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Europa 2020 reprezintă 
strategia UE de creştere 

economică pentru următorii 
zece ani.  

 
Într-o lume aflată în 

permanentă schimbare, UE 
doreşte să devină o economie 

inteligentă, durabilă şi 
favorabilă incluziunii. Aceste 

trei priorităţi se sprijină reciproc 
şi sunt în măsură să ajute UE 

şi statele membre să obţină un 
nivel ridicat de ocupare a forţei 
de muncă, de productivitate şi 

de coeziune socială. 
 

 



OBIECTIVELE 

MAJORE  

 UE 

Strategiei 2020 

1. Ocuparea forţei de 

muncă  

 o rată de ocupare a forţei 

de muncă de 75 % în 

rândul populaţiei cu 

vârste cuprinse între 20 şi 

64 de ani 

2. Cercetare şi 

dezvoltare   

 alocarea a 3% din 

PIB-ul UE pentru 

cercetare şi dezvoltare 

3. Schimbările climatice şi utilizarea 

durabilă a energiei  

reducerea cu 20% a emisiilor de gaze 

cu efect de seră (sau chiar cu 30%, în 

condiţii favorabile) faţă de nivelurile 

înregistrate în 1990  

creşterea ponderii surselor de energie 

regenerabile până la 20%  

creşterea cu 20% a eficienţei 

energetice  

4. Educaţie  

 Reducerea sub 10% a 

ratei de părăsire timpurie 

a şcolii  

 creşterea la peste 40% a 

ponderii absolvenţilor de 

studii superioare în 

rândul populaţiei în 

vârstă de 30-34 de ani  

5. Lupta împotriva sărăciei şi a 

excluziunii sociale reducerea cu 

cel puţin 20 de milioane a 

numărului persoanelor care 

suferă sau riscă să sufere de pe 

urma sărăciei şi a excluziunii 

sociale  





Statele membre au trei obiective comune de politică 

1. Competitivitate 
2. Securitatea 

aprovizionării 
3. Sustenabilitate 

reducerea facturii la 

energie a gospodăriilor și a 

întreprinderilor 

asigurarea faptului că 

aprovizionarea cu energie 

este fiabilă și neîntreruptă 

limitarea impactului asupra 

mediului al producției, 
transportului și utilizării 

energiei 



 Consumul mediu de energie al UE la mijlocul lui 2012 se cifra la 12,4 %. 

Consumul  variaza de la o tara la alte si depinde de: 

 condițiilor geografice ale țărilor respective, cum ar fi disponibilitatea resurselor 

naturale și accesul la acestea 

 opțiunile de politică națională, cum ar fi decizia de a recurge sau nu la energie 

nucleară,  

 schimbarea stimulentelor financiare,  

 progresele în ceea ce privește tehnologiile.  

























 lipsa unei viziuni pe termen lung  
 lipsa de coordonare dintre țările, regiunile și părțile implicate 
 rețele electrice care nu sunt concepute pentru aceste surse de energie.  
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 îmbunătățire a eficienței energetice; 
 
 promovarea cooperării, subliniind rolul deosebit pe care-l pot juca în acest 

sens regiunile de frontieră, ca „laboratoare” ale cooperării; 
 
 elaborarea unei scheme de ajutor!!!! pentru dezvoltarea ESR, simple, eficace 

și bazate pe o strategie comună a Uniunii Europene-sa se aiba grija de 
efectele transfrontaliere; 

 
 susține producția și distribuția energiei din surse regenerabile și aplicarea pe 

scară mai largă a noilor tehnologii în domeniul ESR; 
 
 rolul esențial pe care-l pot juca autoritățile locale și  

regionale în dezvoltarea și promovarea soluțiilor în  
materie de energie din surse regenerabile- să se  
bazeze pe experiențele și nevoile diverselor regiuni. 
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Vă mulțumesc. 


