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De Commissie dankt de Eerste Kamer voor haar opmerkingen in verband 
met de mededeling van de Commissie «Tussenopname van de Europa 
2020-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei» {COM(2014) 
130 final}. 

De Commissie gaat graag in op een aantal in het schrijven van de Eerste 
Kamer te berde gebrachte kwesties en verstrekt graag aanvullende 
informatie over de volgende stappen in verband met de Europa 
2020-strategie. 

De Europa 2020-strategie heeft ten doel een slimme, duurzame en 
inclusieve groei tot stand te brengen. Zij berust op een pakket van vijf 
onderling samenhangende doelstellingen op gebieden die zijn aange-
merkt als cruciale hefbomen voor groei en banen, namelijk werkgele-
genheid, onderzoek en ontwikkeling, klimaatverandering en energie-
beheer, onderwijs en de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. Er 
is geen hiërarchie vastgesteld tussen de vijf doelstellingen die alle 
betrekking hebben op gebieden welke zijn aangemerkt als cruciale 
hefbomen voor groei en banen. De Europa 2020-strategie wordt tevens 
ondersteund door een aantal initiatieven en acties op nationaal en 
EU-niveau. 

In dat verband herinnert de Commissie eraan dat fiscale consolidatie niet 
behoort tot de doelstellingen van de Europa 2020-strategie. Overheidsfi-
nanciën worden gereguleerd via de regels van het stabiliteits- en 
groeipact. 

In de loop van de eerste vier jaar is gebleken dat het Europees semester 
een nuttig instrument is om de voortgang van de Europa 2020-strategie te 

1 Zie dossier E140011 op www.europapoort.nl.
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monitoren. In de jaarlijkse groeianalyse voor 2014 zijn prioriteiten 
vastgelegd die volledig consistent zijn met de middellange- tot langeter-
mijnambitie van de Europa 2020-strategie om groei en banen te bevor-
deren. Bovendien, als herhaald in de laatste aanbevelingen van de Raad 
voor 2014, worden de lidstaten in de landspecifieke aanbevelingen in het 
kader van het Europees semester ertoe aangespoord actie te ondernemen 
op een aantal prioritaire gebieden, niet alleen om gezonde overheidsfi-
nanciën tot stand te brengen en te handhaven, maar ook om hun 
resultaten te verbeteren op de door de Europa 2020-strategie bestreken 
gebieden. 

Zoals de Eerste Kamer terecht in haar schrijven opmerkt, is de voortgang 
naar het bereiken van de doelstellingen vier jaar na de start van de Europa 
2020-strategie ongelijk gebleken. In het algemeen is de EU goed op weg 
om haar doelstellingen op het gebied van onderwijs, klimaat en energie te 
bereiken of dicht te benaderen. Hetzelfde kan echter niet worden gezegd 
van de doelstellingen qua werkgelegenheid, onderzoek en ontwikkeling en 
bestrijding van de armoede. Met name heeft de crisis een effect gehad op 
de werkgelegenheid en de vermindering van de armoede. Bovendien 
heeft de crisis de ongelijkheid van de ontwikkeling tussen en vaak ook in 
de lidstaten versterkt. 

In dit stadium heeft de Commissie echter nog geen conclusies getrokken 
over de resultaten van de Europa 2020-strategie, noch heeft zij beleidsaan-
bevelingen geformuleerd voor een mogelijke verdere ontwikkeling van de 
strategie teneinde daarvan een doeltreffende groeistrategie voor het 
Europa van na de crisis te maken. Het is de bedoeling daarvan werk te 
maken naar aanleiding van de huidige tussentijdse evaluatie van de 
strategie. 

Om deze tussentijdse evaluatie van de nodige input te voorzien en in 
overeenstemming met de partnerschapsbenadering die een centraal 
element van de strategie blijft, heeft de Commissie een brede openbare 
raadpleging opgezet die loopt tot 31 oktober 2014. Zij heeft daarbij alle 
betrokken partijen ertoe uitgenodigd hun standpunten in te dienen. Op 
grond van de resultaten van deze raadpleging zal de Commissie begin 
2015 voorstellen formuleren zodat de toekomst van de strategie op de 
voorjaarsbijeenkomst 2015 van de Europese Raad kan worden besproken. 

De Commissie hoopt dat de onderhavige opmerkingen een antwoord 
bieden op de door de Eerste Kamer in haar schrijven te berde gebrachte 
kwesties en verheugt zich op de voortzetting van de politieke dialoog in de 
toekomst. 

Maroš Šefčovič
Vicevoorzitter
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