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Ta študija se osredotoča na strategijo Evropa 2020 s posebnim poudarkom na 
njenih sedmih vodilnih pobudah (Unija inovacij, Digitalna agenda, Industrijska 
politika, Evropa, gospodarna z viri, Mladi in mobilnost, Nova znanja in spretnosti 
ter delovna mesta, Evropska platforma proti revščini). Preverja njihovo 
skladnost s kohezijsko politiko za programsko obdobje 2014–2020 in 
opredeljuje načine za njihovo vključitev v prihodnji skupni strateški okvir. Na 
podlagi več podrobnih študij primerov temeljito preučuje izkušnje iz izvajanja 
lizbonske strategije v okviru strukturnih skladov. Za vsako vodilno pobudo so 
predstavljeni natančni časovni načrti, ki prikazujejo dejanja, ki jih je treba 
izvesti v kratko-, srednje- in dolgoročnem obdobju, kdaj in kako jih je treba 
izvesti ter kdo jih mora izvesti. Poročilo se zaključi s priporočili glede izvajanja 
vodilnih pobud s pomočjo instrumentov kohezijske politike.  
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SEZNAM OKRAJŠAV  
 

7OP Sedmi okvirni program za raziskave 

AIR letno poročilo o izvajanju 

AT Avstrija 

BDP bruto domači proizvod 

BMUKK zvezno ministrstvo za šolstvo, umetnost in kulturo (Avstrija) 

CBC čezmejno sodelovanje 

CO2 ogljikov dioksid 

CRES center za obnovljive vire 

DČ Država članica 

DOP družbena odgovornost podjetij 

DPS Gospodarski razvoj in socialna kohezija (Italija) 

DSM Strateški dokument za Mezzogiorno 

DSPN Predhoden nacionalni strateški dokument (Italija) 

EBOR Evropska banka za obnovo in razvoj 

EHS okolju škodljive subvencije 

EIP Program za podjetništvo in inovacije 

EIS Evropski investicijski sklad 

EIT Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo  

EK Evropska komisija 

EKSRP Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja 

EMCO skupna načela, odbor za zaposlovanje 

EP Evropski parlament 

EPMF Evropski mikrofinančni instrument Progress 

ERA Evropski raziskovalni prostor 

ERIC Konzorcij evropske raziskovalne infrastrukture 

ESCO klasifikacija o kompetencah in poklicih 

ESFRI Evropski strateški forum za raziskovalne infrastrukture 

ESPR Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 

ESRR Evropski sklad za regionalni razvoj 

ESS Evropski socialni sklad  
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ETEAN grški sklad za podjetništvo in razvoj 

ETS evropsko teritorialno sodelovanje 

EU Evropska unija 

EU-12 države članice, ki so se EU pridružile v letih 2004 in 2007 

EU-15 države članice pred širitvijo leta 2004 

EURES Evropski zavod za zaposlovanje 

EYD EPAE Operativni program za konkurenčnost in podjetništvo (Grčija) 

EYE Erasmus za mlade podjetnike 

EYSED 
EN/KA 

Operativni program za energijo, naravne vire in podnebne 
spremembe (Grčija) 

FISCALIS Program sodelovanja EU, ki nacionalnim davčnim upravam omogoča 
ustvarjanje in izmenjavo informacij in strokovnega znanja 

G20 finančni ministri in guvernerji centralnih bank iz 20 najmočnejših 
gospodarstev 

 G8 forum vlad osmih največjih gospodarstev na svetu 

GD generalni direktorat 

GIF pomoč za hitro rastoča in inovativna MSP  

HCI vlaganje v človeški kapital 

HR človeški viri 

IB posredniški organi 

IKT informacijske in komunikacijske tehnologije 

IKT-PPP podporni program za politiko informacijske in komunikacijske 
tehnologije 

JASMINE Skupno ukrepanje za podporo mikrofinančnih institucij v Evropi 

JEREMIE Skupna evropska sredstva za mikro, mala in srednje velika podjetja  

JESSICA Skupna evropska podpora za trajnostne naložbe v mestna območja 

JTS skupni tehnični sekretariat 

Kat. kategorija 

KONV konvergenca  

KP kohezijska politika 

KS Kohezijski sklad 

LCA ocena življenjskega cikla 

LIFE+ finančni instrument za okolje 

LRO lokalni in regionalni organi 
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Mb/s milijoni bitov na sekundo 

MEECC ministrstvo za okolje, energijo in podnebne spremembe (Grčija) 

mio. milijon 

MOD Mednarodna organizacija dela 

mrd.  milijarde 

MSP mala in srednja podjetja  

n.r. ni relevantno 

npr. na primer 

NRP nacionalni program reform 

NSRO nacionalni strateški referenčni okvir 

NVO nevladna organizacija 

OBZORJE 
2020 

Obzorje 2020 – program raziskav za obdobje 2014-2020 (7OP, PKI 
in Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT)) 

OP operativni program 

OU organ upravljanja 

OVE sistemi energije iz obnovljivih virov  

PDEU Pogodba o delovanju Evropske unije 

PEU Pogodba o Evropski uniji 

PIA presoja vpliva na revščino  

PIL pravice intelektualne lastnine 

PIU poklicno izobraževanje in usposabljanje 

PKI Okvirni program za konkurenčnost in inovativnost 

POIN medregionalni operativni programi 

PON nacionalni operativni programi (Italija) 

R&R raziskave in razvoj 

R&R raziskave in razvoj 

RKZ regionalna konkurenčnost in zaposlovanje 

ROP regionalni operativni program 

RSFF sklad za financiranje na osnovi delitve tveganja 

RTR raziskave in tehnološki razvoj 

RTRI raziskave, tehnološki razvoj in inovacije 

SEPA enotno območje plačil v evrih 

SET strateška energetska tehnologija 
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SK Slovaška 

SS strukturni skladi 

SSO skupni strateški okvir 

SZI vzpostavitev skupnosti znanja in inovacij 

TC tematski cilj 

TEN vseevropska omrežja 

TEP teritorialni pakt za zaposlovanje 

TP tehnična pomoč 

VP vodilne pobude 

VŽU vseživljenjsko učenje 

WFD okvirna direktiva EU o vodah 

ZDA Združene države Amerike 

ZJN zelena javna naročila 

ZN Združeni narodi 
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POVZETEK  

Ozadje 

Strategija Evropa 2020, ki je bila predstavljena leta 2010, naj bi bila podlaga za razvoj 
Evrope do leta 2020. Kot nadaljevanje lizbonske strategije se skuša izogniti napakam iz 
preteklosti. S svojimi sedmimi vodilnimi pobudami ustvarja sinergije med različnimi 
tematskimi področji in obravnava različne ravni delovanja. Te pobude utirajo poti na 
tematskih področjih, kot so inovacije, digitalizacija, revščina, zaposlovanje, industrija, 
mladina in učinkovita raba virov. Tematska področja zajemajo različna področja evropske in 
nacionalne politike in se nanašajo na različne evropske instrumente, med katerimi so zlasti 
instrumenti kohezijske politike.  
Strategija Evropa 2020 nadomešča lizbonsko agendo. Tematski vpliv slednje je mogoče 
najti v različnih politikah in instrumentih Evropske unije. Je pa gospodarska kriza opazno 
prizadela njena izhodišča, zato njenih ciljev ni bilo mogoče doseči. Vprašanje pa je, ali je za 
neuspeh te agende res zaslužna le kriza ali pa je bilo njeno izvajanje že od samega začetka 
šibko. Nedavna ocena1 je razkrila različne izzive, povezane z lizbonsko agendo, predvsem 
pa njeno zapletenost in slabo sprejetje s strani držav članic. 
Programi kohezijske politike so bili med drugim zasnovani z uporabo tako imenovanih 
„lizbonskih kategorij“. Ta „lizbonizacija“ kohezijske politike je močno vplivala na tematsko 
razporejanje, vseeno pa države članice procesa še vedno niso vzele dovolj za svojega. 
Tematski pristop, ki se je v okviru kohezijske politike prvič pojavil z lizbonsko strategijo, 
prinaša pomembna spoznanja – tako uspehe kot neuspehe.  
Sedanji predlog za kohezijsko politiko za programsko obdobje 2014–2020 je v pripravi, 
Parlament pa si prizadeva za boljše izvajanje strategije Evropa 2020 na evropski ravni in 
(predvsem) na ravni držav članic. V tem pogledu tudi izraža željo po natančnejšem 
spremljanju nacionalnih pobud z upoštevanjem načela subsidiarnosti, tako da bi oblikovali 
skladen predlog za financiranje ciljev strategije Evropa 2020 in da se zagotovi, da bodo 
reforme politik Evropske komisije usklajene z vodilnimi pobudami strategije Evropa 2020.2  

Pri uporabi instrumentov kohezijske politike za izvajanje vodilnih pobud je treba paziti na 
njihovo medsebojno povezanost. Vendar skladnost med sedanjim predlogom za kohezijsko 
politiko in vodilnimi pobudami še ni jasna. Zato so potrebni jasni časovni načrti, ki 
prikazujejo, kako bodo lahko različne ravni delovanja in različni instrumenti prispevali k 
vodilnim pobudam.  

                                                 
1  Evropska komisija (2010), Ocena lizbonske strategije, delovni dokument služb Komisije (no na voljo v 

slovenščini), SEC(2010),114 konč., Bruselj, 2. 2. 2010 
2  Evropski parlament (2011), Strukturna in kohezijska politika za leto 2020: orodja za premagovanje krize (ang. 

Structural and Cohesion Policies for 2020: tools to overcome the crisis, ni na voljo v slovenščini), sestavek, 
Generalni direktorat za notranjo politiko, Tematski sektor B: strukturna in kohezijska politika, Bruselj, 
november 2011 
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Vodilne pobude in njihovo izvajanje v evropskih politikah 

Študija predstavlja pregled vseh sedmih vodilnih pobud ter prikazuje možna sredstva 
za njihovo izvajanje v evropskih politikah, zlasti znotraj instrumentov kohezijske politike. 
Strategija Evropa 2020 uvaja sedem vodilnih pobud: 
1. Unija inovacij 

2. Evropska digitalna agenda  
3. Industrijska politika za dobo globalizacije 

4. Evropa, gospodarna z viri 

5. Mladi in mobilnost 

6. Program za nova znanja in spretnosti ter delovna mesta 

7. Evropska platforma za boj proti revščini 

Vodilne pobude ustrezajo namenom in ciljem strategije. Vendar je njihova tematska 
usmeritev večrazsežnostna in obravnava več različnih ravni delovanja (Evropska unija, 
države članice, lokalna in regionalna raven), da se dosežejo z njimi povezani cilji strategije 
Evropa 2020. Nekatere pobude so se razvile iz zgodnejših projektov in programov ter 
nadgrajujejo že obstoječe temelje (npr. Unija inovacij, Digitalna agenda). Te so zato zelo 
dobro razvite, z njimi povezana dokumentacija pa vsebuje podrobno opredeljene akcijske 
načrte za izboljšanje. Ostale pobude (npr. Platforma za boj proti revščini, Mladi in 
mobilnost) so manj razvite. Zadnji omenjeni pobudi sta socialno usmerjeni in torej nimata 
gospodarske dinamike, ki je značilna za zgoraj omenjeni tematiki. Poleg tega so socialno 
usmerjene pobude pri izvajanju običajno bolj odvisne od lokalnih in regionalnih ravni 
delovanja kot industrijske in inovacijske pobude. V okviru študije je bila za vsako vodilno 
pobudo pripravljena preglednica podatkov.  
Zaradi večrazsežnostne narave pobud prihaja med različnimi načrti delovanja do 
določenega tematskega prekrivanja. Pobude nimajo lastnega proračuna, zato je njihovo 
uresničevanje odvisno od učinkovitega usklajevanja in upravljanja različnih finančnih virov. 
Iz preverjanja različnih razpoložljivih dokumentov o vodilnih pobudah in sedanjega 
predloga o kohezijski politiki je najbolj razvidno, da slednji3 teh pobud izrecno ne vključuje, 
dokumenti sporočil o teh pobudah pa omenjajo več instrumentov za finančno podporo, 
predvsem Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) in Evropski socialni sklad (ESS). Drugi 
instrumenti politik, zlasti sedmi okvirni program (7OP) in njegov naslednik program Obzorje 
2020, se na zadevne vodilne pobude neposredno in intenzivno sklicujejo. Kljub temu je 
njihovo uresničevanje močno odvisno od finančne podpore iz instrumentov kohezijske 
politike.  
Sedanji predlog o kohezijski politiki vodilne pobude komaj omenja. Predlog se osredotoča 
na 11 tematskih ciljev, ki zajemajo vseh pet skladov, vključenih v okvir podpore Skupnosti 
(Kohezijski sklad (KS), ESRR, ESS, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) in 
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR). Čeprav so ti cilji za vodilne pobude zelo 
pomembni, ne upoštevajo akcijskih načrtov, predlaganih v sporočilih o vodilnih pobudah.  

                                                 
3  Evropska komisija (2011), Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem 

skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu 
za razvoj podeželja, Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, ki jih zajema skupni strateški okvir, in o 
splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem 
skladu ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1083/2006, {SEC(2011) 1141 konč.}, {SEC(2011) 1142 konč., 
COM(2011) 615 konč., Bruselj, 6. 10. 2011 
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Pri primerjavi različnih tematskih ciljev, različnih področij financiranja in tematske 
usmeritve vodilnih pobud je bilo ugotovljeno naslednje: pri vodilnih pobudah Digitalna 
agenda, Unija inovacij in Industrijska politika krije Evropski sklad za regionalni razvoj 
široko paleto zadevnih tem, medtem ko je pri pobudi Evropa, gospodarna z viri vloga tega 
sklada manj jasna; socialni pobudi Nova znanja in spretnosti ter delovna mesta in Evropska 
platforma za boj proti revščini sta večinoma povezani z Evropskim socialnim skladom; 
pobuda Mladi in mobilnost ima v okviru tega sklada sicer nekoliko manjši pomen, krijejo pa 
jo drugi instrumenti zunaj obsega kohezijske politike, kot je program vseživljenjskega 
učenja. Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in Evropski sklad za pomorstvo in 
ribištvo neposredno omenjata prispevek k inovacijam, izboljšanju informacijsko-
komunikacijske infrastrukture, učinkoviti rabi virov, podpori malim in srednjim podjetjem 
ter razvoju znanja in spretnosti.  

Primeri izvajanja lizbonske strategije v sedanjem programskem 
obdobju 

Lizbonska strategija je na sedanje programsko obdobje 2007–2013 na splošno vplivala 
tematsko in z vidika vključevanja regionalne in lokalne ravni. Največji vpliv je mogoče 
opaziti v nacionalnih referenčnih okvirnih programih in operativnih programih. Kar zadeva 
vključenost zainteresiranih strani na centralni in regionalni ravni, je bila v večini primerov v 
pripravo in izvajanje tematik lizbonske strategije vključena samo centralna raven. 
Vključenost lizbonskih tematskih področij je bila najnižja v državah članicah, kjer imajo 
prednost „trši“ infrastrukturni projekti ali kjer so bili podedovani iz predhodnega obdobja. 
Na „mehke“ projekte, ki so bili veliko bolj usklajeni z lizbonsko agendo, so se osredotočile 
le države članice z določeno višino BDP na prebivalca in z daljšim članstvom v Evropski 
uniji.  
Obveznost izvajanja lizbonskih tematskih področij je bila sprejeta v večini primerov, vendar 
so organi upravljanja proračune operativnih programov usklajevali bolj ali manj 
samovoljno. V nekaterih primerih so bile lizbonske kategorije naknadno usklajene z 
obstoječimi strategijami. Enako velja za nekatere procese načrtovanja programov, ki so 
vključevali regionalne in lokalne ravni. Razlike med tistimi, ki so vključevali regionalne 
zainteresirane strani v ves proces načrtovanja programov, in tistimi, ki so na to 
vključevanje gledali kot na neizogibno breme, so zelo jasno povezane z delitvijo na države 
članice z decentralizirano oziroma centralizirano upravo. Dodatne razlike se pojavijo v 
državah članicah, kjer je zaradi velikosti države potreben bolj decentraliziran pristop.  
Razlike so tudi med „tršimi“ infrastrukturnimi projekti ter „mehkejšimi“ inovacijskimi in 
socialnimi projekti. Medtem ko se prvi upravljajo bolj centralno, se zadnji upravljajo na 
regionalni ali lokalni ravni. Izbira med centralnim ali regionalnim izvajanjem je tudi 
vprašanje učinkovitosti; s to dilemo se bolj neposredno in različno uspešno spopadajo 
države članice, ki so se regionalizirale zaradi potrebe, ne pa zaradi zgodovine (npr. zaradi 
svoje velikosti kot na primer Poljska). Nekatera tematska področja in splošne politike (npr. 
digitalna agenda) so porazdeljena po nacionalnih in regionalnih operativnih programih in se 
izvajajo mešano.  
Postopek spremljanja izvajanja lizbonske strategije ni bil obvezen, zato večina letnih poročil 
o izvajanju ne odraža posodobljenih okvirnih dodeljenih proračunskih sredstev. Nekatere 
države so v praksi kategorije sicer vključevale v sistem poročanja, a zaradi razlik v 
poročanju celovita ocena lizbonizacije ni mogoča.  
Različni načini izvajanja projektov, usklajenih z lizbonsko strategijo, kažejo, da izvajanja na 
splošno ni mogoče označiti kot dobro ali slabo, čeprav je iz študij primerov razvidno, da so 
najbolj uspešni projekti splošne narave. Švedska skupina A&O je ena od petih nacionalnih 
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tematskih skupin ESS, ki širijo izkušnje, pridobljene s projekti. Zadolžena je za zbiranje, 
analizo in razširjanje izkušenj s projektov, povezanih z učenjem na delovnem mestu. Njihov 
cilj je promovirati vrednost stalnega učenja na delovnem mestu pri udeležencih na trgu 
dela, kot so organizacije delodajalcev in oblikovalci politike.  
Irski program trga dela „Enakopravni pri delu“ se osredotoča na reformiranje in razvijanje 
politik in praks na področju človeških virov, da se ustvari bolj enakopraven in dostopen trg 
dela. Ukrepi za aktiviranje so usmerjeni na delodajalce, ponudnike storitev in prikrajšane 
skupine (starejši, invalidi, popotniki, starši samohranilci, ženske, etnične manjšine in 
begunci) v štirih glavnih sektorjih zaposlovanja na Irskem, ki so zdravstveni sektor, javni 
sektor lokalne uprave, zasebni sektor ter zelo velik sektor skupnosti in prostovoljnega dela. 
Na Poljskem za študijo primera ni bil izbran poseben projekt. Namesto tega je poljska 
uprava izpostavila splošno izvajanje teme inovacij s kombiniranim pristopom od zgoraj 
navzdol (centralizirani operativni program) in od spodaj navzgor (programi inovacij 
posameznih vojvodstev4 ).  
Čezmejni programi se pretežno izvajajo s pristopom od spodaj navzgor s precejšnjim 
sodelovanjem regionalnih in lokalnih zainteresiranih strani. Vendar se ti projekti soočajo z 
različnimi težavami, kot so jezikovne in kulturne prepreke. V teh primerih se izvaja več 
„mehkih“ projektov, ki podpirajo različne čezmejne gospodarske interakcije.  
V nekaterih primerih se je izkazalo, da lahko sodelovanje prevelikega števila upravnih ravni 
ovira plodno snovanje projektov. V Grčiji se je na primer centralna uprava izognila udeležbi 
lokalne uprave in je v izvajanje sistemov, ki gospodarno izkoriščajo vire, neposredno 
vključila upravičence. S tem pristopom si je po vsej verjetnosti prihranila znatne upravne 
stroške.  
Čeprav se študije primerov po svoji tematski usmerjenosti in upravljanju razlikujejo, še 
vedno prikazujejo le majhen del evropskega izvajanja lizbonske agende. Vseeno pa je iz 
njih razvidno, da proces izvajanja ne zadeva le projektne ravni, ampak tudi ves cikel 
upravljanja programa ter širši kontekst.  
Na sedanje programsko obdobje 2007–2013 je močno vplivala nedavna finančna kriza leta 
2008. Ker je bila lizbonska agenda zasnovana pred letom 2008, so bili nekateri vidiki 
neprimerni in v kriznem obdobju nepotrebni. Čeprav se je agenda gibala v pravo smer, je 
bilo pri njenem izvajanju opaziti pomanjkanje doslednosti, zaradi česar države članice v 
njej niso videle velike praktične vrednosti.  

Časovni načrti za vodilne pobude 

Za prikaz poteka izvajanja vodilnih pobud je bil pripravljen univerzalen časovni načrt, iz 
katerega je za vsako od pobud razvidno, kdo kaj dela, na kateri ravni, kdaj in kako. 
Podrobno so opredeljene posamezne vodilne pobude, ni pa skupnega pristopa k izvajanju. 
Pri nekaterih je predvideno precejšnje kratkoročno prizadevanje na ravni EU (npr. pri 
Digitalni agendi in Industrijski politiki), medtem ko se druge izvajajo na ravni držav članic v 
obliki srednje- do dolgoročnih dejavnosti (npr. Evropska platforma za boj proti revščini).  
Označevanje dejavnosti kot kratko-, srednje- ali dolgoročne je odvisno od države članice in 
njenih struktur upravljanja. Dejavnosti, ki se v bolje razvitih regijah izvajajo kratkoročno, 
se v manj razvitih regijah pogosto izvajajo dolgoročno. Nasprotno pa je pri finančnih 
sredstvih in instrumentih politik viden dokaj splošen vzorec. Medtem ko je program Obzorje 
2020 bolj ali manj univerzalen instrument, ki je pomemben za skoraj vse vodilne pobude, 
se ostali instrumenti osredotočajo na posamezne dejavnosti. Na področju kohezijske 
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politike je mogoče videti jasno porazdelitev nalog, saj ESRR pokriva trde dejavnike (tj. 
fizično infrastrukturo), ESS pa zajema mehke elemente (tj. človeške vire ter znanja in 
spretnosti). EKSRP in Evropski sklad za ribištvo (ESR) dopolnjujeta ESRR na njunih 
zadevnih področjih, Kohezijski sklad pa prevzema odgovornost za nekatere trde dejavnike, 
kjer je potrebno, zlasti v povezavi s pobudo Evropa, gospodarna z viri. 
Vsak časovni načrt zajema dejavnosti na evropski ravni, na ravni držav članic ter na 
regionalni in lokalni ravni. Te dejavnosti so podrobno navedene in porazdeljene po sklopih 
med državami članicami, v katerih prevladujejo regije v prehodu in razvite regije, ter 
državami članicami, v katerih prevladujejo manj razvite regije. Spodaj so navedeni povzetki 
posameznih časovnih načrtov.  
Cilj vodilne pobude Unija inovacij je podpirati politike za raziskave, razvoj in inovacije na 
področjih, kot so podnebne spremembe, učinkovita raba energije in virov, zdravje in 
demografske spremembe. Zagotoviti bi morala sinergijo med raznimi politikami in 
instrumenti na evropski ravni in na ravni držav članic. Vključeni so različni evropski 
instrumenti (npr. sedmi okvirni program za raziskave, program vseživljenjskega učenja, 
ESRR, ESS itd.), ki delujejo zlasti na tem področju, imajo pa države članice tudi nacionalne 
in regionalne politike in programe v zvezi s tem področjem. Ta vodilna pobuda prinaša 
priložnost za vzpostavitev enotnega okvira za inoviranje; obenem pa mora doseči 
kompromis med prizadevanjem za kohezijo in spodbujanjem odličnosti. Na eni strani je vse 
večja svetovna konkurenčnost, na drugi pa so omejena javna sredstva in razdrobljeno 
operativno okolje. Na ravni EU je opaziti obsežen sklop kratkoročnih dejavnosti za 
opredelitev in standardizacijo okvira ter zagon posebnih podpornih mehanizmov (npr. za 
mobilnost raziskovalcev). Namen teh dejavnosti je zagotavljanje srednjeročne skladnosti in 
zmogljivosti, kar dolgoročno vodi h krepitvi evropskega raziskovalnega prostora. Na ravni 
držav članic ter na lokalni in regionalni ravni niso potrebni novi preboji; namesto njih so 
potrebni umirjeni in usklajeni ukrepi za izboljšanje obstoječih struktur, prilagajanje in 
usklajevanje orodij ter izboljšanje infrastrukture za raziskave.  
Vodilna pobuda Digitalna agenda je namenjena podpiranju enotnega digitalnega trga z 
izboljšanjem hitrih in ultrahitrih internetnih povezav in medobratovalnih aplikacij. To 
vključuje dostop do širokopasovne internetne povezave za vse regije v Evropi do leta 2012, 
hitrejše internetne povezave (30 Mbit/s ali hitrejše) do leta 2020 in priključitev več kot 
polovice evropskih gospodinjstev na internetne povezave s hitrostjo nad 100 Mbit/s. Ta 
vodilna pobuda se osredotoča na splošno izboljšanje „trdih“ in „mehkih“ dejavnikov v zvezi 
z IKT. Potencial okvira enotnega trga za IKT in velika rast trga IKT sta pomembni gonilni sili 
uspeha te pobude. Po drugi strani pa bi tržna usmeritev lahko vodila tudi do tržnih 
nepopolnosti, ki bodo zahtevale določeno obliko javnega posredovanja. To še posebej drži 
za države EU-12, ki v svojih informacijsko-komunikacijskih omrežjih pogosto nimajo 
zadostne osnovne infrastrukture. Na ravni EU je v kratkoročnem obdobju predvidena 
izgradnja pravnega in postopkovnega okvira, vključno s smernicami za države članice. To 
bo srednjeročno vodilo k ustanovitvi zmogljivih evropskih agencij in določitvi 
medobratovalnega čezmejnega omrežja, dolgoročno pa k vseevropskemu e-upravljanju. Na 
ravni držav članic ter na lokalni in regionalni ravni se pobuda kratko- do srednjeročno 
osredotoča na krepitev znanj in spretnosti na področju IKT, srednje- do dolgoročno pa na 
izboljšanje infrastrukture. 
Vodilna pobuda Industrijska politika za dobo globalizacije se osredotoča na 
gospodarske in poslovne vidike ter na vidike delovne sile, ki med drugim obravnavajo 
inovacije, učinkovito rabo virov, poslovno okolje, enotni trg in izboljšanje podpore za MSP. 
Vseeno pa lahko ta široki tematski spekter vodi k izgubi osredotočenosti, učinkovitost 
pobude pa lahko ogrozijo tudi konkurenca med državami članicami, neusklajenost in 
poglabljanje obstoječih razlik. Na ravni EU je v kratkoročnem obdobju glavni poudarek na 
oblikovanju industrijske politike EU, ki ga spremljajo s tem povezane uredbe in smernice. 
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Srednje- do dolgoročno pa glavni izziv predstavljajo horizontalni pristop k industrijski 
politiki, krepitev standardov EU in spodbujanje učinkovite rabe virov.  
Na ravni držav članic ter na lokalni in regionalni ravni se pobuda kratko- do srednjeročno 
osredotoča na krepitev znanj in spretnosti, zmanjšanje upravnega bremena za MSP ter 
zagotavljanje stabilnega in zaupanja vrednega operativnega okolja za MSP. Kot 
srednjeročni cilj sta omenjena prestrukturiranje industrije in spodbujanje učinkovite rabe 
virov, medtem ko sta uporaba telematskih sistemov in oblikovanje učinkovitih prometnih in 
logističnih omrežij dolgoročna cilja.  
Vodilna pobuda Evropa, gospodarna z viri zajema zelo širok spekter tem, ki se nanašajo 
na učinkovito rabo virov in varstvo okolja v zvezi z vsemi politikami in programi na evropski 
in nacionalni ravni, pri čemer poudarja horizontalno naravo te tematike. Ta horizontalna 
razsežnost pomeni, da se bosta učinkovitost in uspešnost dosegli le z vseevropskim 
izvajanjem. Hitro rastoča „zelena“ industrija EU je lahko pomembna prednost na svetovni 
ravni. Evropska industrija se zaradi globalizirane industrijske konkurence istočasno srečuje 
z nizkocenovnimi proizvodi in nizkimi okoljevarstvenimi standardi, zaradi česar sprejetje 
strogih pravnih sprememb za učinkovitejšo rabo virov ni tako dobrodošlo. Na ravni EU je 
predviden dolg spisek kratkoročnih dejavnosti, ki med drugim zajemajo pripravo novih vizij 
in strategij (npr. o biotski raznovrstnosti), pregled obstoječih politik ter uveljavitev prek 
finančnih instrumentov, struktur in določb za spremljanje. V srednjeročnem obdobju je 
načrtovana določitev konkretnih orodij (npr. ocena življenjskega cikla, okoljsko 
označevanje, zelena javna naročila in druga), ki vodijo do dolgoročne podpore raziskavam, 
uvedbe tržnih instrumentov in odprave neproduktivnih subvencij. Na ravni držav članic ter 
na lokalni in regionalni ravni je kratkoročni poudarek pobude na dokončanju pravnega in 
upravnega okvira (kjer je potrebno), kar srednje- do dolgoročno vodi h konkretnemu 
izvajanju točno določenih dejavnosti (npr. energetska učinkovitost zgradb, razvoj tehnologij 
za skladiščenje, uvedba davčnih spodbud itd.).  
Vodilna pobuda Mladi in mobilnost obravnava visoko brezposelnost mladih, pri čemer 
predlaga ukrepe v zvezi z mobilnostjo na področju izobraževanja in poklicno mobilnostjo ter 
olajšanjem vstopa na trg dela. Očitno korist povezovanja in usklajevanja politik in sistemov 
držav članic nekoliko ogroža dolgo časovno obdobje, ki je potrebno za to, da naložbe v 
izobraževanje obrodijo rezultate, dodatni oviri pa sta lahko tudi povezanost z lokalnim 
trgom dela in beg možganov. Na ravni EU je kratkoročni izziv opredelitev načrta 
posodobitve izobraževanja, ki bi se srednjeročno izvajal z ustreznimi programi (npr. 
Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig, Erasmus Mundus, Tempus). Na ravni 
držav članic ter na lokalni in regionalni ravni je poudarek na takojšnjem izboljšanju vstopa 
na trg dela, srednjeročne naložbe v infrastrukturo in človeške vire ter vzpostavitev okvira 
kvalifikacij pa bi dolgoročno morale voditi k izboljšanim rezultatom izobraževanja in 
manjšemu osipu.  
Vodilna pobuda Nova znanja in spretnosti ter delovna mesta je tesno povezana s 
pobudo Mladi in mobilnost, le da je poudarek na poklicnem usposabljanju, usmerjenem k 
izobraževanju, ki temelji na povpraševanju, in na učenju na delovnem mestu. Glavni nalogi 
sta uskladitev znanj in spretnosti s povpraševanjem na trgu dela in vseevropsko 
usklajevanje. Nacionalne pristojnosti so na tem področju resna ovira, saj so nacionalne 
uprave morda prešibke ali prepočasne pri prilagajanju na hitro spreminjanje potreb 
podjetij, od koder izvira poudarek na pristopih usposabljanja na delovnem mestu. Na ravni 
EU je v kratkoročnem obdobju poudarek na pregledu ustreznih direktiv in politik, 
srednjeročni cilj pa je ustanovitev sklada za vključevanje državljanov tretjih držav. Na ravni 
držav članic ter na lokalni in regionalni ravni, kjer poteka glavnina dejavnosti, bi se uprave 
morale kratko- do srednjeročno osredotočiti na izboljšanje znanj in spretnosti, naložbe v 
infrastrukturo ter na podporo samozaposlovanju in podjetništvu. V dolgoročnem obdobju je 
poudarek na konkretnih programih usposabljanja ter znanj in spretnosti in na okvirih 
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vseživljenjskega učenja. Oblikovanje okvirov prožne varnosti je omenjeno kot dolgoročni 
cilj.  
Vodilna pobuda Evropska platforma za boj proti revščini obravnava razlike med 
bogatimi in revnimi (in s tem povezano brezposelnost) po vsej Evropi. Glavni cilj je vidna 
uvrstitev revščine na dnevni red razprav. Da bi olajšala osveščeno razpravo o tej temi, si 
pobuda prizadeva odpraviti pomanjkanje ustreznih podatkov, ki bi podprli teoretična 
razmišljanja. To področje nikakor ni brez težav, saj države članice nimajo bodisi 
zmogljivosti bodisi volje (iz različnih vzrokov) za izvajanje potrebnih dejavnosti. Na ravni 
EU je kratkoročno nujno spodbujati z dokazi podprte raziskave, kar bi moralo voditi k 
srednjeročni podpori pobudam in partnerstvu socialnega gospodarstva. Na ravni držav 
članic ter na lokalni in regionalni ravni, kjer poteka glavnina dejavnosti, bi se uprave 
morale kratkoročno osredotočiti na izboljšanje politik in usklajevanja, čemur bi se 
srednjeročno morale pridružiti z dokazi podprte raziskave, to pa bi dolgoročno moralo voditi 
k učinkovitemu upravljanju migracij ter prožnosti izobraževanja in usposabljanja. 

Glavne ugotovitve in priporočila 

Analiza različnih značilnosti izvajanja vodilnih pobud razkriva, da so bile te pobude 
opredeljene z namenom, da se izboljša vodenje izvajanja strategije Evropa 2020, čeprav se 
ta namen ne odraža pri razvoju politik. Na podlagi rezultatov študije se predlagajo 
naslednja priporočila za boljše vključevanje vodilnih pobud v instrumente politik in za 
zagotovitev doslednega usklajevanja v naslednjem programskem obdobju. Izkušnje, 
pridobljene pri izvajanju lizbonske agende, bi morale pripomoči k boljšemu izvajanju 
prihodnje strategije.  

„Lizbonizacija“ sedanjega programskega obdobja kohezijske politike na ravni 
Evropske unije 

Lizbonska strategija, ki se je izvajala predvsem z vrha navzdol, ni imela zadostne podpore s 
strani držav članic. Zato je treba strateške in abstraktne koncepte razčleniti v stvarne 
projektne zamisli, ki jih bo mogoče razumeti in sprejeti na lokalni ravni. To je ključnega 
pomena za načrtovanje programov in posvetovanje, pa tudi za izvajanje, saj omogoča lažje 
usmerjanje programskih organov in upravičencev. Te projektne zamisli morajo biti okvirne, 
kar pomeni, da zainteresiranim stranem, ki razpolagajo s potrebno zmogljivostjo, 
omogočajo, da zasnujejo svoja posredovanja, hkrati pa podpirajo delovanje tistih z manjšo 
zmogljivostjo. Okvirna podpora na ravni operativnega programa se je prav tako izkazala za 
koristno naložbo, saj omogoča pomoč in usmerjanje na lokalni ravni.  
1. Evropske strategije trenutno še vedno veljajo za nerealne in neuporabne. Evropske 

strategije in koncepte je treba razčleniti na razumljive in uporabne ukrepe, ki jih je 
mogoče sprejeti na lokalni in regionalni ravni.  

2. Organi upravljanja so v sistem spremljanja vključili kategorije namensko dodeljenih 
sredstev, ki jih sedaj uporabljajo kot standardni kazalnik. Da bi na podlagi tega „učinka 
učenja“ ustvarili dodano vrednost, bi bilo koristno, da se te kategorije namensko 
dodeljenih sredstev ohranijo za prihodnje dodelitve pri uresničevanju ciljev strategije 
Evropa 2020.  

3. Priporoča se uvedba določb za „avtomatizacijo“ med napredkom izvajanja programa 
(izraženem v finančni uspešnosti) in spremembo „kazalnika namenske dodelitve 
sredstev“. Od programskega obdobja 2007–2013 so programi pripisovali kategorije 
namenskih dodelitev na „ravni ukrepa“. Koristno bi bilo uvesti ključ odstotnega 
prispevka na posamezen ukrep in torej samodejni izračun napredovanja kategorij 
namenske dodelitve glede na finančni napredek. Naknadne spremembe programa se z 
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lahkoto uvedejo na ravni ukrepov ali v odstotnih ključih. Takšen pristop bo zagotovil 
prikaz resničnih razmer, ki ustreza svojemu namenu, in to skoraj brez upravnega 
bremena, ki je stalna bojazen organov upravljanja in njihovih nadzornih oddelkov.  

4. Zagotavljanje skladnosti med evropskimi in nacionalnimi instrumenti mora vključevati 
upravljanje sinergij med različnimi veljavnimi instrumenti. 

Izvajanje vodilnih pobud s pomočjo instrumentov kohezijske politike 

V okviru strategije Evropa 2020 so bile vodilne pobude oblikovane z namenom, da bi 
zagotovili večjo vključenost držav članic. A ta pristop držav članic še ni dosegel, kar se brez 
doslednega izvajanja evropskih instrumentov financiranja ne bo spremenilo.  

Priporočila na evropski ravni 

5. Glede na to, da so te pobude osrednji del strategije Evropa 2020, je treba odpraviti 
pomanjkanje prilagajanja in usklajevanja med kohezijsko politiko in strategijo Evropa 
2020.  

6. Vodilne pobude je treba predstaviti na takšen način, da bodo predstavniki držav članic 
na vseh ravneh vedeli zanje.  

7. Pri snovanju časovnih načrtov za vodilne pobude in pri njihovem izvajanju je treba 
upoštevati teritorialno kohezijo.  

8. Za uskladitev kohezijske politike s strategijo Evropa 2020 ni dovolj le dodeliti sredstva 
kohezijske politike vodilnim pobudam, ampak je treba tudi zagotoviti primerne okvirne 
pogoje. Logika posredovanja kohezijske politike se mora osredotočiti na področja 
strukturnih in regulativnih sprememb ter na krepitev zmogljivosti. 

9. Skladnost med vodilnimi pobudami, ESRR in ESS je treba razložiti in opredeliti v 
splošnih uredbah o instrumentih kohezijske politike. 

10. Kazalniki za ocenjevanje strukturnih skladov morajo odražati cilje vodilnih pobud. 

11. Preprečiti je treba podvajanje procesov in obveznosti poročanja ter zagotoviti 
preglednost.  

Priporočila na ravni držav članic 

12. Pri opredeljevanju operativnih programov je treba namensko vezavo sredstev jasno 
uskladiti z usmeritvami vodilnih pobud.  

13. Države članice bi morale pri pripravi svojih pogodb o partnerstvu upoštevati namene in 
cilje vodilnih pobud.  

14. Glede na to, da vključitev vodilnih pobud v pogodbe o partnerstvu in izhajajoči 
operativni programi niso prinesli nobenih dodatnih sredstev ali druge vrste prednosti, bi 
bilo treba razmisliti o uvedbi spodbud za države članice, da vključevanje vodilnih pobud 
ne bi ostalo le na papirju in da bi preseglo enostavne kategorije posredovanja, 
povezane s spremljanjem. Nazadnje bi bilo treba dati večjo vlogo projektom, ki utirajo 
pot in se nanašajo na eno od vodilnih pobud, na primer „standardnim projektom trde 
infrastrukture“. To še posebej velja za države članice EU-12. 
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Sodelovanje Evropskega parlamenta pri procesu izvajanja 

Evropski parlament lahko igra pomembno vlogo v zgodnjih fazah ukrepov, ki določajo okvir 
za izvajanje vodilnih pobud. To velja tako za teme, opredeljene v časovnih načrtih (tj. 
kratko- do srednjeročni ukrepi na ravni EU, ki večinoma zajemajo dejavnosti tipa A in 
nazadnje tipa C), kot za obliko posvetovanj za končno različico uredb o strukturnih skladih.  
15. Evropski parlament bi moral zagotoviti uskladitev financiranja kohezijske politike z 

dejavnostmi, ki so opisane v časovnih načrtih, ter spremljanje nacionalnega izvajanja 
različnih korakov v načrtih. 

16. Zaradi zapletenosti in široke tematike vodilnih pobud se priporoča celovito spremljanje 
napredka (npr. v obliki miselnega vzorca v okviru sporočil o vodilnih pobudah, ki 
prikazuje predhodne in kasnejše dokumente). To spremljanje je sedaj lahko osnovno in 
se lahko osredotoča na ustvarjanje podpornih dokumentov, toda v kratko- do 
srednjeročnem času mora postati naprednejše ter zajeti nove elemente, tj. spremembe 
uredb in nove strategije na ravni EU, ki so se razvile zaradi vodilnih pobud itd. 
Spremljanje je lahko strukturirano bodisi vertikalno glede na teme vodilnih pobud (se 
nanaša na prepoznavnost in razumevanje) ali horizontalno glede na vrsto zadevnih 
„proizvodov“ (npr. politike, uredbe, strukture, spremljanje itd., pri čemer se nanaša na 
učinkovitost in usklajevanje). 

17. Podobno kot spremljanje vodilnih pobud bi lahko predvideli prispevanje tematskega 
vložka s strani delovnih skupin ali odborov. V tem primeru je bolj obvladljiva vertikalna 
struktura, ki se osredotoča na teme, saj ustvarja posebne delovne skupine s potrebnim 
strokovnim znanjem.  

 

Vključevanje regionalnih in lokalnih ravni 

Sodelovanje pri izvajanju na regionalni in lokalni ravni ni omejeno na regionalne in lokalne 
uprave. V nekaterih primerih se druge zainteresirani strani izkažejo kot primernejši 
partnerji za učinkovito in uspešno uporabo evropske finančne podpore. Kljub temu bi 
regionalne in lokalne ravni morale razumeti širše ozadje programa.  

Priporočila na evropski ravni 

18. V podporne dokumente uredb je treba vključiti konkretne okvirne predloge za ukrepe s 
strani regionalnih in lokalnih organov. Predvidevamo lahko, da večina regionalnih in 
lokalnih organov ni zmožna sodelovati pri strategiji na višji ravni za vodilne pobude ali 
ni motivirana za to, zlasti ob upoštevanju dejstva, da niso predvidena dodatna 
sredstva. Zato enostavnejše, kot je sledenje okvirnim predlogom, in bližje, kot so 
slednji „lokalni ravni“, večje so možnosti za njihovo sprejetje.  

Priporočila na ravni držav članic 

19. Okrepiti je treba razvoj teritorialnih paktov med regionalnimi in lokalnimi organi, da se 
izboljša izvajanje pogodb o partnerstvu. 

20. Lokalni in regionalni organi niso dovolj vključeni v evropsko strateško izvajanje, zato je 
v številnih primerih potreben boljši in celovitejši prenos znanja. Za zagotavljanje 
stalnega prenosa znanja so odgovorne države članice.  

21. Regionalne in lokalne organe je treba v procese načrtovanja programov in 
posvetovanja vključiti na načine, ki ustrezajo njihovim zmožnostim in ki ustvarjajo 
koristne odzive. Predložiti jim je treba konkretne okvirne ukrepe in pridobiti njihovo 
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soglasje ali raziskati alternativna mnenja, ne pa jih vpletati v „visokopolitične“ razprave 
ali jim predlagati dokončnih fiksnih scenarijev.  

22. Spodbujati je treba izmenjavo izkušenj in širjenje najboljših praks, s čimer se 
zagotovijo enostavna navodila za posamezne korake izvajanja dejavnosti strategije 
Evropa 2020 ob podpori služb za pomoč uporabnikom.  


