét, különösen
most, hogy Kína és Észak-Amerika egyre komolyabb versenytársat jelent számára.
• Energiaügyi céljaink megvalósításával 2020-ig
60 milliárd eurót takaríthatunk meg az olajés gázimporton. Ez energiabiztonsági és gazdasági okokból egyaránt fontos lenne.
• Az európai energiapiac további integrációja
0,6–0,8%-kal növelheti a GDP-t.
• Ha Európa energiaszükségletének 20%-át
megújuló forrásokból fedezné, több mint 600
000 új munkahely jönne létre Unió-szerte. Az
energiahatékonyság 20%-kal történő javítása
további 400 000 munkahelyet teremtene.

• Kibocsátás csökkentési vállalásainkat oly módon kell teljesítenünk, hogy – többek között
az innovatív technológiai megoldások népszerűsítése révén – a lehető legalacsonyabb
költségek mellett a lehető legnagyobb hasznot érjük el.
Miért van szüksége Európának inkluzív
növekedésre?
• A demográfiai változások miatt Európa munkaképes lakosságának száma csökken, így
kevesebb munkavállalónak kell eltartania az
egyre növekvő számú inaktív népességet.
• Az Európai Uniónak növelnie kell az általános
foglalkoztatás arányát.
• Az európaiak munkaórában számítva átlagosan
10%-kal kevesebbet dolgoznak, mint az egyesült államokbeli és a japán munkavállalók.
• A gazdasági válság súlyosbította a munkanélküliséget a fiatalok körében (a munkanélküli
fiatalok aránya több mint 21%), és rontotta
az álláskeresők elhelyezkedési lehetőségeit.
• Javítani kell az iskolázottságunk szintjét, a
készségekbe és a képzésekbe kell beruházni,
hogy az emberek életkoruktól függetlenül
fejlődhessenek.
• Csökkenteni kell azok számát, akik nyomorban és társadalmi kirekesztettségben élnek.
Fontos, hogy az európai társadalom aktív
tagjai legyenek, mindezt a  munkaerőpiacok
és a jóléti rendszerek modernizálásával lehet
elérni.
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