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                                           STRATEGIA EUROPA 2020 

 

 

Europa poate reuși dacă acționează în mod colectiv, ca Uniune. Avem nevoie de o strategie 
care să ne permită să ieșim din criză mai puternici și care să transforme UE într-o economie 
inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, caracterizată prin niveluri ridicate de ocupare a 
forței de muncă, productivitate și coeziune socială. Europa 2020 oferă o imagine de ansamblu a 
economiei sociale de piață a Europei pentru secolul al XXI-lea.  

 



 

Europa 2020 propune trei priorități strategice:  

– creștere inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și inovare;  

– creștere durabilă: promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, mai ecologice și mai competitive;  

– creștere favorabilă incluziunii: promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării forței de 
muncă, care să asigure coeziunea socială și teritorială.  

 

 

UE trebuie să definească direcția în care vrea să evolueze până în anul 2020. În acest 
scop, Comisia propune următoarele obiective principale pentru UE:  

– 75% din populația cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani ar trebui să aibă un loc de muncă;  

– 3% din PIB-ul UE ar trebui investit în cercetare-dezvoltare (C-D);  



 

– obiectivele „20/20/20” în materie de climă/energie ar trebui îndeplinite (inclusiv o reducere a 
emisiilor majorată la 30%, dacă există condiții favorabile în acest sens);  

– rata abandonului școlar timpuriu ar trebui redusă sub nivelul de 10% și cel puțin 40% din 
generația tânără ar trebui să aibă studii superioare;  

– numărul persoanelor amenințate de sărăcie ar trebui redus cu 20 de milioane.  

Aceste obiective sunt interconectate și sunt cruciale pentru reușita noastră,generală. Pentru a 
garanta că fiecare stat membru adaptează strategia Europa 2020 la situația sa specifică, 
Comisia propune ca aceste obiective ale UE să fie transpuse în obiective și traiectorii naționale.  

 

Obiectivele sunt reprezentative pentru cele trei priorități - o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii - dar nu sunt exhaustive: pentru a sprijini realizarea acestora, va fi 
necesară întreprinderea unei game largi de acțiuni la nivelul național, al UE și internațional.  

Comisia consideră că obiectivele propuse sunt relevante pentru toate statele membre, atât noi, 
cât și vechi. Investirea în cercetare-dezvoltare și inovare, în educație și în tehnologii eficiente 
din punctul de vedere al utilizării resurselor va aduce beneficii sectoarelor tradiționale, zonelor 
rurale, precum și economiilor bazate pe servicii și cu un nivel ridicat de competențe. Va 
consolida coeziunea economică, socială și teritorială. În paralel cu eforturile depuse de statele 
membre, Comisia va propune o gamă ambițioasă de acțiuni la nivelul UE, menite să înscrie UE 



 

pe o nouă traiectorie de creștere, mai durabilă. Eforturile depuse la nivelul UE și cele depuse la 
nivel național trebuie să se susțină reciproc. 

 

Comisia prezintă șapte inițiative emblematice pentru a stimula realizarea de progrese în 
cadrul fiecărei teme prioritare: RO 6 RO – „O Uniune a inovării” pentru a îmbunătăți condițiile-
cadru și accesul la finanțările pentru cercetare și inovare, astfel încât să se garanteze 
posibilitatea transformării ideilor inovatoare în produse și servicii care creează creștere și locuri 
de muncă;  

– „Tineretul în mișcare” pentru a consolida performanța sistemelor de educație și pentru a 
facilita intrarea tinerilor pe piața muncii;  

– „O agendă digitală pentru Europa” pentru a accelera dezvoltarea serviciilor de internet de 
mare viteză și pentru a valorifica beneficiile pe care le oferă o piață digitală unică gospodăriilor 
și întreprinderilor;  

– „O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor” pentru a permite 
decuplarea creșterii economice de utilizarea resurselor, pentru a sprijini trecerea la o economie 
cu emisii scăzute de carbon, pentru a crește utilizarea surselor regenerabile de energie, pentru 
a moderniza sectorul transporturilor și a promova eficiența energetică;  

– „O politică industrială adaptată erei globalizării” pentru a îmbunătăți mediul de afaceri, în 
special pentru IMM-uri, și a sprijini dezvoltarea unei baze industriale solide și durabile în măsură 
să facă față concurenței la nivel mondial;  

– „O agendă pentru noi competențe și noi locuri de muncă” pentru a moderniza piețele 
muncii și a oferi mai multă autonomie cetățenilor, prin dezvoltarea competențelor acestora pe 



 

tot parcursul vieții în vederea creșterii ratei de participare pe piața muncii și a unei mai bune 
corelări a cererii și a ofertei în materie de forță de muncă, inclusiv prin mobilitatea profesională;  

– „Platforma europeană de combatere a sărăciei” pentru a garanta coeziunea socială și 
teritorială, astfel încât beneficiile creșterii și locurile de muncă să fie distribuite echitabil, iar 
persoanelor care se confruntă cu sărăcia și excluziunea socială să li se acorde posibilitatea de 
a duce o viață demnă și de a juca un rol activ în societate.  

Aceste șapte inițiative emblematice vor angaja atât UE, cât și statele membre. Instrumentele 
UE, în special piața unică, ajutoarele financiare și instrumentele de politică externă, vor fi 
mobilizate pentru eliminarea blocajelor și îndeplinirea obiectivelor strategiei Europa 2020. 

 

Inițiativa emblematică „O agendă pentru noi competențe și noi locuri de muncă”  

Obiectivul este de a crea condițiile necesare modernizării piețelor muncii pentru a crește 
nivelurile de ocupare a forței de muncă și pentru a asigura sustenabilitatea modelelor noastre 
sociale. Pentru aceasta este nevoie să promovăm autonomia cetățenilor prin dobândirea de noi 
competențe care să permită forței de muncă actuale și viitoare să se adapteze la noile condiții și 
la eventualele schimbări de carieră, să reducă șomajul și să sporească productivitatea muncii.  



 

 

La nivelul UE, Comisia va depune eforturi pentru:  

– definirea și punerea în aplicare a celei de a doua etape a agendei de flexicuritate, împreună 
cu partenerii sociali europeni, pentru a identifica modalitățile de a îmbunătăți gestionarea 
tranzițiilor economice, de a combate șomajul și de a crește ratele de activitate;  

– adaptarea cadrului legislativ, în conformitate cu principiile reglementării „inteligente”, la 
evoluția modelelor de organizare a muncii (de exemplu, orele de lucru, detașarea lucrătorilor) și 
la noile riscuri la adresa sănătății și a securității muncii;  

– facilitarea și promovarea mobilității lucrătorilor în interiorul UE și asigurarea unei 
corespondențe mai bune între cererea și oferta de locuri de muncă, prin intermediul unui sprijin 
financiar adecvat acordat din fondurile structurale, în special din Fondul Social European (FSE), 
și promovarea unei politici în materie de migrație a lucrătorilor cuprinzătoare și orientate către 
viitor, care să răspundă, într-un mod flexibil, priorităților și nevoilor de pe piața muncii;  



 

 

– consolidarea capacității partenerilor sociali și valorificarea pe deplin a potențialului de 
soluționare a problemelor oferit de dialogul social la toate nivelurile (la nivelul UE, la nivel 
național/regional, la nivel sectorial și la nivelul întreprinderilor), precum și promovarea unei 
cooperări mai strânse între instituțiile de pe piața muncii, inclusiv între serviciile publice de 
ocupare a forței de muncă din statele membre;  

– impulsionarea cadrului strategic de cooperare în materie de educație și formare în care să fie 
implicate toate părțile interesate. Acest lucru ar trebui să aibă drept rezultat punerea în aplicare 
a principiilor învățării de-a lungul vieții (în cooperare cu statele membre, cu partenerii sociali și 
cu experți), inclusiv prin parcursuri educaționale flexibile între diverse sectoare și niveluri de 
educație și formare și prin sporirea atractivității educației și formării profesionale. 

– asigurarea dobândirii competențelor necesare în vederea continuării studiilor și a integrării pe 
piața muncii, precum și a recunoașterii acestora pe tot parcursul educației generale, 
profesionale, superioare și din viața adultă și dezvoltarea unui limbaj și a unor instrumente 
operaționale comune pentru educație/formare și muncă: un cadru european pentru aptitudini, 
competențe și profesii (ESCO). 



 

La nivel național, statele membre vor trebui:  

 

– să pună în aplicare măsurile naționale de flexicuritate, astfel cum s-a convenit în cadrul 
Consiliului European, să reducă segmentarea pieței muncii și să faciliteze tranzițiile și 
reconcilierea vieții profesionale cu viața privată; 

– să analizeze și să monitorizeze în mod regulat eficiența sistemelor fiscale și de asigurări 
sociale pentru a asigura rentabilitatea muncii, acordând o atenție specială persoanelor cu un 
nivel scăzut de calificare și eliminând în același timp măsurile care descurajează desfășurarea 
de activități independente;  

– să promoveze noi forme de reconciliere a vieții profesionale cu cea privată și politici de 
îmbătrânire activă și să sporească egalitatea de șanse între femei și bărbați;  

– să promoveze și să monitorizeze concretizarea eficace a rezultatelor dialogului social;  

– să impulsioneze punerea în aplicare a Cadrului european al calificărilor, prin instituirea unor 
cadre naționale ale calificărilor;  



 

– să asigure dobândirea competențelor necesare în vederea continuării studiilor și a integrării 
pe piața muncii, precum și recunoașterea acestora pe tot parcursul educației generale, 
profesionale, superioare și din viața adultă, inclusiv în cadrul învățării non-formale și informale;  

– să dezvolte parteneriate între mediul educației/formării și cel al muncii, în special prin 
implicarea partenerilor sociali în planificarea ofertelor de educație și formare.  

 

Inițiativa emblematică „O platformă europeană de combatere a sărăciei”  

Obiectivul este de a asigura coeziunea economică, socială și teritorială, de a sensibiliza opinia 
publică în ceea ce prieşte drepturile fundamentale ale persoanelor care se confruntă cu sărăcia 
și excluziunea socială, acordându-le acestora posibilitatea de a duce o viață demnă și de a juca 
un rol activ în societate.  

 

La nivelul UE, Comisia va depune eforturi pentru:  

– transformarea metodei deschise de coordonare în materie de excluziune socială și de 
protecție socială într-o platformă de cooperare, de evaluare colegială și de schimb de bune 
practici, precum și într-un instrument de încurajare a angajamentului actorilor din sectorul public 



 

și privat de a reduce excluziunea socială și de a întreprinde acțiuni concrete, inclusiv prin 
acordarea de sprijin specific din fondurile structurale, în special din FSE;  

– elaborarea și punerea în aplicare a unor programe care vizează promovarea inovării sociale 
în rândul grupurilor celor mai vulnerabile, în special prin punerea la dispoziția comunităților 
defavorizate a unor forme de educație și de formare și a unor oportunități inovatoare de 
încadrare în muncă, combaterea discriminării (de exemplu, a persoanelor cu handicap) și 
dezvoltarea unei noi agende pentru integrarea migranților, care să îi ajute pe aceștia să își 
valorifice la maximum potențialul;  

– evaluarea caracterului adecvat și a sustenabilității sistemelor de protecție socială și de pensii 
și identificarea modalităților de îmbunătățire a accesului la sistemele de sănătate.  

La nivel național, statele membre vor trebui:  

– să promoveze responsabilitatea colectivă și individuală pe care o împart în domeniul 
combaterii sărăciei și excluziunii sociale;  

– să definească și să pună în aplicare măsuri care vizează situația specifică a grupurilor cu un 
grad de risc ridicat (precum familiile monoparentale, femeile în vârstă, minoritățile, romii, 
persoanele cu handicap și personale fără adăpost);  

– să își dezvolte pe deplin sistemele de securitate socială și de pensii pentru a asigura un nivel 
adecvat al ajutorului pentru venit și al accesului la asistență medicală. 

 

 

 

 


