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Deze studie richt zich op de Europa 2020-strategie en met name op het verband 
van deze strategie met de zeven vlaggenschip- of kerninitiatieven (Innovatie-
Unie, Digitale Agenda, Industriebeleid, Een hulpbronnenefficiënt Europa, Jeugd 
in beweging, Nieuwe vaardigheden en banen, en Het Europees platform tegen 
armoede). In deze studie wordt de samenhang van deze initiatieven met het 
cohesiebeleid onderzocht met het oog op de programmeringsperiode 2014-2020 
en worden manieren aangegeven om de vlaggenschipinitiatieven te integreren 
in het toekomstig gemeenschappelijk strategisch kader. Aan de hand van een 
aantal gedetailleerde casestudy's, wordt er in het verslag een diepgravend 
onderzoek gedaan naar de ervaringen met betrekking tot de uitvoering van de 
Lissabonstrategie in de context van de structuurfondsen. Er wordt een 
gedetailleerde routekaart geboden voor elk vlaggenschipinitiatief, waarbij 
aangegeven wordt wat, wanneer, hoe en door wie actie ondernomen dient te 
worden vanuit het perspectief voor de korte, middellange en lange termijn. Ten 
slotte worden er in het verslag aanbevelingen gedaan met betrekking tot de 
uitvoering van de vlaggenschipinitiatieven door gebruik te maken van de 
instrumenten van het cohesiebeleid.  
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SAMENVATTING  

Achtergrond 

In 2010 werd de Europa 2020-strategie gepresenteerd met als doel Europa een basis te 
bieden voor de aanloop naar 2020. Deze strategie is een voortzetting van de 
Lissabonstrategie, waarbij het de bedoeling is dat de fouten van het verleden vermeden 
worden. De strategie en de hierin besloten vlaggenschipinitiatieven brengen op 
verschillende niveaus synergieën tot stand tussen de diverse thematische gebieden. De 
vlaggenschipinitiatieven vormen de paden die door thematische gebieden van innovatie, 
digitalisering, armoede, werkgelegenheid, industrie, jeugd en hulpbronnenefficiëntie lopen. 
De thematische gebieden bestrijken veel verschillende Europese en nationale 
beleidsterreinen en hebben betrekking op verschillende Europese instrumenten en met 
name op de instrumenten van het Cohesiebeleid.  

Europa 2020 neemt de plaats in van de Lissabonstrategie. Het thematische effect van de 
strategie van Lissabon is terug te vinden in verscheidene beleidsaspecten en instrumenten 
van de Europese Unie. De economische crisis heeft echter een onmiskenbaar effect gehad 
op de speelruimte voor de uitvoering van de agenda met als gevolg dat de doelstellingen 
ervan niet verwezenlijkt konden worden. Toch is het nog maar de vraag of de mislukking 
alleen te wijten was aan de crisis, of dat de uitvoering ervan van meet af aan gebrekkig 
was. In een recente evaluatie1 worden de uiteenlopende problemen benoemd die zich 
hebben voorgedaan met betrekking tot de Lissabonstrategie en die met name verband 
hielden met de complexiteit van de strategie en het gegeven dat de lidstaten geen haast 
maakten met de uitvoering ervan. 

Zo werden de programma's voor het cohesiebeleid onder andere ontworpen aan de hand 
van zogenaamde "Lissaboncodes". Deze verwevenheid van het cohesiebeleid met de 
strategie van Lissabon had een belangrijke invloed op de thematische verdeling van de 
middelen, maar het proces miste de noodzakelijke back-up van de lidstaten. De 
Lissabonstrategie heeft aan de basis gestaan de thematische aanpak in het kader van het 
cohesiebeleid, waar belangrijke lessen uit te trekken zijn; er zijn zowel successen als 
mislukkingen.  

Momenteel wordt er gewerkt aan het voorstel voor het cohesiebeleid voor de 
programmeringsperiode 2014-2020 en het Europees Parlement streeft naar een betere 
tenuitvoerlegging van de Europa 2020-strategie op Europees niveau en (met name) op het 
niveau van de lidstaten. In verband hiermee wil het Europees Parlement dat er meer 
controle komt op nationale initiatieven, met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel. 
Hiervoor werkt het Parlement aan een samenhangend voorstel om de doelstellingen van 
Europa-2020 te financieren en wil het een waarborg creëren dat de beleidshervormingen 
zijn afgestemd op de vlaggenschipinitiatieven van Europa 2020.2  

Het gebruik van de instrumenten van het cohesiebeleid om vlaggenschipinitiatieven ten 
uitvoer te leggen vereist aandacht voor hun onderlinge verband. De samenhang tussen het 
huidige voorstel en de vlaggenschipinitiatieven is nog niet duidelijk. In dit verband is er 
behoefte aan duidelijke routekaarten om aan te geven hoe de verschillende actieniveaus en 
de verschillende instrumenten bij kunnen dragen aan de vlaggenschipinitiatieven.  

                                                 
1  Europese Commissie (2010), Evaluatie van de Lissabonstrategie, werkdocument van de diensten van de 

Commissie, SEC(2010), 114 definitief, Brussel, 2.2.2010. 
2  Europees Parlement (2011), Structural and Cohesion Policies for 2020: tools to overcome the crisis, nota, 

Directoraat-generaal intern beleid van de Unie, Beleidsafdeling B: Structuur- en cohesiebeleid, Brussel, 
november 2011. 
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Vlaggenschipinitiatieven en de tenuitvoerlegging daarvan in 
Europees beleid 

De studie geeft een overzicht van de zeven vlaggenschipinitiatieven en toont de 
mogelijke manieren om die te implementeren in Europees beleid en in het bijzonder in de 
instrumenten van het cohesiebeleid. De Europa 2020-strategie introduceert zeven 
vlaggenschip- of kerninitiatieven: 

1. Innovatie-Unie 

2. Een Digitale Agenda voor Europa  

3. Industriebeleid in een tijd van mondialisering  

4. Een hulpbronnenefficiënt Europa 

5. Jeugd in beweging  

6. Een agenda voor nieuwe vaardigheden en banen 

7. Europees platform tegen armoede  

De vlaggenschipinitiatieven zijn toegesneden op de doelstellingen en de doelen van de 
strategie. De thematische oriëntatie van de vlaggenschipinitiatieven is echter 
multidimensionaal en betreft meerdere en verschillende actieniveaus (EU, nationaal, 
regionaal en plaatselijk niveau) om de daaraan gerelateerde doelen van Europa 2020 te 
verwezenlijken. Sommige initiatieven vloeien voort uit eerdere projecten en programma's 
en bouwen voort op een bestaand fundament (zoals bijvoorbeeld de Innovatie-Unie en de 
Digitale Agenda). Om die reden zijn die vlaggenschipinitiatieven in een vergevorderd 
ontwikkelingsstadium en biedt de documentatie die daarop betrekking heeft gedetailleerde 
actieplannen voor verbetering. Andere initiatieven zijn minder ver ontwikkeld (zoals 
bijvoorbeeld het platform tegen armoede en Jeugd in beweging). Deze laatste twee 
initiatieven hebben een sociale oriëntatie en ontberen daarom de economische dynamiek 
van de eerder genoemde onderwerpen. Daar komt nog bij dat initiatieven met een sociale 
oriëntatie bij uitstek afhankelijker zijn van de regio en de plaats van tenuitvoerlegging dan 
industrie- en innovatieonderwerpen dat zouden zijn. De studie geeft voor elk 
vlaggenschipinitiatief een opsomming van concrete gegevens.  

In het multidimensionale karakter van de initiatieven ligt een zekere thematische overlap 
besloten tussen de verschillende paden. Vlaggenschipinitiatieven hebben geen eigen 
begroting en hun verwezenlijking hangt af van een effectieve coördinatie en beheer van 
verschillende financiële middelen. Nadere beschouwing van zowel de verschillende 
documenten die beschikbaar zijn over de vlaggenschipinitiatieven, als van het huidige 
voorstel voor het cohesiebeleid, leert dat in het huidige voorstel3 voor het cohesiebeleid de 
vlaggenschipinitiatieven niet expliciet opgenomen zijn. In documenten met mededelingen 
over vlaggenschipinitiatieven worden echter meerdere instrumenten voor financiële 
ondersteuning genoemd, meer in het bijzonder het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling (EFRO) en het Europees Sociaal Fonds (ESF). Andere beleidsinstrumenten, 
met name het zevende kaderprogramma (FP7) en de voortzetting daarvan, Horizon 2020, 
verwijzen rechtstreeks en nadrukkelijk naar relevante vlaggenschipinitiatieven. 

 
3  Europese Commissie (2011), Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende 

gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal 
Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds 
voor maritieme zaken en visserij, die onder het gemeenschappelijk strategisch kader vallen, en algemene 
bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het 
Cohesiefonds, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad {SEC(2011) 1141 definitief} 
{SEC(2011) 1142 definitief}, COM(2011) 615 definitief, Brussel, 6.10.2011. 
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Desalniettemin hangt de verwezenlijking van vlaggenschipinitiatieven sterk af van de 
financiële ondersteuning van de instrumenten van het cohesiebeleid.  

Het huidige voorstel voor het cohesiebeleid noemt nauwelijks de vlaggenschipinitiatieven. 
De grote lijnen van het voorstel lopen parallel aan die van de 11 thematische 
doelstellingen, die alle vijf fondsen bestrijken die vervat zijn in het communautair bestek 
(het Cohesiefonds (CF), het EFRO, het ESF, het Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO), het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij 
(EFMZV)). Hoewel zeker relevant voor de vlaggenschipinitiatieven, vertonen deze 
doelstellingen geen samenhang met de actieplannen die voorgesteld worden in de 
mededelingen over de vlaggenschipinitiatieven.  

Uit een onderlinge vergelijking tussen de verschillende thematische doelstellingen, de 
verschillende terreinen voor financiering en de thematische oriëntatie van de 
vlaggenschipinitiatieven, komen de volgende resultaten naar voren. Voor de 
vlaggenschipinitiatieven "Digitale Agenda", "Innovatie-Unie" en "Industriebeleid" bestrijkt 
het EFRO een wijd spectrum van relevante thema's, maar de rol van het EFRO met 
betrekking tot een "hulpbronnenefficiënt Europa" is minder duidelijk. Wat betreft de sociale 
aspecten staan de vlaggenschipinitiatieven "voor nieuwe vaardigheden en banen" en van 
"het Europees platform tegen armoede" het dichtst bij het ESF. "Jeugd in beweging" is wat 
minder belangrijk voor wat betreft het ESF, maar het wordt door andere, niet tot het 
cohesiebeleid behorende, instrumenten gedekt, zoals het programma voor "Een leven lang 
leren". Het ELFPO and het EFMZV vermelden duidelijk de bijdrage aan innovatie, de 
verbetering van de ICT-infrastructuur, hulpbronnenefficiëntie, ondersteuning voor het MKB 
en de ontwikkeling van vaardigheden. 

Voorbeelden van de tenuitvoerlegging van de Lissabonstrategie in 
de huidige programmeringsperiode 

In algemene zin heeft de Lissabonstrategie een sterke invloed gehad op de huidige 
programmeringsperiode van 2007-2013 qua onderwerpen en in termen van de 
betrokkenheid op regionaal en plaatselijke niveau. Het duidelijkst is deze invloed terug te 
vinden in de programma's van het nationaal strategisch referentiekader en in de 
Operationele programma's. Wat betreft de betrokkenheid van belanghebbenden op centraal 
en regionaal niveau, is in de meeste gevallen slechts het centrale niveau betrokken 
geweest bij de uitwerking en de tenuitvoerlegging van onderwerpen die gerelateerd zijn 
aan de Lissabonstrategie. In lidstaten waar concrete infrastructurele projecten de voorkeur 
genieten of die zijn overgenomen van de voorgaande periode was sprake van de minste 
mate van betrokkenheid op de terreinen van de Lissabonstrategie. Slechts lidstaten 
waarvan het bbp per hoofd van de bevolking boven een bepaalde grens lag en met een 
langere geschiedenis als Europese lidstaat richtten zich op de projecten met een wat 
minder tastbare uitkomst die meer in het verlengde van de Lissabonstrategie lagen. 

De tenuitvoerlegging van de Lissabononderwerpen is in de meeste gevallen beschouwd als 
een verplicht nummer en de beheersautoriteiten wezen de begrotingen voor operationele 
programma's min of meer arbitrair toe. In sommige gevallen werden bestaande strategieën 
achteraf in overeenstemming gebracht met Lissaboncodes. Hetzelfde geldt voor een aantal 
programmeringsprocedures waarbij de regionale en plaatselijke niveaus betrokken waren. 
De verschillen tussen de beheersautoriteiten die de regionale belanghebbenden betrokken 
bij de hele programmeringsprocedure, enerzijds, en zij die de betrokkenheid beschouwden 
als een onvermijdelijke last, anderzijds, lopen opmerkelijk parallel met de verschillen 
tussen lidstaten met respectievelijk gedecentraliseerde en gecentraliseerde overheden. 
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Andere verschillen komen naar voren in lidstaten waar de omvang van het land om een 
meer gedecentraliseerde aanpak vraagt.  

Ook is er een verschil tussen de concrete projecten voor de infrastructuur en de innovatie- 
en sociale projecten waarvan de uitkomsten wat minder tastbaar zijn (zogeheten "softe" 
projecten). Terwijl de eerstgenoemden meer centraal beheerd worden, worden de 
laatstgenoemden op regionaal of plaatselijk niveau beheerd. De keuze tussen een centrale 
of regionale uitvoering is ook een kwestie van efficiëntie; lidstaten die bestuurlijk eerder 
geregionaliseerd zijn door noodzaak dan door traditie (bijvoorbeeld door hun omvang, zoals 
in Polen het geval is) worden directer geconfronteerd met dit dilemma en boeken hierbij 
wisselend succes. Sommige thematische en brede beleidsterreinen (bijvoorbeeld de Digitale 
Agenda) worden verdeeld over nationale en regionale operationele programma's en worden 
gecombineerd uitgevoerd. 

De controleprocedure voor de tenuitvoerlegging van de Lissabonstrategie is geen 
verplichting geweest en om die reden is de indicatieve begrotingstoewijzing in de meeste 
jaarlijkse uitvoeringsverslagen niet of nauwelijks terug te vinden. In de praktijk betrokken 
sommige lidstaten de codes bij het rapportagesysteem, maar de verschillen ten aanzien 
van de verslaglegging bieden geen ruimte voor een grondige beoordeling van de mate van 
verwevenheid met de Lissabonstrategie. De gevarieerde manieren om de met de 
Lissabonstrategie verbonden projecten uit te voeren tonen aan dat het niet mogelijk is om 
te generaliseren over een goede dan wel slechte tenuitvoerlegging. Toch wijzen de 
casestudy's uit dat de meest succesvolle projecten die met een overkoepelend karakter zijn 
geweest. In Zweden is de "A&O"-groep (Leren op de Werkplek en Aanpassing (aan een 
veranderende arbeidsmarkt)) een van de vijf nationale themagroepen van het ESF die 
ervaringen over de projecten verspreiden. De A&O-groep is belast met het vergaren, 
analyseren en delen van ervaringen van projecten die te maken hebben met het leren op 
de werkplek. Het doel is om de waarde van het continu leren op de werkplek te promoten 
bij partijen op de arbeidsmarkt, zoals werkgeversorganisaties en beleidsmakers. 

Het Ierse programma voor de arbeidsmarkt, "Equal at Work" heeft zich gericht op de 
hervorming en ontwikkeling van personeelsbeleid en -praktijken om een arbeidsmarkt te 
creëren die meer gelijkheid en toegankelijkheid biedt. Het omvat activerende maatregelen, 
gericht op werkgevers, dienstverleners en kwetsbare groepen (ouderen, mensen met een 
handicap, woonwagenbewoners, alleenstaande ouders, vrouwen, etnische minderheden en 
vluchtelingen) binnen de vier belangrijkste sectoren van werkgelegenheid in Ierland, 
namelijk de gezondheidszorg, de plaatselijke overheden, de particuliere sector en de zeer 
uitgebreide sector van de non-profit- en vrijwilligersorganisaties. 

In Polen werd er geen speciaal project gekozen voor een casestudy. In plaats daarvan wees 
de Poolse regering op de algemene tenuitvoerlegging van het innovatieluik, waarbij 
gekozen werd voor een gecombineerde "top-down" (gedecentraliseerde operationele 
programma's) en "bottom-up" (iedere regionale bestuurseenheid heeft een eigen 
innovatieprogramma) aanpak om gebruik werd gemaakt van een van boven naar beneden 
gerichte aanpak (het gecentraliseerde operationele programma), gecombineerd met een 
van beneden naar boven gerichte aanpak ) om thematisch beleid ten uitvoer te leggen.  

Grensoverschrijdende programma's zijn bij uitstek "bottom-up" vanwege de wezenlijke 
inbreng van regionale en plaatselijke belanghebbenden. Grensoverschrijdende projecten 
hebben echter te kampen met andere problemen, zoals taal- en culturele barrières. In 
zulke gevallen worden er meer "softe" projecten ten uitvoer gelegd die uiteenlopende 
grensoverschrijdende economische interacties ondersteunen.  

In sommige gevallen is aangetoond dat de betrokkenheid van te veel bestuurlijke lagen een 
vruchtbare projectontwikkeling in de weg kan staan. In Griekenland vermeed het centrale 
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bestuur bijvoorbeeld de betrokkenheid van de lokale overheid en betrok het de 
belanghebbenden rechtstreeks bij de tenuitvoerlegging van hulpbronnenefficiënte 
systemen. Deze aanpak leidde zeer waarschijnlijk tot een aanzienlijke besparing van 
bestuurlijke inspanningen.  

Hoewel verschillend qua thematische oriëntatie en beheer, geven de casestudy's slechts 
een beperkt beeld van de Europese tenuitvoerlegging van de Lissabonstrategie. 
Desalniettemin tonen de casestudy's overduidelijk aan dat het proces van tenuitvoerlegging 
niet alleen raakt aan het projectniveau, maar ook betrekking heeft op de hele cyclus van 
programmabeheer en een ruimere context.  

De recente financiële crisis van 2008 heeft echter ingrijpende gevolgen gehad voor de 
huidige programmeringsperiode 2007-2013. Aangezien de Lissabonstrategie vóór 2008 
ontwikkeld was, bleken een aantal aspecten niet geschikt in een periode van crisis. Hoewel 
de Lissabonstrategie een stap in de goede richting was, was er een zeker gebrek aan 
consistentie in de uitvoering ervan, en om die reden waren de lidstaten van mening dat de 
toepassing van de Lissabonstrategie in de praktijk weinig opleverde. 

Routekaarten voor vlaggenschipinitiatieven 

Om richting te geven aan de uitvoering van de vlaggenschipinitiatieven werden ze 
geïntegreerd in een universele, gedetailleerde routekaart die in alle gevallen antwoord geeft 
op de vragen wie wat doet, op welk niveau, wanneer en hoe. Voor elk vlaggenschipinitiatief 
werd een gedetailleerd beeld geschetst, maar er is geen gemeenschappelijke aanpak voor 
uitvoering. Bepaalde vlaggenschipinitiatieven (zoals bijvoorbeeld de "Digitale Agenda" en 
"Industriebeleid") zorgen op de korte termijn voor een aanzienlijke hoeveelheid werk op 
EU-niveau, terwijl andere vlaggenschipinitiatieven worden uitgevoerd op het niveau van de 
lidstaten met activiteiten voor de middellange en lange termijn (zoals bijvoorbeeld het 
"Europees platform tegen armoede").  

Afhankelijk van de lidstaat en de bestuursstructuur kunnen activiteiten worden aangemerkt 
als actie voor de korte, middellange of lange termijn. Acties die op de korte termijn 
uitgevoerd dienen te worden in de meer ontwikkelde regio's zijn voor minder ontwikkelde 
regio's vaak acties voor de lange termijn. Daar staat tegenover dat er sprake is van een vrij 
algemeen patroon als het gaat om de fondsen en beleidsinstrumenten. Terwijl Horizon 
2020 min of meer een algemeen instrument is dat relevant is voor bijna alle 
vlaggenschipinitiatieven, richten andere instrumenten zich op specifieke activiteiten. Binnen 
het cohesiebeleid is sprake van een duidelijke taakverdeling, waarbij de "harde" elementen 
(d.w.z. de materiële infrastructuur) gedekt worden door het EFRO en het ESF de "softe" 
elementen (d.w.z. personeelszaken en vaardigheden) omvat. ELFPO en het ESF zijn een 
aanvulling op het EFRO binnen hun respectieve domeinen, en het cohesiefonds neemt 
verantwoording voor een aantal concrete factoren waar dit van toepassing is, met name 
met betrekking tot het vlaggenschip "een hulpbronnen efficiënt Europa".  

Desalniettemin dekt iedere routekaart activiteiten op Europees niveau, op het niveau van 
de lidstaten en op regionaal en plaatselijk niveau. De activiteiten zijn gedetailleerd 
geïnventariseerd en gegroepeerd, respectievelijk naar lidstaten met overwegend 
overgangs- en ontwikkelde regio's en lidstaten met overwegend minder ontwikkelde 
regio's. In de onderstaande alinea's volgt een kort overzicht van de routekaarten. 

Het doel van het vlaggenschipinitiatief Innovatie-Unie is de ondersteuning van 
onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatiebeleid ten aanzien van onderwerpen als 
klimaatverandering, energie- en hulpbronnenefficiëntie, gezondheid en demografische 
verandering. De bedoeling is te komen tot een synergie tussen de verschillende 
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beleidstakken en -instrumenten op Europees en nationaal niveau. Vooral op dit thematische 
terrein zijn er zijn verschillende Europese instrumenten bij betrokken (zoals bijvoorbeeld 
het zevende kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor activiteiten op het 
gebied van onderzoek, het programma "Een leven lang leren", het EFRO, het ESF, enz.), 
maar de lidstaten hebben ook op nationaal en regionaal niveau beleid en programma's met 
betrekking tot dit terrein. Het vlaggenschipinitiatief biedt de mogelijkheid om één 
gezamenlijk kader op te zetten voor innovatie; het moet echter een compromis vinden 
tussen het streven naar cohesie en het bevorderen van topprestaties. Aan de ene kant is er 
sprake van toenemende mondiale concurrentie, en aan de andere kant zijn er de schaarse 
overheidsfinanciën en een versplinterde operationele omgeving. Op EU-niveau zijn er voor 
de korte termijn een groot aantal acties voor de definitie en standaardisering van het kader 
en het lanceren van ondersteuningsmechanismen (zoals bijvoorbeeld voor de mobiliteit van 
onderzoekers). Deze activiteiten zijn op middellange termijn gericht op coherentie en 
prestaties, en op lange termijn op versterking van de Europese onderzoeksruimte. Op het 
nationaal, plaatselijk en regionaal niveau zijn er geen nieuwe doorbraken noodzakelijk; in 
plaats daarvan zijn gestage en samenhangende stappen om bestaande structuren te 
verbeteren, aanpassing en coördinatie van het instrumentarium en een verbetering van de 
onderzoeksinfrastructuur vereist. 

Het doel van het vlaggenschipinitiatief Digitale Agenda is de ondersteuning van de 
digitale interne markt door de verbetering van snel en ultrasnel internet en interoperabele 
toepassingen. Dit omvat toegang tot breedbandinternet voor alle Europese regio's met 
ingang van 2013, sneller internet (30 Mbps of meer) met ingang van 2020 en de 
aansluiting van meer dan 50% van de huishoudens in Europa op internet met een snelheid 
van meer dan 100 Mbps. Het vlaggenschipinitiatief richt zich op een algemene vooruitgang 
met betrekking tot de "harde" en "softe" ICT-factoren. In principe duwen de mogelijkheden 
die één enkel kader voor de interne ICT-markt biedt in combinatie met de krachtige 
marktstimulansen voor de ICT, dit initiatief vanzelf de goede kant op. Aan de andere kant 
kan een te sterke marktgerichtheid ook tot falen van de markt leiden, hetgeen een vorm 
van overheidsingrijpen noodzakelijk zou maken. Dit geldt vooral voor de landen van de EU-
12, waarvan de basisinfrastructuur voor het ICT-netwerk vaak ontoereikend is. Op het EU-
niveau is op korte termijn de totstandkoming van een wettelijk en procedureel kader 
gepland met inbegrip van een leidraad voor de lidstaten. Dit zal resulteren in de oprichting 
van voor hun taak berekende agentschappen en de definitie van een interoperabel en 
grensoverschrijdend netwerk op middellange termijn, en op lange termijn tot e-governance 
in heel Europa. Op het niveau van de lidstaat en op regionaal en plaatselijk niveau ligt de 
nadruk voor de korte tot middellange termijn op de vergroting van de ICT-vaardigheid en 
voor de middellange tot lange termijn op de verbetering van de infrastructuur. 

Het vlaggenschipinitiatief Industriebeleid in een tijd van mondialisering heeft 
betrekking op de economie, het bedrijfsleven en de beroepsbevolking, waarbij onder meer 
aandacht wordt besteed aan innovatie, hulpbronnenefficiëntie, ondernemingsklimaat, de 
interne markt en verbetering van de ondersteuning van het MKB. Zo'n breed scala aan 
onderwerpen kan echter ten koste gaan van de doelgerichtheid. Daarnaast vormen ook 
concurrentie tussen de lidstaten, gebrek aan coördinatie en vergroting van bestaande 
ongelijkheden een bedreiging voor de effectiviteit. Op EU-niveau is voor de korte termijn de 
vaststelling van een Europees industriebeleid, in combinatie met relevante regelingen en 
leidraden, essentieel. Voor de middellange tot lange termijn gelden de horizontale aanpak 
van industriebeleid, de verhoging van EU-normen en de bevordering van 
hulpbronnenefficiëntie als de allergrootste uitdagingen.  

Op nationaal, plaatselijk en regionaal niveau ligt de nadruk voor de korte tot middellange 
termijn op vergroting van vaardigheden, het terugdringen van de administratieve 
rompslomp voor het MKB, en het waarborgen van een stabiele en betrouwbaar 
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ondernemingsklimaat voor het MKB. Industriële herstructurering en de bevordering van 
hulpbronnenefficiëntie worden voor de middellange termijn genoemd, en de toepassing van 
telematica en het scheppen van een efficiënt transport- en logistiek netwerk zijn kwesties 
voor de lange termijn. 

Het vlaggenschipinitiatief Een hulpbronnenefficiënt Europa bestrijkt een zeer breed 
scala op het gebied van efficiënt gebruik van hulpbronnen en milieubescherming, met 
betrekking tot alle beleidsterreinen en programma's op Europees en nationaal niveau en 
met speciale aandacht voor het horizontale karakter van het thema. Deze horizontale 
dimensie impliceert echter dat effectiviteit en efficiëntie uitsluitend kunnen worden bereikt 
als het initiatief in de gehele EU wordt ingevoerd. De snel groeiende "groene" industrie in 
de EU kan een krachtig mondiaal goed zijn, maar tegelijkertijd wordt de Europese industrie 
door de mondiale industriële concurrentie geconfronteerd met goedkope producten en lage 
milieunormen. Hierdoor wordt het minder wenselijk om rigide wetswijzigingen ter 
bevordering van efficiënt gebruik van hulpbronnen aan te nemen. Op EU-niveau wordt 
voorzien in een groot aantal activiteiten voor de korte termijn, inclusief de formulering van 
nieuwe visies en strategieën (bijvoorbeeld inzake biodiversiteit), herziening van huidig 
beleid, operationalisering via financiële instrumenten, structuren en controleregelingen. Op 
de middellange termijn worden concrete instrumenten vastgesteld (bijvoorbeeld 
levenscyclusanalyse, milieuetikettering, groene overheidsopdrachten, enz.) die leiden tot 
langetermijnsteun van onderzoek, invoering van op de markt gebaseerde instrumenten en 
afschaffing van contraproductieve subsidies. Op het niveau van de lidstaten en op 
plaatselijk en regionaal niveau ligt de nadruk voor de korte termijn op de voltooiing van het 
wettelijk en administratief kader (waar nodig), aan de hand waarvan op de middellange tot 
lange termijn zeer specifieke maatregelen worden ingevoerd (bijvoorbeeld energie-
efficiëntie in gebouwen, ontwikkeling van opslagtechnologieën, invoering van fiscale 
stimuleringsmaatregelen, enz.). 

Het vlaggenschipinitiatief Jeugd in beweging richt zich op de hoge jeugdwerkloosheid 
door voorstellen te doen voor maatregelen inzake educatieve en professionele mobiliteit en 
de vereenvoudiging van de toetreding tot de arbeidsmarkt. Het aantoonbare voordeel van 
de coördinatie en harmonisatie van de beleidsplannen en systemen op het niveau van de 
lidstaten wordt echter beperkt doordat investeringen in het onderwijs pas na lange tijd 
rendabel worden. Ook kunnen de aansluiting op de plaatselijke arbeidsmarkt en braindrain 
bijkomende belemmeringen vormen. Op EU-niveau ligt de uitdaging voor de korte termijn 
in het vaststellen van een gemoderniseerde onderwijsagenda, die op de middellange 
termijn door de relevante programma's moet worden uitgevoerd (bijvoorbeeld Erasmus, 
Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig, Erasmus Mundus, Tempus). Op nationaal, 
plaatselijk en regionaal niveau ligt de nadruk op de onmiddellijke verbetering van de 
toetreding tot de arbeidsmarkt en dienen investeringen in infrastructuur en menselijke 
vaardigheden en de vaststelling van kwalificatiekaders op de middellange termijn te leiden 
tot verbeterde onderwijsresultaten en op de lange termijn tot verminderde schooluitval.  

Het vlaggenschipinitiatief Nieuwe vaardigheden en banen hangt nauw samen met 
"Jeugd in beweging". De nadruk wordt verlegd naar beroepsopleidingen met speciale 
aandacht voor vraaggericht onderwijs en opleiding op de werkplek. De meeste aandacht 
gaat uit naar het afstemmen van vaardigheden op de arbeidsmarktbehoeften en 
harmonisatie op EU-niveau. In dit opzicht vormen nationale bevoegdheden een groot 
obstakel, en omdat nationale overheden wellicht te zwak of te langzaam zijn om zich te 
kunnen aanpassen aan de snel veranderende behoeften van bedrijven, ligt de nadruk op 
opleidingen op de werkplek. Op EU-niveau ligt de nadruk voor de korte termijn op een 
herziening van de relevante richtlijnen en beleidsplannen, en voor de middellange termijn 
op de oprichting van een fonds voor de integratie van onderdanen van derde landen. Op 
het niveau van de lidstaten en op plaatselijk en regionaal niveau worden de meeste 
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maatregelen uitgevoerd en dienen de overheden zich op de korte tot middellange termijn te 
richten op de verbetering van vaardigheden, investeringen in infrastructuur en steun voor 
zelfstandigen en ondernemerschap. Op de middellange tot lange termijn wordt de nadruk 
verlegd naar concrete opleidingen en opleidingsprogramma's en kaders voor een leven lang 
leren. Het vaststellen van kaders voor "flexiezekerheid" wordt genoemd als activiteit voor 
de lange termijn. 

Het vlaggenschipinitiatief Europees platform tegen armoede heeft betrekking op de 
verschillen tussen arm en rijk (en onderliggende werkloosheid) in Europa. Het voornaamste 
doel is om armoede op de dagelijkse agenda te plaatsen. Teneinde een geïnformeerde 
discussie over het onderwerp te vergemakkelijken, richt het initiatief zich op de aanpak van 
het gebrek aan adequate gegevens ter ondersteuning van theoretische overwegingen. Dit 
verloopt echter niet zonder problemen, aangezien de lidstaten een gebrek aan capaciteit 
ofwel bereidheid hebben (om uiteenlopende redenen) om de noodzakelijke activiteiten ten 
uitvoer te leggen. Op EU-niveau is de bevordering van op feitelijke gegevens gebaseerd 
onderzoek voor de korte termijn een essentiële voorwaarde, die op de middellange termijn 
moet leiden tot steun voor sociaal-economische initiatieven en partnerschap. Op het niveau 
van de lidstaten en op plaatselijk en regionaal niveau worden de meeste maatregelen 
uitgevoerd en dienen de overheden zich op de korte termijn te richten op de verbetering 
van beleid en coördinatie, waarbij op de middellange termijn gebruik wordt gemaakt van op 
feitelijke gegevens gebaseerd onderzoek. Dit moet op de lange termijn leiden tot efficiënt 
migratiebeheer en flexibiliteit van onderwijs en opleidingen. 

Belangrijkste bevindingen en aanbevelingen 

Uit de analyse van de verschillende aspecten van de uitvoering van de 
vlaggenschipinitiatieven blijkt dat de initiatieven zijn gelanceerd om de tenuitvoerlegging 
van de Europa 2020-strategie beter te sturen. Deze doelstelling komt op het gebied van 
beleidsontwikkeling echter niet naar voren. Op basis van de onderzoeksresultaten worden 
de volgende aanbevelingen gedaan om de vlaggenschipinitiatieven beter te integreren in de 
beleidsinstrumenten en te zorgen voor samenhangende harmonisatie gedurende de 
volgende programmeringsperiode. De lessen die ten tijde van de tenuitvoerlegging van de 
Lissabonagenda zijn geleerd, moeten leiden tot verbeteringen in de uitvoering van 
toekomstige strategieën. 

De "Lissabonisering" van de huidige programmeringsperiode voor het 
cohesiebeleid op EU-niveau 

De Lissabonagenda was een redelijk top-down strategie met een gebrek aan een zekere 
eigen inbreng van de lidstaten. De strategische en abstracte concepten moeten derhalve 
worden omgezet in praktische projectideeën die op plaatselijk niveau kunnen worden 
begrepen en overgenomen. Dit is zowel op het gebied van programmering als raadpleging 
en tevens tenuitvoerlegging een cruciaal punt, aangezien de programmaorganen en 
begunstigden zich op deze manier gemakkelijker kunnen oriënteren. Deze projectideeën 
moeten indicatief zijn door de belanghebbende partijen te voorzien van de nodige 
bevoegdheden om hun interventies uit te werken en het optreden van minder competente 
partijen te ondersteunen. Daarnaast blijkt kaderondersteuning op OP-niveau een nuttige 
investering die hulp en begeleiding op plaatselijk niveau mogelijk maakt. 

1. Momenteel worden Europese strategieën nog steeds gezien als geïsoleerd en 
onuitvoerbaar. Europese strategieën en concepten moeten worden omgezet in 
begrijpelijke en toepasbare maatregelen die op plaatselijk en regionaal niveau kunnen 
worden overgenomen. 
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2. Beheersautoriteiten hebben de codes voor "earmarking" opgenomen in het 
toezichtsysteem. Zij gebruiken deze codes nu als standaardindicator. Om een op dit 
"leereffect" gebaseerde toegevoegde waarde te bereiken, is het zinvol de codes ook op 
toekomstige toewijzingen voor Europa 2020-doelstellingen toe te passen. 

3. Het is aan te raden bepalingen vast te stellen voor een "automatisering" tussen de 
vooruitgang bij de tenuitvoerlegging van programma's (zoals uiteengezet in de 
financiële resultaten) en de wijziging die de "earmark-indicator" met zich meebrengt. 
Sinds 2007-2013 worden de codes voor earmarking via de programma's op het "niveau 
van de maatregelen" toegewezen en het is zinvol om per maatregel een algemene 
percentielbijdrage vast te stellen, waarmee de vooruitgang op het gebied van de codes 
voor earmarking automatisch in overeenstemming met de financiële vooruitgang wordt 
berekend. Eventuele volgende herzieningen van het programma kunnen gemakkelijk 
worden ingevoerd op het niveau van de maatregelen dan wel in de percentielbijdragen. 
Een dergelijke aanpak zal een doelmatig beeld van de realiteit schetsen zonder veel 
administratieve rompslomp, wat een voortdurende zorg is van beheersautoriteiten en 
hun toezichtafdelingen. 

4. De waarborging van samenhang tussen Europese en nationale instrumenten moet het 
beheer van synergieën tussen de verschillende aanwezige instrumenten omvatten. 

De uitvoering van vlaggenschipinitiatieven met gebruikmaking van instrumenten 
van het cohesiebeleid 

In het kader van de Europa 2020-strategie zijn de vlaggenschipinitiatieven gecreëerd om 
grotere betrokkenheid van de lidstaten te bereiken. Deze aanpak is echter nog niet tot de 
lidstaten doorgedrongen en dit zal niet veranderen zolang de Europese 
financieringsinstrumenten niet op consequente wijze worden toegepast. 

Aanbevelingen - Europees niveau 

5. Gezien het feit dat deze initiatieven een centraal onderdeel van de Europa 2020-
strategie vormen, moet er een oplossing worden gevonden voor het gebrek aan 
harmonisatie en coördinatie tussen het cohesiebeleid en Europa 2020. 

6. Alle vlaggenschipinitiatieven moeten dusdanig worden gepositioneerd dat 
vertegenwoordigers van de lidstaten op alle niveaus kennis hebben van het bestaan 
ervan. 

7. Zowel bij het ontwerp van routekaarten voor vlaggenschipinitiatieven als bij de 
tenuitvoerlegging van vlaggenschipinitiatieven moet territoriale samenhang in acht 
worden genomen. 

8. In het kader van het op één lijn brengen van het cohesiebeleid en Europa 2020 moeten 
niet alleen de financiële middelen van het cohesiefonds aan vlaggenschipinitiatieven 
worden toegewezen, maar ook passende kadervoorwaarden worden gewaarborgd. De 
interventielogica van het cohesiebeleid dient gericht te zijn op terreinen op het vlak 
van aanpassingen van structuur en regelgeving, evenals capaciteitsopbouw. 

9. De samenhang tussen vlaggenschipinitiatieven en het EFRO en ESF moet worden 
uitgewerkt en gedefinieerd in de algemene voorschriften van de instrumenten van het 
cohesiebeleid. 

10. De indicatoren voor de evaluatie van structuurfondsen moeten de doelstellingen van de 
vlaggenschipinitiatieven weergeven. 

11. Het dupliceren van processen en rapportageverplichtingen dient te worden vermeden 
en transparantie moet worden gewaarborgd. 

11 
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Aanbevelingen - Niveau van de lidstaten 

12. Bij het vaststellen van operationele programma's dient afscherming duidelijk overeen 
te komen met de trajecten van de vlaggenschipinitiatieven.  

13. Bij het uitwerken van hun partnerschapscontracten dienen de lidstaten rekening te 
houden met de doelstellingen en doelen van de vlaggenschipinitiatieven.  

14. Gezien het feit dat overwegingen inzake vlaggenschipinitiatieven in de 
partnerschapscontracten en de hieruit voortvloeiende operationele programma's niet 
hebben geleid tot aanvullende financiering of andere bonussen, moet de invoering van 
stimulerende maatregelen voor de lidstaten in overweging worden genomen, zodat de 
integratie van vlaggenschipinitiatieven verder gaat dan lippendienst of eenvoudige 
controle van relevante interventiecodes. Uiteindelijk moeten koersbepalende projecten 
met betrekking tot een van de vlaggenschipinitiatieven worden benoemd tot, 
bijvoorbeeld, "standaardprojecten van harde infrastructuur". Dit is met name het geval 
in de EU-12-lidstaten. 

Betrokkenheid van het Europees Parlement bij het uitvoeringsproces 

Het Europees Parlement kan een belangrijke rol spelen in de eerste fase van maatregelen 
waarmee het kader voor de uitvoering van de vlaggenschipinitiatieven wordt bepaald. Dit 
heeft betrekking op zowel de in de routekaarten vastgestelde thema's (namelijk 
maatregelen op EU-niveau voor de korte tot middellange termijn met voornamelijk 
activiteiten van categorie A en ten slotte categorie C) als de vorm van raadpleging voor de 
definitieve versie van de verordeningen inzake de structuurfondsen.  

15. Het Europees Parlement moet ervoor zorgen dat de financiering in het kader van het 
cohesiebeleid op één lijn ligt met de in de routekaarten uiteengezette activiteiten, en 
dient toezicht te houden op de uitvoering op nationaal niveau van de verschillende 
stappen in de routekaarten. 

16. Vanwege de complexiteit en verscheidenheid aan thema's van de 
vlaggenschipinitiatieven wordt aangeraden om de geboekte vooruitgang zorgvuldig te 
controleren (bijvoorbeeld in de vorm van een mindmap rondom de communicatie 
inzake de vlaggenschipinitiatieven, met aanduiding van voorgaande en volgende 
documenten). Op dit moment kan de productie van ondersteunende documenten 
elementair zijn, maar op de korte tot middellange termijn moeten ook nieuwe 
elementen worden toegevoegd, zoals de herziening van verordeningen en voor de 
vlaggenschipinitiatieven ontwikkelde nieuwe strategieën op EU-niveau. Het toezicht kan 
zowel verticaal worden gestructureerd aan de hand van de thema's van de 
vlaggenschipinitiatieven (aanpak van zichtbaarheid en begrijpelijkheid), of horizontaal 
aan de hand van het soort "product" waar het om gaat (bijvoorbeeld beleid, 
verordeningen, structuren, toezicht enz., waarbij efficiëntie en coördinatie worden 
aangepakt). 

17. De bijdrage van thematische input van werkgroepen of commissies kan op een 
vergelijkbare manier als het toezicht op de vlaggenschipinitiatieven worden bekeken. 
In dat geval is de op thema's gerichte, verticale structuur beter hanteerbaar. Hierbij 
worden toegewijde werkgroepen met de nodige deskundigheid aangesteld. 

 

Betrokkenheid op regionaal en plaatselijk niveau 

Betrokkenheid bij de uitvoering op regionaal en plaatselijk niveau blijft niet beperkt tot 
regionale en plaatselijke overheden. In sommige gevallen blijken andere belanghebbenden 
geschiktere partners voor een effectief en efficiënt gebruik van Europese financiële steun. 
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De regionale en plaatselijke niveaus dienen echter de bredere context van het programma 
te begrijpen.  

Aanbevelingen - Europees niveau 

18. De regionale en plaatselijke autoriteiten dienen concrete indicatieve suggesties voor 
maatregelen op te nemen in de documenten ter ondersteuning van de verordeningen. 
Verondersteld mag worden dat de meeste regionale en plaatselijke autoriteiten niet 
over voldoende capaciteit of motivatie beschikken om deel te nemen in de complexere 
strategie van de vlaggenschipinitiatieven, met name omdat niet in aanvullende 
financiering wordt voorzien. Derhalve geldt dat hoe begrijpelijker en dichter bij het 
"plaatselijke niveau" de indicatieve suggesties zijn, des te groter de kans is dat deze 
worden overgenomen. 

Aanbevelingen - Niveau van de lidstaten 

19. Het bevorderen van de ontwikkeling van territoriale pacten onder regionale en 
plaatselijke autoriteiten om de tenuitvoerlegging van partnerschapscontracten te 
verbeteren. 

20. Plaatselijke en regionale autoriteiten zijn niet voldoende betrokken bij de strategische 
uitvoering op EU-niveau, en er is in veel gevallen betere en meer omvattende 
kennisoverdracht nodig. Ook op dit punt zijn de lidstaten verantwoordelijk voor het 
waarborgen van voortdurende kennisoverdracht. 

21. Het betrekken van regionale en plaatselijke autoriteiten bij de programmerings- en 
raadplegingsprocessen, op manieren die zij aankunnen en die nuttige respons 
opleveren. Het voorleggen van concrete indicatieve maatregelen aan genoemde 
autoriteiten en hun toestemming krijgen dan wel alternatieve standpunten 
onderzoeken, in plaats van hen bij hoge politieke discussies te betrekken of 
vaststaande, niet-onderhandelbare scenario's voor te leggen. 

22. Het bevorderen van de uitwisseling van ervaringen en verspreiding van beste 
praktijken door eenvoudige, stapsgewijze instructies voor de uitvoering van relevante 
Europa 2020-maatregelen te verstrekken, met ondersteuning van helpdeskdiensten. 


