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Bakgrund till Europa 2020-strategin och 
den europeiska terminen

Europa 2020-strategin lanserades 2010, under en kris utan
motstycke, som EU:s långsiktiga strategi för tillväxt och

sysselsättning.

Den europeiska terminen, som infördes ungefär samtidigt,
ämnar att:

-Säkra sunda offentliga finanser

-Förhindra alltför stora makroekonomiska obalanser
-Stödja strukturreformer för tillväxt och sysselsättning



Gradvis mer positiv utveckling…

– Långsam och gradvis återhämtning efter djup recession
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Real BNP-tillväxt (%) 

forecast

Source: European Commission
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EU:s långsiktiga strategi för tillväxt och sysselsättning, Europa 
2020, lanserades 2010. För att bidra till modern, 
konkurrenskraftig ekonomi med högre sysselsättning.
• Sysselsättning: 75% (20-65 år)
• Forskning: 3% av EU:s BNP
• Klimat: 20-20-20 (CO2, förnyelsebart, effektivitet)
• Utbildning: under 10% som hoppar av skola, 40% med högre 

utbildning (30-34 år)
• Fattigdom, utanförskap: åtminstone 20 miljoner färre i 

fattigdom eller i risk

EU 2020-strategin 
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Lansering av Europa 2020-strategin för
smart och hållbar tillväxtMars 

2010

Mars 
2014

Kommissionens meddelande angående
framgång inom Europa 2020-strategin

Vad
näst

???
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Ojämna framsteg mot Europa 2020-målen

- EU är på god väg att möta eller närma sig målen om
utbildning, klimat och energi…

- … men detta är inte fallet när det gäller sysselsättning,
forskning och utveckling samt fattigdomsbekämpning

- Framsteg mot målen visar ökande skillnader

mellan länderna, och ibland inom dem, på flera områden



… men också flera bestående utmaningar

– Arbetslösheten och de sociala konsekvenserna av krisen

– Höga nivåer av offentlig och privat skuldsättning

– Fortfarande en bristande tillgång till finansiering
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• Europeiska fonden för strategiska investeringar
• Fonden ska mobilisera minst 315 miljarder euro i privata och

offentliga investeringar
• Europeiskt centrum för investeringsrådgivning: Strategiska

investeringar, som bredbands- och energinät
o SHP: 352 miljarder EUR 2014-2020 (32,5% av EU budgeten)
o 400 000 SMEs har fått finansiellt stöd: 1 miljon jobb har

skapats till följd av detta (vilket motsvarar 1/3 av
nettojobbtillväxten i EU 2007-2013).
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- EU:s investeringsplan 
- Sammanhållningspolitiken
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Energiunionen
3 mål, 5 pelare

3 Mål: 
Konkurrenskraft, försörjningstrygghet, hållbarhet



Klimatpolitik 
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UNFCCC COP21, Paris, Dec 2015 

Mål för 2020 
och 2030



Digital inre marknad

6 delar: Bygga upp förtroende, avlägsna hinder, säkra tillgång till nätet,
bygga upp den digitala ekonomin, främja e-samhället samt investera i
forskning och innovation i världsklass inom informations- och
kommunikationsteknik.



Sociala Pelaren

• "Jag vill också utveckla en europeisk pelare för sociala 
rättigheter, som tar hänsyn till förändringarna i samhället och 
i arbetslivet i Europa. Den ska kunna fungera som en kompass 
för mer konvergens inom euroområdet. Jag tror att det är 
klokast att börja i euroområdet, och låta övriga EU-länder 
delta om de vill.” - Juncker

• Mars 2017 – Romfördraget 60 år

• Socialt toppmöte 17 nov - Göteborg



Ekonomisk prognos

- Tre prognoser/år

- Landspecifika Rekommendationer



Tack!

EU-kommissionens Representation i Sverige

• ec.europa.eu/sweden

• Facebook/Eukommissionen

• Twitter/EC_StockholmRep

• Instagram: euisverige

• Kontakt: annika.korzinek@ec.europa.eu


