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Resumé 

Denne undersøgelse sætter fokus på Europa 2020-strategien, navnlig på dens 
syv flagskibsinitiativer (Innovation i EU, En digital dagsorden for EU, En 
industripolitik for en globaliseret verden, Et ressourceeffektivt Europa, Unge på 
vej, En dagsorden for nye kvalifikationer og nye job samt En europæisk platform 
mod fattigdom). Den belyser deres sammenhæng med samhørighedspolitikken 
med henblik på programmeringsperioden 2014-2020 og angiver, hvordan 
flagskibsinitiativerne kan integreres i de fremtidige fælles strategiske rammer. 
På baggrund af et antal detaljerede casestudier afdækker rapporten 
omhyggeligt forskellige erfaringer med gennemførelse af Lissabonstrategien 
inden for rammerne af strukturfondene. For hvert enkelt flagskibsinitiativ gives 
der detaljerede køreplaner, som angiver hvem, hvad, hvor og hvordan i 
forbindelse med gennemførelsen af forskellige foranstaltninger på kort, 
mellemlang og lang sigt. Herudover kommer rapporten med anbefalinger 
vedrørende gennemførelsen af flagskibsinitiativerne ved hjælp af 
samhørighedspolitikkens instrumenter.  
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LISTE OVER FORKORTELSER  
 

EFR Det europæiske forskningsrum 

EFRU Den Europæiske Fond for Regionaludvikling 

EHFF Den Europæiske Hav- og Fiskerifond 

ELFUL Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 

ESF Den Europæiske Socialfond 

EU-12 Medlemsstater, der blev medlem af EU i 2004 og i 2007 

Horisont 
2020 

Horisont 2020 - forskningsprogram for 2014-2020-perioden (RP7, 
CIP og Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT)) 

HR Menneskelige ressourcer 

IKT Informations- og kommunikationsteknologi 

RP7 
Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, 
teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) 
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Hvordan eu´s flagskibsinitiativer integreres i samhørighedspolitikken i den aktuelle og i fremtidige finansieringsperioder 
 

 

SAMMENDRAG  

Baggrund 

Europa 2020-strategien blev præsenteret i 2010 og skal danne grundlag for EU hen imod 
2020. Strategien er en opfølgning af Lissabonstrategien, og den tilsigter at undgå fortidens 
fejltagelser. Europa 2020-strategien og dens syv flagskibsinitiativer skaber synergi mellem 
forskellige tematiske områder og håndterer forskellige indsatsniveauer. 
Flagskibsinitiativerne åbner veje inden for tematiske områder som innovation, 
digitalisering, fattigdom, beskæftigelse, industri, unge og ressourceeffektivitet. De 
tematiske områder omfatter mange forskellige politiske områder på EU-niveau og på 
nationalt niveau, og de er forbundet med forskellige EU-instrumenter, herunder især 
samhørighedspolitiske instrumenter.  
Europa 2020 erstatter Lissabonstrategien. Lissabonstrategiens indflydelse på de tematiske 
områder afspejles i mange af EU's politikker og instrumenter. Den økonomiske krise havde 
imidlertid tydelige konsekvenser for grundlaget for Lissabonstrategien, og det var derfor 
ikke muligt at nå strategiens mål. Man kan dog sætte spørgsmålstegn ved, om det 
udelukkende var på grund af krisen, at målene ikke blev nået, eller om gennemførelsen 
simpelthen var svag fra starten af. I en nylig evaluering1 har man påvist mange forskellige 
udfordringer forbundet med Lissabonstrategien, navnlig dens kompleksitet samt at den ikke 
blev indført af alle medlemsstater. 
Samhørighedspolitikkens programmer er f.eks. blevet udformet ved hjælp af de såkaldte 
"Lissabonkoder". Denne "Lissabonisering" af samhørighedspolitikken fik en væsentlig 
indflydelse på tildelingerne til de tematiske områder, men der var fortsat behov for, at 
medlemsstaterne påtog sig det fornødne ejerskab til processen. Den tematiske tilgang 
under samhørighedspolitikken var allerede blevet anvendt i forbindelse med 
Lissabonstrategien, der har givet nogle vigtige erfaringer: der er både succeshistorier og 
fiaskoer.  
Det aktuelle forslag til en samhørighedspolitik for programmeringsperioden 2014-2020 er 
under udarbejdelse, og Europa-Parlamentet søger en bedre gennemførelse af 
Europa 2020-strategien på EU-niveau og (især) på medlemsstatsniveau. I den forbindelse 
ser Europa Parlamentet gerne, at der føres nøjere kontrol med de nationale tiltag ved at 
sikre, at nærhedsprincippet overholdes, ved at udvikle et sammenhængende forslag til 
finansiering af Europa 2020-målene samt ved at sikre, at Europa-Kommissionens politiske 
reformer er i overensstemmelse med Europa 2020-strategiens flagskibsinitiativer2.   
For at kunne anvende samhørighedspolitikkens instrumenter til at gennemføre 
flagskibsinisitativerne er man nødt til at være opmærksom på deres indbyrdes 
sammenhæng. Sammenhængen mellem det aktuelle forslag til samhørighedspolitik og 
flagskibsinitiativerne fremgår dog ikke klart. I denne henseende er der behov for klare 
køreplaner, der angiver, hvordan forskellige indsatsniveauer og forskellige instrumenter 
kan bidrage til initiativerne. 

                                                 
1  Europa-Kommissionen (2010), Evaluering af Lissabonstrategien, Arbejdsdokument fra Kommissionens 

tjenestegrene, SEC(2010)114, Bruxelles, af 2.2.2010. 
2  Europa-Parlamentet (2011), Structural and Cohesion Policies for 2020: tools to overcome the crisis, notat, 

Generaldirektoratet for Interne Politikker, Temaafdeling B: Struktur- og Samhørighedspolitik, Bruxelles, 
november 2011. 
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Flagskibsinitiativerne og deres gennemførelse i EU-politikker 

Nærværende undersøgelse giver et overblik over de syv flagskibsinitiativer og viser 
mulige metoder til at gennemføre dem inden for rammerne af EU's politikker og navnlig 
inden for rammerne af de samhørighedspolitiske instrumenter. Europa 2020-strategien 
indfører syv flagskibsinitiativer: 
1. Innovation i EU 

2. En digital dagsorden for Europa  
3. En industripolitik for en globaliseret verden 

4. Et ressourceeffektivt Europa 

5. Unge på vej 

6. En dagsorden for nye kvalifikationer og nye job 

7. En europæisk platform mod fattigdom. 

Flagskibsinitiativerne svarer til Europa 2020-strategiens målsætninger. 
Flagskibsinitiativernes tematiske orientering er imidlertid flerdimensional og tager hensyn 
til mange forskellige indsatsniveauer (EU-niveau, medlemsstatsniveau, lokalt- og regionalt 
niveau) med henblik på at nå de nævnte Europa 2020-mål. Nogle af initiativerne er 
udviklet med udgangspunkt i tidligere projekter og programmer og på et allerede 
eksisterende grundlag (f.eks. Innovation i EU og En digital dagsorden for EU). Det er 
årsagen til, at de nævnte flagskibsinitiativer er udviklet meget nøje, og at den tilknyttede 
dokumentation giver detaljerede handlingsplaner til forbedring. Andre initiativer er ikke 
nær så udviklede (f.eks. En europæisk platform mod fattigdom og Unge på vej). De 
sidstnævnte initiativer er begge socialt orienterede og mangler derfor den økonomiske 
fremdrift, der kendetegner de tidligere nævnte emneområder. Desuden er gennemførelsen 
af socialt orienterede initiativer typisk mere afhængig af lokale og regionale forhold, end 
industri- og innovationsrelaterede emneområder er. Undersøgelsen giver et datablad for 
hvert enkelt flagskibsinitiativ.  
Initiativernes flerdimensionale karakter indebærer en vis tematisk overlapning. 
Flagskibsinitiativerne har ikke deres egne budgetter, og deres gennemførelse er derfor 
afhængig af en effektiv koordinering og forvaltning af forskellige finansielle midler. Når man 
undersøger de forskellige tilgængelige dokumenter om flagskibsinitiativerne og det aktuelle 
forslag til EU's samhørighedspolitik, er det åbenlyst, at det aktuelle forslag til EU's 
samhørighedspolitik3 ikke eksplicit nævner flagskibsinitiativerne. Men meddelelserne om 
flagskibsinitiativerne nævner adskillige finansielle støtteinstrumenter, specifikt Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) og Den Europæiske Socialfond (ESF). Andre 
politiske instrumenter, navnlig det syvende rammeprogram for forskning (RP7) og dets 
efterfølger, Horisont 2020, henviser ligeledes direkte og mange gange til de relevante 
flagskibsinitiativer. Gennemførelsen af flagskibsinitiativerne er i høj grad afhængig af 
finansiel støtte fra de samhørighedspolitiske instrumenter.  
Det aktuelle forslag til EU's samhørighedspolitik nævner knap nok flagskibsinitiativerne. 
Forslaget tager sigte på 11 tematiske målsætninger, som dækker alle de fem fonde, der er 
omfattet af fællesskabsstøtterammerne (Samhørighedsfonden, EFRU, ESF, Den Europæiske 

                                                 
3  Europa-Kommissionen (2011), Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles bestemmelser 

for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, der er 
omfattet af den fælles strategiske ramme og fastlægger generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og ophæver forordning (EF) nr. 
1083/2006, (SEC(2011)1141) (SEC(2011)1142) (COM(2011)615, Bruxelles, af 6.10.2011. 
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Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og Den Europæiske Hav- og 
Fiskerifond (EHFF)). Selv om de nævnte målsætninger er meget relevante for 
flagskibsinitiativerne, tager de imidlertid ikke hensyn til de handlingsplaner, der foreslås i 
meddelelserne om flagskibsinitiativerne. 
Når man sammenligner de forskellige tematiske målsætninger, de forskellige 
finansieringsområder og flagskibsinitiativernes tematiske orientering, fremstår følgende 
resultater: I forbindelse med flagskibsinitiativerne "En digital dagsorden for Europa", 
"Innovation i EU" og "En industripolitik for en globaliseret verden" dækker EFRU en lang 
række relevante emner, men EFRU's rolle i forbindelse med "Et ressourceeffektivt EU" er 
mere uklar. Hvad angår sociale faktorer, er det flagskibsinitiativerne "En dagsorden for nye 
kvalifikationer og nye job" og "En europæisk platform mod fattigdom", der er mest 
forbundet med ESF. "Unge på vej" er ikke nær så vigtig i forbindelse med ESF, men dette 
initiativ er omfattet af andre instrumenter, der ikke hører under samhørighedspolitikken, 
såsom handlingsprogrammet for livslang læring. ELFUL og EHFF nævner direkte bidraget til 
innovation, forbedring af IKT-infrastruktur, ressourceeffektivitet, støtte til SMV'er og 
udvikling af kvalifikationer. 

Eksempler på gennemførelse af Lissabonstrategien i den aktuelle 
programmeringsperiode 

Alt i alt har Lissabonstrategien haft indflydelse på den aktuelle 
programmeringsperiode 2007-2013, både hvad angår de tematiske områder, og hvad 
angår inddragelse af det regionale og det lokale niveau. Den største indflydelse kan påvises 
i programmerne under de nationale referencerammer og de operationelle programmer. 
Hvad angår inddragelse af interessenter på centralt og regionalt niveau, er det i de fleste 
tilfælde kun det centrale niveau, der er blevet inddraget i udarbejdelsen og gennemførelsen 
af tiltag på de tematiske områder, der er relevante for Lissabonstrategien. Der har været 
mindst fokus på disse tematiske områder i medlemsstater, hvor hårde 
infrastrukturprojekter begunstiges, eller hvor disse var blevet "arvet" fra den foregående 
periode. Det var kun de medlemsstater, der havde en BNP pr. capita af en vis størrelse og 
en længere fortid som medlem af Fællesskabet, der fokuserede på bløde projekter, som var 
meget mere i overensstemmelse med Lissabonstrategien.   
Gennemførelsen af Lissabonstrategiens tematiske områder er i de fleste tilfælde blevet 
accepteret som obligatorisk, men forvaltningsmyndighederne har tilpasset budgetterne for 
de operationelle programmer på en mere eller mindre tilfældig måde. I visse tilfælde blev 
Lissabonkoderne efterfølgende tilpasset eksisterende strategier. Dette gælder ligeledes for 
nogle programmeringsprocesser, der inddrog det regionale og det lokale niveau. 
Forskellene på de medlemsstater, der inddrog regionale interessenter i hele 
programmeringsprocessen, og dem, der anså denne inddragelse som en uundgåelig byrde, 
kan i påfaldende grad relateres til medlemsstater med henholdsvis en decentraliseret og en 
centraliseret forvaltningsstruktur. Der ses endnu flere forskelle i medlemsstater, hvis 
størrelse kræver en mere decentralieret tilgang.  

En anden forskel ses mellem projekter for fysisk infrastruktur og blødere innovations- og 
sociale projekter. Mens de førstnævnte forvaltes mere centralt, forvaltes de sidstnævnte på 
regionalt eller lokalt plan. Valget mellem en national og en regional gennemførelse er tillige 
et spørgsmål om effektivitet. Medlemsstater, der har en decentraliseret forvaltningsstruktur 
på grund af nødvendighed snarere end af tradition (f.eks. på grund af deres størrelse, 
såsom Polen), konfronteres mere direkte med dette dilemma og med forskelligt held. Nogle 
tematiske områder og overordnede politikker (f.eks. En digital dagsorden for Europa) er 
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fordelt på nationale og regionale operationelle programmer og gennemføres som en 
kombination heraf.  
Kontrollen med gennemførelsen af Lissabonstrategien har ikke været obligatorisk, og den 
opdaterede vejledende budgetbevilling afspejles følgelig ikke i de fleste af de årlige 
gennemførelsesrapporter. I praksis var der nogle medlemsstater, der anvendte 
Lissabonkoderne i rapporteringsordningen, men de indbyrdes forskelle i rapporteringen gør 
det ikke muligt at foretage nogen samlet evaluering af "Lissaboniseringen".  
De mange forskellige måder at gennemføre projekter, der er i overensstemmelse med 
Libssabonstrategien, viser, at det ikke er muligt at komme med nogen generalisering om 
god og dårlig gennemførelse. Casestudierne afslører dog, at de mest vellykkede projekter 
var dem, der havde en vis "paraplykarakter". I Sverige er "A&O" en af ESF's fem nationale 
temagrupper, der formidler erfaringer fra projekterne. A&O har til opgave at indsamle, 
analysere og dele erfaringer fra projekter forbundet med læring på arbejdspladsen. 
Formålet er at fremme værdien af fortsat læring på arbejdspladsen hos arbejdsmarkedets 
parter såsom arbejdsgiverorganisationer og politikerne.  
Det irske "Equal at Work"-arbejdsmarkedsprogram fokuserer på at reformere og udvikle 
politikker og praksis for menneskelige ressourcer (HR) for at skabe et mere lige og 
tilgængeligt arbejdsmarked. Aktiveringsforanstaltninger målrettes mod arbejdsgivere, 
producenter af tjenesteydelser og dårligt stillede befolkningsgrupper (ældre, personer med 
handikap, rejsende, enlige forældre, kvinder, etniske minoriteter og flygtninge) i Irlands 
fire største beskæftigelsessektorer, nemlig sundhedssektoren, den kommunale offentlige 
sektor, den private sektor og den meget omfattende almennyttige og frivillige sektor. 

I Polen blev der ikke valgt noget specifikt projekt til et casestudie. Derimod udpegede de 
polske myndigheder den generelle gennemførelse af innovationsemnet ved hjælp af en 
kombineret "top-down"- (et centraliseret operationelt program) og "bottom-up"-tilgang 
(hver enkelt Voivodship4 har et innovationsprogram) til at gennemføre dette tematiske 
område.  
Grænseoverskridende programmer er i høj grad karakteriseret ved en "bottom-up"-tilgang 
med en betydelig inddragelse af de regionale og lokale interessenter. De 
grænseoverskridende projekter kæmper imidlertid med forskellige problemer såsom 
sproglige og kulturelle barrierer. I disse tilfælde gennemføres blødere projekter, der støtter 
forskellige former for økonomisk interaktion på tværs af grænsen. 
I visse tilfælde har det vist sig, at inddragelse af for mange administrative niveauer kan 
være til hinder for at skabe vellykkede projekter. I Grækenland undlod den centrale 
forvaltning for eksempel at inddrage lokalforvaltningen og engagerede i stedet for 
støttemodtagerne direkte i gennemførelsen af ressourceeffektive systemer. Denne tilgang 
har højst sandsynligvis begrænset det administrative arbejde betydeligt. 
Selv om casestudierne er forskellige i deres tematiske orientering og forvaltning, viser de 
kun et lille udsnit af EU's gennemførelse af Lissabonstrategien. Casestudierne viser dog 
tydeligt, at gennemførelsesprocessen ikke blot berører projektniveauet, men også hele 
programforvaltningsforløbet og den bredere kontekst.  
Den nylige finanskrise i 2008 har imidlertid haft stor indvirkning på den aktuelle 
programmeringsperiode 2007-2013. Eftersom Lissabonstrategien blev udarbejdet inden 
2008, var nogle aspekter ikke længere hensigtsmæssige, og der blev ikke brug for dem 
under krisen. Selv om Lissabonstrategien bevægede sig i den rigtige retning, manglede der 
en vis konsekvens i forbindelse med gennemførelsen af den, hvorfor medlemsstaterne 
fandt, at hele projektforløbets praktiske værdi var begrænset.  
                                                 
4  Administrativt område i Polen. 
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Køreplaner for flagskibsinitiativerne 

Med henblik på at vise, hvordan flagskibsinitiativerne kan gennemføres, blev de underlagt 
et universelt net af køreplaner, som for hvert initiativ definerede og besvarede spørgsmål 
om hvem, der gør hvad, på hvilket niveau, hvornår og hvordan. Der blev udfærdiget 
detaljerede fremgangsmåder for hvert flagskibsinitiativ, men der findes ikke nogen fælles 
tilgang i forbindelse med gennemførelsen af dem. Specifikke flagskibsinitiativer indebærer 
et betydeligt arbejde på EU-niveau på kort sigt (f.eks. "En digital dagsorden for Europa" og 
"En industripolitik for en globaliseret verden"), mens andre opererer på 
medlemsstatsniveau med foranstaltninger på mellemlang til lang sigt (f.eks. "En europæisk 
platform mod fattigdom").  
Karakteriseringen af foranstaltningerne som foranstaltninger på kort, mellemlang eller lang 
sigt afhænger af medlemsstaten og dens respektive forvaltningsstruktur. Tiltag, der skal 
gennemføres på kort sigt i mere udviklede regioner, har ofte et langsigtet perspektiv i 
mindre udviklede regioner. Derimod tegner der sig et nogenlunde generelt mønster, når 
man ser på fondene og de politiske instrumenter. Mens Horisont 2020 er et mere eller 
mindre universelt instrument, der er relevant for næsten alle flagskibsinitiativerne, er der 
andre instrumenter, der fokuserer på specifikke foranstaltninger. Inden for rammerne af 
samhørighedspolitikken ses en tydelig opgavefordeling, hvor EFRU dækker de hårde 
faktorer (dvs. fysisk infrastruktur), og ESF dækker de blødere elementer (dvs. 
menneskelige ressourcer og kvalifikationer). ELFUL og EHFF komplementerer EFRU på 
deres respektive områder, og Samhørighedsfonden har i påkommende tilfælde ansvaret for 
visse hårde faktorer, navnlig for dem, der er forbundet med flagskibsinitiativet "Et 
ressourceeffektivt Europa". 
Hver enkelt køreplan omfatter dog foranstaltninger på EU- og medlemsstatsniveau samt på 
regionalt og lokalt niveau. De er nøje opført på liste og grupperet efter medlemsstater med 
en overvægt af overgangsregioner samt udviklede regioner og medlemsstater med en 
overvægt af mindre udviklede regioner. De følgende afsnit giver en oversigt over 
køreplanerne.  
Flagskibsinitiativet Innovation i EU har til formål at støtte forsknings-, udviklings- og 
innovationspolitikker inden for områder som klimaforandringer, energi- og 
ressourceeffektivitet, sundhed og demografiske ændringer. Flagskibsinitiativet bør skabe 
synergi mellem de forskellige politikker og instrumenter på EU- og medlemsstatsniveau. 
Forskellige EU-instrumenter er involveret, navnlig på dette tematiske område (f.eks. Det 
syvende rammeprogram for forskning, handlingsprogrammet for livslang læring, EFRU, ESF 
osv.), men medlemsstaterne har tillige nationale og regionale politikker og programmer, 
der er forbundet hertil. Dette flagskibsinitiativ giver mulighed for at fastsætte fælles 
rammer for innovation. Det skal imidlertid finde et kompromis mellem bestæbelserne på at 
opnå samhørighed og fremme af ekspertise. På den ene side er der stigende global 
konkurrence, og på den anden side er der knappe offentlige finansieringsmidler og et 
fragmenteret operationelt miljø. På EU-niveau har man identificeret en lang række tiltag på 
kort sigt med henblik på at definere og standardisere de nævnte rammer samt indføre 
specifikke støttemekanismer (f.eks. i forbindelse med forskeres mobilitet). Disse tiltag 
tjener sammenhængs- og præstationsformål på mellemlang sigt og medfører en forbedring 
af det europæiske forskningsrum (EFR) på lang sigt. På medlemsstatsniveau samt på lokalt 
og regionalt niveau er der ikke brug for noget banebrydende nyt, men derimod for 
konstante og logisk sammenhængende skridt til forbedring af de eksisterende strukturer, 
tilpasning og koordinering af redskaberne og en forbedring af forskningsinfrastrukturen. 
Flagskibsinitiativet En digital dagsorden for Europa tilsigter at støtte det digitale indre 
marked ved at forbedre hurtige og ultrahurtige internetforbindelser og interoperable 
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tjenester. Dette omfatter adgang til bredbånd i alle EU's regioner senest i 2013, forøgede 
internethastigheder (30 Mbit/s eller derover) senest i 2020, og at over 50 procent af EU's 
husstande til den tid har internetforbindelse med en hastighed på over 100 Mbit/s. Dette 
flagskibsinitiativ tilsigter en generel forbedring af de "hårde" og "bløde" faktorer forbundet 
med informations- og kommunikationsteknologi (IKT). Det potentiale, der er forbundet med 
et indre marked for IKT, samt IKT's kraftige markedsfremdrift er væsentlige årsager til 
dette initiativs succes. På den anden side kan markedsorienteringen også føre til 
markedssvigt, som kræver en form for indgreb fra de offentlige myndigheders side. Dette 
er særligt tilfældet i EU-12, som ofte mangler en tilstrækkelig grundlæggende infrastruktur 
i deres IKT-netværk. På EU-niveau planlægges på kort sigt en opbygning af 
lovgivningsmæssige og proceduremæssige rammer, herunder vejledning til 
medlemsstaterne. Dette medfører etablering af kompetente EU-agenturer og definition af 
et interoperabelt og grænseoverskridende netværk på mellemlang sigt samt e-governance i 
hele EU på længere sigt. På medlemsstatsniveau samt på lokalt og regionalt niveau ligger 
fokus på forbedring af IKT-kompetencer på kort og mellemlang sigt og på forbedring af 
infrastrukturen på mellemlang til lang sigt. 
Flagskibsinitiativet En industripolitik for en globaliseret verden har fokus på aspekter 
vedrørende økonomi, erhvervsliv og arbejdsstyrken og omfatter blandt andet innovation, 
ressourceeffektivitet, erhvervsklima, det indre marked og forbedring af støtten til SMV'er.  
Dette brede tematiske felt kan imidlertid føre til manglende fokus, ligesom konkurrence 
mellem medlemsstaterne, mangel på koordinering og stadig større forskelle 
medlemsstaterne imellem kan bringe effektiviteten i fare. På EU-niveau udgør 
udarbejdelsen af en EU-industripolitik på kort sigt – ledsaget af dertil knyttede 
bestemmelser og vejledninger – en hjørnesten. På mellemlang til lang sigt består de 
altafgørende udfordringer i en horisontal tilgang til industripolitikken, forbedring af 
EU-standarder og fremme af ressourceeffektivitet.  
På medlemsstatsniveau samt lokalt og regionalt niveau ligger fokus på kort til mellemlang 
sigt på udbygning af kvalifikationer, mindskning af SMV'ernes administrative byrde og 
garanti for et stabilt og pålideligt driftsmiljø for SMV'erne. Omstrukturering af erhvervslivet 
og fremme af ressourceeffektivitet nævnes på mellemlang sigt, mens anvendelse af 
telematik samt udarbejdelse af effektive transport- og logistiknetværk er et langsigtet 
spørgsmål. 
Flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt Europa dækker et meget bredt felt inden for 
ressourceeffektivitet og miljøbeskyttelse, der er knyttet til alle politikker og programmer på 
EU- og medlemsstatsniveau, hvilket understreger emnets horisontale karakter. Denne 
horisontale dimension betyder imidlertid, at ressourceeffektiviteten er afhængig af, at 
initiativet gennemføres i hele EU. EU's hurtigtvoksende "grønne" industri kan gå hen at 
blive et stærkt aktiv på verdensplan. Samtidig står EU's industri over for global 
konkurrence med lavprisprodukter og lave miljøstandarder, hvilket gør, at vedtagelsen af 
strenge lovændringer til fremme af ressourceeffektivitet ikke modtages helt så positivt. På 
EU-niveau påtænkes en lang række foranstaltninger på kort sigt, herunder blandt andet 
udformningen af nye visioner og strategier (f.eks. inden for biodiversitet), revision af 
eksisterende politikker, operationalisering af finansielle instrumenter, strukturer og 
kontrolbestemmelser. På mellemlang sigt fastsættes konkrete redskaber (f.eks. 
livscyklusvurdering, miljømærkning, grønne offentlige indkøb mm.), hvilket baner vej for 
langsigtet forskningsstøtte, indførelse af markedsbaserede instrumenter og ophævelse af 
uhensigtsmæssige subsidier. På medlemsstatsniveau og på lokalt og regionalt niveau 
fokuseres på kort sigt på at færdiggøre de lovmæssige og administrative rammer (hvor der 
er behov for dette), hvilket fører til konkret gennemførelse af meget specifikke tiltag på 
mellemlang til lang sigt (f.eks. energieffektivitet i bygninger, udvikling af 
energilagringsteknologier, indførelse af skatte- og afgiftsincitamenter osv.). 

 



Hvordan eu´s flagskibsinitiativer integreres i samhørighedspolitikken i den aktuelle og i fremtidige finansieringsperioder 
 

Flagskibsinitiativet Unge på vej tager fat på den høje ledighed blandt unge og foreslår 
tiltag vedrørende uddannelsesmæssig og faglig mobilitet samt at lette adgangen til 
arbejdsmarkedet. Den åbenlyse fordel ved at koordinere og harmonisere medlemsstaternes 
politikker og systemer bringes på sin vis dog i fare på grund af det lange tidsperspektiv, 
som er nødvendigt, for at investeringer i uddannelse kan bære frugt. Manglende tilknytning 
til arbejdsmarkedet samt hjerneflugt kan udgøre yderligere hindringer. På EU-niveau ligger 
udfordringen på kort sigt i at definere, hvordan uddannelsesområdet kan moderniseres ved 
hjælp af de relevante programmer (f.eks. Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, 
Grundtvig, Erasmus Mundus, Tempus) på mellemlang sigt. På medlemsstatsniveau samt 
lokalt og regionalt niveau ligger fokus umiddelbart på at lette adgangen til 
arbejdsmarkedet, samtidig med at investeringer i infrastruktur og menneskelige ressourcer 
samt fastsættelse af nogle kvalifikationsrammer på mellemlang sigt bør føre til bedre 
resultater på uddannelsesområdet og en nedbringelse af skolefrafaldsprocenten på lang 
sigt.  
Flagskibsinitiativet En dagsorden for nye kvalifikationer og nye job er tæt forbundet 
med "Unge på vej", men her fokuseres på faglig uddannelse med henblik på 
efterspørgselsstyret uddannelse og oplæring på en arbejdsplads. Hovedudfordringen ligger 
her i at matche kvalifikationer med arbejdsmarkedets efterspørgsel samt i at opnå en 
harmonisering i hele EU. Den nationale kompetence udgør en alvorlig hindring på dette 
område, og de nationale forvaltninger er muligvis for svage eller for langsomme til at 
tilpasse sig til erhvervslivets hurtigt skiftende behov. Det er årsagen til, at der lægges vægt 
på tilgange baseret på oplæring på en arbejdsplads. På EU-niveau ligger fokus på kort sigt 
på at revidere de relevante direktiver og politikker, og på mellemlang sigt på at oprette en 
Europæiske Fond for Integration af Tredjelandsstatsborgere. På medlemsstatsniveau og på 
lokalt og regionalt niveau, hvor de vigtigste foranstaltninger gennemføres, bør 
forvaltningerne på kort og mellemlangt sigt koncentrere sig om forbedring af 
kvalifikationer, investeringer i infrastruktur samt om støtte til selvstændig virksomhed og 
iværksætterkultur. På mellemlang sigt skiftes fokus til konkrete uddannelses- og 
kvalifikationsprogrammer og rammerne for livslang læring. Fastsættelsen af rammerne for 
"flexicurity" (fleksibilitet og sikkerhed på arbejdsmarkedet) nævnes som en opgave, der 
skal løses på længere sigt.  
Flagskibsinitiativet En europæisk platform mod fattigdom tager fat på skævheden 
mellem rige og fattige (og på den underliggende ledighed) i hele EU. Initiativets 
hovedformål er at sætte fattigdommen på dagsordenen. For lettere at kunne drøfte emnet 
på et velinformeret grundlag, tages der fat på manglen på passende data til at støtte de 
teoretiske betragtninger. Dette område er imidlertid ikke helt problemfrit, eftersom 
medlemsstaterne (af forskellige årsager) enten mangler evnen eller viljen til at gennemføre 
de nødvendige foranstaltninger. På EU-niveau er fremme af videnbaseret forskning på kort 
sigt en nødvendig betingelse, som bør føre til støtte af socioøkonomiske initiativer og 
partnerskaber på mellemlang sigt. På Medlemsstatsniveau samt på lokalt - og regionalt 
niveau, hvor de vigtigste foranstaltninger gennemføres, bør forvaltningerne tage sigte på at 
forbedre politikkerne og koordineringen på kort sigt, ledsaget af videnbaseret forskning på 
mellemlang sigt, hvilket bør føre til en effektiv styring af migrationen samt til fleksibilitet på 
uddannelses- og erhvervsuddannelsesområdet på længere sigt. 
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Vigtigste resultater og anbefalinger 

En analyse af de forskellige aspekter af gennemførelsen af flagskibsinitiativerne afslører, at 
disse initiativer blev udformet med det formål at komme med bedre retningslinjer for 
gennemførelsen af Europa 2020-strategien. Det er der imidlertid ikke taget hensyn til i 
forbindelse med udviklingen af politikker. På baggrund af resultaterne af undersøgelsen 
foreslås følgende anbefalinger med henblik på en bedre integration af flagskibsinitiativerne 
inden for rammerne af de politiske instrumenter samt på at sikre en samlet tilpasning i 
løbet af den næste programmeringsperiode. Erfaringerne fra gennemførelsen af 
Lissabonstrategien bør føre til en bedre gennemførelse af strategier i fremtiden.  
"Lissabonisering" af den aktuelle programmeringsperiode på EU-niveau 

Lissabonstrategien var en relativt top-down-strategi, som til en vis grad manglede, at 
medlemsstaterne tog ansvar for den. Derfor er det nødvendigt at trække de strategiske og 
abstrakte begreber ned på jorden til projektidéer, der er forståelige, og som kan vedtages 
på lokalt niveau. Dette er et afgørende led i både programmeringen og høringen og 
ligeledes for gennemførelsen, da det giver bedre retningslinjer for støttemodtagerne og de 
organer, som skal forvalte programmerne. Disse projekteridéer skal være vejledende og 
give mulighed for, at interessenter med den fornødne kapacitet selv kan planlægge deres 
egne interventioner, men samtidig skal idéerne støtte ringere stillede interessenters 
indsats. Støtte inden for rammerne af det operationelle program har ligeledes vist sig at 
være et nyttigt instrument, som giver mulighed for bistand og vejledning på lokalt niveau.  

1. På nuværende tidspunkt betragtes EU's strategier stadig som usammenhængende og 
uigennemførlige. Der er behov for at omsætte EU's strategier og begreber til forståelige 
og anvendelige tiltag, der kan indføres på lokalt og regionalt plan.  

2. Forvaltningsmyndighederne har indarbejdet øremærkningskoderne i kontrolsystemet. 
Nu anvender de disse koder som en standardindikator. Med henblik på at skabe en 
merværdi baseret på denne "uddannelseseffekt" er det hensigtsmæssigt at bevare 
øremærkningskoderne i forbindelse med fremtidige tildelinger til gennemførelse af 
Europa 2020-målene.  

3. Det anbefales, at der indføres bestemmelser med henblik på en "automatisering" 
mellem fremskridtene med gennemførelsen af programmerne (udtrykt som økonomisk 
præstation) og ændring af "øremærkningsindikatoren".  Siden programmeringsperioden 
2007-2013 begyndte, har programmerne fastsat øremærkningskoder på 
"foranstaltningsniveau", og det ville være hensigtsmæssigt at indføre en 
fordelingsnøgle, der angiver det procentvise bidrag pr. foranstaltning, og dermed 
automatisk udregne fremskridtene i øremærkningskoderne i forhold til de økonomiske 
fremskridt. Efterfølgende revisioner af programmerne kan let indføres enten på 
foranstaltningsniveau eller i fordelingsnøglerne. En sådan tilgang vil tilvejebringe et 
formålstjenligt billede af situationen næsten uden administrative byrder, hvilket er en 
evig udfordring for forvaltningsmyndighederne og deres kontrolafdelinger. 

4. Når der sikres ensartethed mellem EU-instrumenter og nationale instrumenter, skal 
dette omfatte forvaltningen af synergier mellem de forskellige eksisterende 
instrumenter. 
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Gennemførelse af flagskibsinitiativerne ved hjælp af samhørighedspolitiske 
instrumenter 

Europa 2020-strategien oprettede flagskibsinitiativerne for at få medlemsstaterne til at i 
højere grad at involvere sig. Denne tilgang er imidlertid endnu ikke nået ud til 
medlemsstaterne, og dette vil ikke blive ændret, medmindre EU's finansieringsinstrumenter 
gennemføres konsekvent.  

Anbefalinger - EU-niveau 

5. Eftersom disse initiativer udgør en central del af Europa 2020-strategien, skal der tages 
fat på den manglende tilpasning og koordinering mellem samhørighedspolitikken og 
Europa 2020-strategien.  

6. Alle flagskibsinitiativer skal indtage en sådan plads, at medlemsstaternes 
repræsentanter på alle niveauer er bekendte med, at de findes.  

7. Territorial samhørighed bør tages i betragtning i forbindelse med udarbejdelsen af 
køreplaner for flagskibsinitiativerne og gennemførelsen af flagskibsinitiativerne.  

8. Tilpasningen af samhørighedspolitikken til Europa 2020-strategien kræver ikke blot en 
tildeling af samhørighedspolitiske finansieringsmidler til flagskibsinitiativerne, men 
ligeledes en sikring af hensigtsmæssige rammebetingelser. Samhørighedspolitikkens 
interventionslogik skal fokusere på områder med strukturelle og lovmæssige ændringer 
samt på kapacitetsopbygning. 

9. Sammenhængen mellem flagskibsinitiativerne og EFRU og ESF skal fastsættes og 
defineres i de generelle bestemmelser for de samhørighedspolitiske instrumenter. 

10. De indikatorer, der er defineret med henblik på evaluering af strukturfondene, skal 
afspejle flagskibsinitiativernes målsætninger. 

11. Gentagelser af processer og rapporteringsforpligtelser bør undgås, og der bør sikres 
gennemsigtighed. 

Anbefalinger - medlemsstatsniveau 

12. Når de operationelle programmer defineres, bør afgrænsningen være i tydelig 
overensstemmelse med flagskibsinitiativernes forløb.  

13. Medlemsstaterne bør tage hensyn til flagskibsinitiativernes målsætninger, når de 
udarbejder deres partnerskabskontrakter.  

14. Eftersom hensynet til flagskibsinitiativerne i partnerskabskontrakterne og de deraf 
følgende operationelle programmer ikke har bevirket, at der er tilvejebragt yderligere 
midler eller andre former for bonusser, bør man overveje at indføre incitamenter for 
medlemsstaterne, så integrationen af flagskibsinitiativerne ikke blot er tomme ord eller 
består i blot at kontrollere de relevante interventionskoder. Endelig bør 
foregangsprojekter, som er forbundet med et af flagskibsinitiativerne, styrkes i højere 
grad end f.eks. "standardprojekter inden for fysisk infrastruktur". Dette er særlig 
tilfældet i EU-12-medlemsstaterne. 
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Europa-Parlamentets involvering i gennemførelsesprocessen 

Europa-Parlamentet kan spille en vigtig rolle i de tidlige faser, hvor rammerne for 
gennemførelsen af flagskibsinitiativerne fastsættes. Dette gælder både i forbindelse med de 
emner, der er fastsat i køreplanerne (f.eks. foranstaltninger på EU niveau på kort til 
mellemlang sigt med hovedsageligt type A- og siden type C-aktiviteter), samt 
høringsformen i forbindelse med den endelige version af strukturfondsforordningerne.  

15. Europa-Parlamentet bør sikre, at finansiering af samhørighedspolitikken er i 
overensstemmelse med de tiltag, der er angivet i køreplanerne, samt sikre kontrol med 
medlemsstaternes gennemførelse af de forskellige skridt i køreplanerne. 

16. På grund af flagskibsinitiativernes kompleksitet og mange forskellige tematiske 
områder anbefales en omfattende kontrol med forløbet (f.eks. i form af et mindmap 
over meddelelserne om flagskibsinitiativerne med angivelse af de foregående og 
efterfølgende dokumenter). På nuværende tidspunkt kan kontrollen være ganske 
elementær og fokusere på fremskaffelsen af bilag, men på kort til mellemlang sigt skal 
den være mere avanceret og omfatte nye elementer, dvs. revision af forordninger og 
nye strategier på EU-niveau, som er udviklet på grund af flagskibsinitiativerne osv.  
Denne kontrol kan enten struktureres vertikalt efter flagskibsinitiativernes emner (og 
tage fat på synlighed og forståelse) eller horisontalt efter den type "produkt", der er 
tale om (f.eks. politikker, forordninger, strukturer, kontrol osv. og tage fat på 
spørgsmål om effektivitet og koordinering).  

17. På samme måde som kontrollen med flagskibsinitiativerne kan arbejdsgruppernes eller 
kommitteernes tematiske bidrag overvejes. I det tilfælde er den vertikale struktur, der 
fokuserer på emner, mere anvendelig, idet den skaber målrettede arbejdsgrupper, der 
besidder den fornødne ekspertise. 

 

Inddragelse af det regionale og det lokale niveau 

Inddragelse af det regionale og det lokale niveau i gennemførelsen er ikke begrænset til de 
regionale og lokale forvaltninger. I nogle tilfælde kan andre interessenter vise sig at være 
mere hensigtsmæssige partnere med henblik på en effektiv anvendelse af EU's finansielle 
støtte. De regionale og lokale niveauer bør dog forstå programmets større sammenhæng.  

Anbefalinger - EU-niveau 

18. Der bør medtages konkrete vejledende forslag til foranstaltninger, som de regionale og 
lokale myndigheder kan udføre, i forordningernes bilag. Det kan formodes, at de fleste 
regionale og lokale myndigheder ikke har den fornødne kapacitet eller motivation til at 
involvere sig i flagskibsinitiativernes højere strategiske niveau, navnlig i betragtning af 
at der ikke er afsat ekstra midler hertil. Jo lettere man kan følge de vejledende forslag, 
og jo tættere de er på det "lokale niveau", jo større mulighed vil der være for, at det 
lokale niveau involverer sig. 

Anbefalinger - medlemsstatsniveau 

19. Udviklingen af territoriale pagter mellem regionale og lokale myndigheder bør styrkes 
med henblik på at forbedre gennemførelsen af partnerskabskontrakter. 

20. De lokale og regionale myndigheder er ikke tilstrækkeligt involveret i gennemførelsen 
af EU's strategier, og i mange tilfælde er der behov for en bedre og mere omfattende 
overførsel af knowhow. Medlemsstaterne er ansvarlige for at sikre en fortsat overførsel 
af knowhow.  
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21. De regionale og lokale myndigheder bør inddrages i programmerings- og 
høringsprocesserne på en måde, som de kan magte, og som giver dem mulighed for at 
reagere på en meningsfuld måde. De lokale og regionale myndigheder bør informeres 
om konkrete vejledende foranstaltninger, og deres godkendelse bør opnås, eller 
alternative holdninger bør udforskes frem for at engagere disse myndigheder i svære 
politiske diskurser eller at præsentere dem for scenarier, der ikke er til diskussion.  

22. Udveksling af erfaringer og udbredelse af bedste praksis bør fremmes, herunder 
tilvejebringelse af let forståelige og uddybende vejledninger for gennemførelsen af 
indsatser forbundet med Europa 2020-strategien, hvilket bør understøttes med 
"Helpdesk"-tjenester. 

 


