
 

 

 

 

GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK 

DIREKTORAT B: STRUKTUR- OCH SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 

 

REGIONAL UTVECKLING 
 

 

HUR EU:S FLAGGSKEPPSINITIATIV KAN 
INTEGRERAS I 

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN UNDER 
NUVARANDE OCH FRAMTIDA  
FINANSIERINGSPERIODER 

STUDIE 

SAMMANFATTNING OCH KOMMENTARER 

Sammandrag 

I denna studie behandlas Europa 2020-strategin, och framför allt dess sju 
flaggskeppsinitiativ (innovationsunionen, den digitala agendan för Europa, 
industripolitiken, ett resurseffektivt Europa, unga på väg, agendan för ny 
kompetens och arbetstillfällen samt den europeiska plattformen mot fattigdom 
och social utestängning). I studien har man undersökt flaggskeppsinitiativens 
överensstämmelse med sammanhållningspolitiken inför 
programplaneringsperioden 2014–2020 och utforskat sätt att integrera dem i 
den kommande gemensamma strategiska ramen. Med hjälp av ett antal 
detaljerade fallstudier har man noggrant studerat erfarenheterna från 
genomförandet av Lissabonstrategin inom ramen för strukturfonderna. För varje 
flaggskeppsinitiativ ges detaljerade färdplaner där det anges vilka åtgärder som 
på kort, medellång och lång sikt bör genomföras samt när, hur och av vem de 
bör genomföras. Slutligen ges rekommendationer om genomförandet av 
flaggskeppsinitiativen med hjälp av sammanhållningspolitikens instrument.  
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FÖRTECKNING ÖVER FÖRKORTNINGAR  
 

ÅGR Årlig genomföranderapport 

AT Österrike 

BMUKK Ministeriet för utbildning, konst och kultur (Österrike) 

md  Miljarder 

Kat Kategori 

CBC Gränsöverskridande samarbete (Cross-Border Cooperation) 

SF Sammanhållningsfonden 

CIP Ramprogrammet för konkurrens och innovation (Competitiveness 
and Innovation Framework Programme) 

CO2 Koldioxid 

KONV Konvergens  

SP Sammanhållningspolitik 

CRES Centrum för förnybara energikällor (Centre for Renewable 
Resources) 

GSR Gemensam strategisk ram  

FSA Företagens sociala ansvar 

GD Generaldirektorat 

DPS Ekonomisk utveckling och social sammanhållning (Italien) 

DSM Strategidokument för Mezzogiorno 

DSPN Preliminärt nationellt strategidokument (Italien) 

t.ex. Till exempel 

EJFLU Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 

EBRD Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (European 
Bank for Reconstruction and Development) 

EK Europeiska kommissionen 

MSS Miljöskadliga subventioner 

EIF Europeiska investeringsfonden 

EIP Programmet för entreprenörskap och innovation 

EIT Europeiska institutet för innovation och teknik  

Emco Sysselsättningskommittén 

EHFF Europeiska havs- och fiskerifonden 
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EP Europaparlamentet 

EPMF Europeiska instrumentet Progress för mikrokrediter 

ERA Europeiskt område för forskningsverksamhet (European Research 
Area) 

Eruf Europeiska regionala utvecklingsfonden 

Eric Konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (European 
Research Infrastructure Consortium) 

Esco Klassificeringssystemet för kunskaper, färdigheter och yrken (Skills, 
Competences and Occupations classification) 

ESF Europeiska socialfonden 

Esfri Europeiska strategiska forumet för forskningsinfrastruktur 

ETC Europeiskt territoriellt samarbete (European Territorial Cooperation) 

Etean Greklands fond för entreprenörskap och utveckling 

EU Europeiska unionen 

EU-12 Medlemsstater som anslöt sig till EU 2004 och 2007 

EU-15 Medlemsstaterna före utvidgningen 2004 

Eures 
Europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar (European Employment 
Services) 

EYD EPAE 

 

Operativt program för konkurrenskraft och entreprenörskap  

(Grekland) 

EYE Erasmus för unga företagare (Erasmus for Young Entrepreneurs) 

EYSED 
EN/KA 

Operativt program för energi, naturresurser och klimatförändringar 
(Grekland) 

FI Flaggskeppsinitiativ 

Fiscalis EU:s samarbetsprogram som gör det möjligt för nationella 
skattemyndigheter att generera och utbyta information och 
sakkunskap 

FP7 Sjunde ramprogrammet för forskning 

G20 Finansministrar och centralbankschefer från de 20 största 
ekonomierna i världen 

           G8 Forum för regeringarna i världens åtta största ekonomier 

BNP Bruttonationalprodukt 

Gif 
Instrumentet för innovativa små och medelstora företag (Growth 
and Innovative SME Facility) 

GPP Miljöanpassad offentlig upphandling (Green Public Procurement) 
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HCI Investeringar i humankapital (Human Capital Investment) 

Horisont 
2020 

Horisont 2020 – forskningsprogram för perioden 2014–2020 (FP7, 
CIP och EIT) 

HR Personalresurser (Human Resources) 

FO Förmedlande organ 

IKT Informations- och kommunikationsteknik 

ICT-PSP Programmet politiskt stöd till informations- och 
kommunikationsteknik (Information Communication Technologies 
Policy Support Programme) 

ILO Internationella arbetsorganisationen (International Labour 
Organisation) 

Jasmine Gemensam åtgärd till stöd för mikrofinansinstitut i Europa (Joint 
Action to Support Micro-finance Institutions in Europe) 

Jeremie Gemensamma europeiska resurser för mikroföretag till medelstora 
företag (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises)  

Jessica Gemensamt europeiskt stöd till hållbara investeringar i 
stadsområden (Joint European Support for Sustainable Investment 
in City Areas) 

JTS Det gemensamma tekniska sekretariatet (Joint Technical 
Secretariat) 

KIC Upprättande av kunskaps- och innovationsgrupper 

LCA Livscykelanalys 

Life+ Finansiellt instrument för miljön 

LLL Livslångt lärande 

IPR Immateriella rättigheter (Intellectual Property Rights) 

LRM Lokala och regionala myndigheter 

FM Förvaltningsmyndighet 

Mbps Megabit per sekund 

MEECC Ministeriet för miljö, energi och klimatförändring (Grekland) 

mn Miljoner 

MS Medlemsstat 

e.t. Ej tillämpligt 

NGO Icke-statlig organisation (Non-governmental Organisation) 

NRP Nationellt reformprogram 

NSRF Nationell strategisk referensram (National Strategic Reference 
Framework) 
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OP Operativt program 

PIA 
Konsekvensanalys av effekterna på fattigdom (Poverty Impact 
Assessment)  

POIN Interregionala operativa program 

PON Nationella operativa program (Italien) 

FoU Forskning och utveckling 

RKS Regional konkurrenskraft och sysselsättning 

RES Förnybara energisystem (Renewable Energy Systems) 

ROP Regionalt operativt program (Regional Operational Programme) 

RSFF Finansieringsinstrumentet för riskdelning 

FTU Forskning och teknisk utveckling 

FoTUI Forskning, teknisk utveckling och innovation 

SET Strategisk energiteknik 

Sepa Gemensamt eurobetalningsområde 

SF Strukturfonderna 

SK Slovakien 

SMF Små och medelstora företag  

TH Teknisk hjälp 

FEUF Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 

TEN Transeuropeiska nät 

TSP Territoriella sysselsättningspakter 

FEU Fördraget om Europeiska unionen 

TM Tematiskt mål 

FN Förenta nationerna 

USA Amerikas förenta stater 

YU Yrkesutbildning 

WFD EU:s ramdirektiv om vatten (Water Framework Directive) 
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SAMMANFATTNING OCH KOMMENTARER  

Bakgrund 

Europa 2020-strategin lades fram 2010 för att ligga till grund för EU:s politik fram till 2020. 
Strategin är en uppföljning till Lissabonstrategin, och den är tänkt att undvika tidigare 
misstag. Med hjälp av sina sju flaggskeppsinitiativ verkar strategin på olika nivåer och 
genererar synergieffekter mellan de olika tematiska områdena. Flaggskeppsinitiativen 
skapar nya vägar på tematiska områden som innovation, digitalisering, 
fattigdomsbekämpning, sysselsättning, industri, ungdomar och resurseffektivitet. De 
tematiska områdena täcker många av de europeiska och nationella politikområdena och 
berör olika europeiska instrument, i synnerhet sammanhållningspolitikens instrument.  
Europa 2020-strategin ersätter Lissabonagendan. Lissabonagendans tematiska inflytande 
är synligt i EU:s olika politikområden och instrument. Den ekonomiska krisen fick emellertid 
tydliga konsekvenser för agendans grundförutsättningar, och därför kunde dess mål inte 
uppnås. Det är dock tveksamt om misslyckandet enbart berodde på krisen, eller om 
genomförandet var bristfälligt från början. Många problem med Lissabonagendan 
identifierades i en nyligen genomförd utvärdering1 där det särskilt lyftes fram att agendan 
var komplicerad och att inte alla medlemsstater antagit den. 
Sammanhållningspolitikens program och andra program har utarbetats med hjälp av de så 
kallade Lissabonreglerna. Lissabonstrategins inverkan på sammanhållningspolitiken 
påverkade i stor utsträckning det tematiska urvalet, men fortfarande saknades det 
nödvändiga engagemanget för processen från medlemsstaternas sida. Det tematiska 
förhållningssättet i sammanhållningspolitiken har sin förlaga i Lissabonstrategin och det 
erbjuder många viktiga lärdomar i form av både framgångar och misslyckanden.  
Det nuvarande förslaget till sammanhållningspolitik för programperioden 2014–2020 håller 
på att utarbetas, och Europaparlamentet eftersträvar ett bättre genomförande av 
Europa 2020-strategin på EU-nivå och (i synnerhet) på nationell nivå. Därför anser 
Europaparlamentet att nationella initiativ ska övervakas bättre med hänsyn till 
subsidiaritetsprincipen, genom att ett enhetligt förslag om finansieringen av 
Europa 2020-strategins mål utarbetas och genom att kommissionens politiska reformer 
anpassas till Europa 2020-strategins flaggskeppsinitiativ2.  
Om sammanhållningspolitikens instrument ska användas för att genomföra 
flaggskeppsinitiativen måste förhållandena dem emellan uppmärksammas. Sambandet 
mellan det nuvarande förslaget till sammanhållningspolitik och flaggskeppsinitiativen är 
emellertid inte klargjort ännu. I detta avseende behövs tydliga färdplaner för att visa hur 
åtgärder på olika nivåer och olika instrument kan bidra till flaggskeppsinitiativen.  

                                                 
1  Europeiska kommissionen (2010), Lisbon Strategy evaluation document, kommissionens arbetsdokument, 

SEC(2010)114 final, Bryssel 2.2.2010. 
2  Europaparlamentet (2011), Structural and Cohesion Policies for 2020: tools to overcome the crisis, 

meddelande från generaldirektoratet för EU-intern politik, utredningsavdelning B: Struktur- och 
sammanhållningspolitik, Bryssel november 2001. 

 7 



Utredningsavdelning B: Struktur- och sammanhållningspolitik 
 

 

 8 

nt.  

                                                

Flaggskeppsinitiativen och deras genomförande i EU:s politik 

I denna studie ges en överblick över de sju flaggskeppsinitiativen och möjliga sätt att 
genomföra dessa inom ramen för EU:s politik, i synnerhet genom 
sammanhållningspolitikens instrument. Europa 2020-strategin innehåller följande 
sju flaggskeppsinitiativ: 
1. Innovationsunionen 

2. En digital agenda för Europa  
3. Industripolitik för en globaliserad tid 

4. Ett resurseffektivt Europa 

5. Unga på väg 

6. En agenda för ny kompetens och arbetstillfällen 

7. Europeisk plattform mot fattigdom och social utestängning 

Flaggskeppsinitiativen motsvarar målen i Europa 2020-strategin. Flaggskeppsinitiativens 
tematiska inriktning är dock flerdimensionell och möjliggör åtgärder på flera nivåer (på EU-
nivå samt på nationell, lokal och regional nivå) i syfte att uppnå de relaterade målen i 
Europa 2020-strategin. Vissa av initiativen har sitt ursprung i tidigare projekt och program 
och bygger på en redan befintlig grund (t.ex. Innovationsunionen och En digital agenda för 
Europa). Därför är dessa flaggskeppsinitiativ mycket väl utvecklade, och de tillhörande 
dokumenten innehåller detaljerade handlingsplaner för förbättring. Andra initiativ är mindre 
utvecklade (t.ex. Europeisk plattform mot fattigdom och social utestängning och Unga på 
väg). De två sistnämnda initiativen har en social inriktning och saknar därför den 
ekonomiska drivkraft som finns hos de förstnämnda initiativen. Dessutom är 
genomförandet av socialt inriktade initiativ vanligtvis mer beroende av lokal och regional 
förankring än genomförandet av industri- och innovationsinitiativ. I studien finns ett 
faktablad för vart och ett av flaggskeppsinitiativen.  
Initiativens flerdimensionella karaktär medför en viss tematisk överlappning mellan olika 
åtgärder. Flaggskeppsinitiativen har inte någon egen budget, och genomförandet av dem är 
beroende av en effektiv samordning och förvaltning av olika ekonomiska resurser. Om man 
går igenom de olika dokument som finns tillgängliga om flaggskeppsinitiativen och det 
nuvarande förslaget till sammanhållningspolitik står det klart att förslaget till 
sammanhållningspolitik 3 inte uttryckligen innefattar flaggskeppsinitiativen. I 
meddelandena om flaggskeppsinitiativen nämns dock flera finansiella stödinstrument, i 
synnerhet Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och Europeiska socialfonden 
(ESF). Andra politiska instrument, särskilt sjunde ramprogrammet för forskning (FP7) och 
efterföljaren Horisont 2020 hänvisar ofta direkt till de relevanta flaggskeppsinitiativen. 
Genomförandet av flaggskeppsinitiativen är emellertid kraftigt beroende av finansiellt stöd 
från sammanhållningspolitikens instrume

I det nuvarande förslaget till sammanhållningspolitik nämns knappt flaggskeppsinitiativen. 
Förslaget är utformat kring elva tematiska mål som omfattar samtliga fem fonder som 
ingår i gemenskapens stödramar, nämligen sammanhållningsfonden (SF), Eruf, ESF, 
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och Europeiska havs- och 

 
3  Europeiska kommissionen (2011), Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma 

bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, 
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden som omfattas av 
den gemensamma strategiska ramen, om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) nr 1083/2006, 
{SEC(2011)1141 final} {SEC(2011)1142 final, COM(2011)0615 final, Bryssel, 6.10.2011. 
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fiskerifonden (EHFF). Men trots att dessa mål är ytterst relevanta för flaggskeppsinitiativen 
tar de ingen hänsyn till de handlingsplaner som läggs fram i meddelandena om 
flaggskeppsinitiativen.  
Om man jämför flaggskeppsinitiativens olika tematiska mål, finansieringsområden och 
tematiska inriktningar blir det tydligt att Eruf erbjuder en bred uppsättning relevanta teman 
när det gäller den digitala agendan, innovationsunionen och industripolitiken, medan Erufs 
roll i förhållande till initiativet Ett resurseffektivt Europa är mindre tydlig. När det gäller de 
sociala faktorerna har flaggskeppsinitiativen Ny kompetens och arbetstillfällen och 
Europeisk plattform mot fattigdom och social utestängning starkast koppling till ESF. Unga 
på väg är inte lika relevant i förhållande till ESF, men det omfattas av andra instrument 
utanför sammanhållningspolitiken, t.ex. programmet för livslångt lärande. I EJFLU och EHFF 
nämns uttryckligen bidraget till innovation, förbättrad IKT-infrastruktur, resurseffektivitet, 
stöd till små och medelstora företag och kompetensutveckling. 

Exempel på genomförandet av Lissabonstrategin under den 
nuvarande programperioden 

På det stora hela påverkade Lissabonstrategin de tematiska områdena för programperioden 
2007–2013 och delaktigheten på regional och lokal nivå. De tydligaste exemplen på 
Lissabonstrategins inflytande är de nationella referensramarna och de operativa 
programmen. När det gäller berörda parters delaktighet på central och regional nivå har 
deltagandet i utarbetandet och genomförandet av åtgärder med relevans för 
Lissabonstrategin i många fall varit begränsat till den centrala nivån. Minst delaktiga var de 
medlemsstater där projekt för hård infrastruktur prioriterades eller övertogs från den 
föregående programperioden. Endast de medlemsstater som låg över en viss BNP per 
capita och som varit EU-medlemmar längst fokuserade på mjuka projekt som var mycket 
mer anpassade till Lissabonagendan.   
Införlivandet av Lissabonstrategins tematiska områden har i de flesta fall accepterats som 
obligatoriskt, och förvaltningsmyndigheterna har mer eller mindre godtyckligt anpassat 
budgetarna för de operativa programmen. I vissa fall anpassades Lissabonreglerna i 
efterhand till befintliga strategier. Samma sak gäller för vissa programprocesser som 
omfattade regionala och lokala nivåer. Om man ser till vilka medlemsstater som gjorde 
regionala intressenter delaktiga i hela programprocessen och vilka som betraktade 
delaktigheten som ett nödvändigt ont finns det en slående koppling till medlemsstaternas 
decentraliserade respektive centraliserade förvaltning. Ännu större skillnader uppstår i 
medlemsstater där landets storlek kräver ett mer decentraliserat förhållningssätt.  
Ännu en skillnad förekommer mellan hårda infrastrukturprojekt och mjuka 
innovationsprojekt och sociala projekt. De förstnämnda förvaltas mer centralt medan de 
sistnämnda förvaltas på regional eller lokal nivå. Valet mellan centralt eller regionalt 
genomförande är också en fråga om effektivitet. Medlemsstater som av praktiska skäl 
snarare än av tradition har en regional förvaltning (på grund av exempelvis landets storlek, 
som i Polen) hanterar detta dilemma mer direkt och med varierande resultat. Vissa 
tematiska områden och breda politikområden (t.ex. den digitala agendan) fördelas över 
nationella och regionala operativa program och genomförs på olika sätt.  
Övervakningen av Lissabonstrategins genomförande har inte varit obligatorisk, och därför 
syns inga effekter i de flesta årliga genomföranderapporterna av det uppdaterade 
vägledande budgetanslaget. Vissa medlemsstater har i praktiken tillämpat reglerna i sin 
rapportering, men eftersom rapporteringen inte är enhetlig går det inte göra någon 
omfattande utvärdering av Lissabonstrategins genomförande.  
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De olika metoderna för att genomföra Lissabonanpassade projekt visar att det inte går att 
göra några svepande bedömningar av vad som är bra och dåligt genomförande. Fallstudien 
visar emellertid att de mest framgångsrika projekten har varit de som haft en viss 
paraplykaraktär. I Sverige är projektet ”A&O” en av Europeiska socialfondens nationella 
temagrupper som rapporterar om erfarenheter från projekten. A&O ansvarar för att 
sammanställa, analysera och sprida erfarenheter från projekt med koppling till 
arbetsplatslärande. Målet är att framhålla värdet av kontinuerligt arbetsplatslärande för 
arbetsmarknadens parter, t.ex. arbetsgivarorganisationer och politiska beslutsfattare.  
Det irländska arbetsmarknadsprogrammet ”Equal at Work” är inriktat på att förändra och 
utveckla personalpolitiken och personalrutinerna för att skapa en mer jämställd och 
tillgänglig arbetsmarknad. Aktiveringsåtgärder riktas mot arbetsgivare, tjänsteleverantörer 
och missgynnade grupper (äldre, funktionshindrade, resandefolk, ensamstående föräldrar, 
kvinnor, etniska minoriteter och flyktingar) i de fyra största arbetssektorerna på Irland, 
nämligen hälso- och sjukvården, lokal offentlig förvaltning, den privata sektorn och den 
mycket stora sektorn för samhälls- och volontärarbete. 
I Polen valdes inte något särskilt projekt ut som fallstudie. I stället framhöll den polska 
förvaltningen det allmänna genomförandet av innovationsinitiativet där man använt sig av 
en kombinerad top down- (centraliserat operativt program) och bottom up-strategi (varje 
vojvodskap 4 har ett innovationsprogram) för att genomföra detta tematiska område.  
Gränsöverskridande program följer i stor utsträckning bottom up-modellen med ett stort 
deltagande bland regionala och lokala intressenter. I gränsöverskridande projekt uppstår 
emellertid problem med språkliga och kulturella barriärer. I dessa fall genomförs mjukare 
projekt för att främja olika typer av gränsöverskridande ekonomiska förbindelser.  
I vissa fall har det visat sig att genomförandet av ett projekt kan försvåras om alltför 
många administrativa nivåer är inblandade. I Grekland undvek exempelvis den centrala 
förvaltningen att inkludera den lokala förvaltningen och gjorde i stället stödmottagarna 
direkt delaktiga i genomförandet av resurseffektiva system. Tack vare denna strategi 
gjorde man troligtvis betydande administrativa besparingar.  
Fallstudierna täcker visserligen olika tematiska inriktningar och förvaltningsstrategier, men 
de skildrar ändå bara en liten del av EU:s genomförande av Lissabonagendan. Fallstudierna 
visar dock tydligt att genomförandeprocessen inte bara berör enskilda projekt utan också 
hela programförvaltningen och det större sammanhanget.  
Den ekonomiska krisen 2008 fick emellertid stora konsekvenser för den pågående 
programperioden 2007–2013. Eftersom Lissabonagendan utformades före 2008 var vissa 
delar av den olämpliga och överflödiga under krisperioden. Lissabonagendan var visserligen 
ett steg i rätt riktning, men den saknade ett konsekvent genomförande, och därför ansåg 
medlemsstaterna att den saknade värde i praktiken.  

Färdplaner för flaggskeppsinitiativen 

För att visa vägen i genomförandet av flaggskeppsinitiativen utformades en uppsättning 
allmänna färdplaner, där man för varje initiativ svarade på vem som ska göra vad, på 
vilken nivå samt när och hur det ska göras. Detaljerade beskrivningar utformades för varje 
flaggskeppsinitiativ, men det finns ingen gemensam genomförandestrategi. Vissa 
flaggskeppsinitiativ förutsätter betydande insatser på EU-nivå på kort sikt (t.ex. den 
digitala agendan och industripolitiken), medan andra drivs på nationell nivå med insatser 

 
4  Administrativ provins i Polen. 
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på medellång till lång sikt (t.ex. Europeisk plattform mot fattigdom och social 
utestängning).  
Definitionen av åtgärder på kort, medellång och lång sikt beror på medlemsstaten och dess 
förvaltningsstruktur. Åtgärder som kan genomföras på kort sikt i mer utvecklade regioner 
är ofta mer långsiktiga projekt i mindre utvecklade regioner. Däremot kan man urskilja ett 
någorlunda allmängiltigt mönster när det gäller finansiering och politiska instrument. 
Horisont 2020 är ett mer eller mindre universellt instrument som gäller nästan samtliga 
flaggskeppsinitiativ, medan andra instrument är mer inriktade på specifika åtgärder. Inom 
sammanhållningspolitiken går det att urskilja en tydlig fördelning av uppgifter, där Eruf 
täcker de hårda delarna (t.ex. fysisk infrastruktur) medan ESF omfattar de mjuka (t.ex. 
personalresurser och kompetens). EJFLU och EHFF kompletterar Eruf inom sina respektive 
områden, och där det är möjligt ansvarar sammanhållningsfonden för vissa hårda delar, 
framför allt när det gäller initiativet Ett resurseffektivt Europa. 
Varje färdplan innehåller åtgärder på europeisk, nationell, regional och lokal nivå. Dessa 
åtgärder anges i en detaljerad förteckning och omfattar allt från medlemsstater som 
domineras av övergångsregioner och utvecklade regioner till medlemsstater som domineras 
av mindre utvecklade regioner. I styckena nedan ges en sammanfattning av färdplanerna.  
Flaggskeppsinitiativet Innovationsunionen syftar till att stödja forsknings-, utvecklings- 
och innovationspolitik i frågor som rör klimatförändringar, energi och resurseffektivitet, 
hälsa och demografiska förändringar. Initiativet bör skapa synergieffekter mellan de olika 
politikområdena och instrumenten på europeisk och nationell nivå. Olika EU-instrument är 
särskilt aktuella inom detta tematiska område (t.ex. sjunde ramprogrammet för forskning, 
programmet för livslångt lärande, Eruf, ESF osv.), men medlemsstaterna har också 
nationella och regionala politiska initiativ och program på området. Flaggskeppsinitiativet 
ger en möjlighet att upprätta en gemensam innovationsram. Man måste dock uppnå en 
jämvikt i strävan efter enhetlighet och främjandet av spetskompetens. Å ena sidan har man 
en ökad global konkurrenskraft, å den andra har man begränsade offentliga resurser och 
splittrade förutsättningar. På EU-nivå finns en bred uppsättning kortsiktiga åtgärder för att 
utforma och standardisera ramen och inleda särskilda stödmekanismer (t.ex. till rörlighet 
för forskare). Dessa åtgärder förbättrar enhetligheten och resultaten på medellång sikt, 
vilket bidrar till att förbättra det europeiska området för forskningsverksamhet på lång sikt. 
På nationell, lokal och regional nivå behövs inga nya genombrott. I stället behövs stabila 
och konsekventa åtgärder för att förbättra befintliga strukturer, anpassa och samordna 
verktyg och förbättra forskningsinfrastrukturen. 
Flaggskeppsinitiativet En digital agenda för Europa syftar till att stödja den digitala inre 
marknaden genom att förbättra den snabba och ultrasnabba internetuppkopplingen och 
interoperabla tillämpningar. Detta innefattar bredbandsuppkoppling för samtliga regioner i 
EU senast 2013, snabbare uppkoppling (30 Mbps eller mer) senast 2020 och 
internetuppkoppling snabbare än 100 Mbps till mer än 50 procent av alla hushåll i EU. 
Flaggskeppsinitiativet är inriktat på en allmän förbättring av de hårda och de mjuka 
beståndsdelarna av informations- och kommunikationstekniken (IKT). Möjligheten till en 
inre IKT-marknad och den starka marknadskraften inom IKT är betydande 
framgångsfaktorer för detta initiativ. Å andra sidan kan marknadsinriktningen också leda till 
marknadsmisslyckanden som kommer att kräva någon form av statligt ingripande. Detta 
gäller särskilt i EU12-länderna, som ofta saknar den nödvändiga grundinfrastrukturen i sitt 
IKT-nät. På EU-nivå planerar man att på kort sikt upprätta en rättslig och processuell ram 
som bland annat omfattar vägledning till medlemsstaterna. Detta kommer att leda till 
upprättandet av kompetenta EU-organ och bildandet av ett interoperabelt, 
gränsöverskridande nätverk på medellång sikt, och till EU-omfattande e-förvaltning på lång 

 11 



Utredningsavdelning B: Struktur- och sammanhållningspolitik 
 

 

 12 

sikt. På nationell, lokal och regional nivå satsar man på att förbättra IKT-kompetensen på 
kort till medellång sikt och på att förbättra infrastrukturen på medellång till lång sikt. 
Flaggskeppsinitiativet Industripolitik för en globaliserad tid är inriktat på ekonomi, 
företag och arbetskraft, med hänsyn till bland annat innovation, resurseffektivitet, 
företagsklimat, den inre marknaden och ökat stöd till små och medelstora företag. Detta 
breda tematiska spektrum kan dock leda till bristande fokus och konkurrens mellan 
medlemsstaterna, och effektiviteten kan också äventyras om samordningen är bristfällig 
eller redan befintliga olikheter förvärras. Den viktigaste kortsiktiga åtgärden på EU-nivå är 
upprättandet av en europeisk industripolitik och tillhörande regelverk och vägledningar. På 
medellång till lång sikt är de viktigaste utmaningarna den övergripande strategin för 
industripolitiken, förbättringen av EU:s standarder och främjandet av resurseffektivitet.  
På nationell, lokal och regional nivå satsar man på kort till medellång sikt på att förbättra 
kompetensen, minska den administrativa bördan för små och medelstora företag och 
garantera ett stabilt och förutsägbart verksamhetsklimat för små och medelstora företag. 
På medellång sikt planeras omstrukturering av industrier och främjande av 
resurseffektiviteten, och på lång sikt planeras användningen av telematik och upprättandet 
av effektiva transport- och logistiknät.  
Flaggskeppsinitiativet Ett resurseffektivt Europa täcker ett mycket brett spektrum av 
resurseffektivitets- och miljöskyddsfrågor med koppling till all politik och samtliga program 
på europeisk och nationell nivå, och betoningen ligger på ämnets övergripande karaktär. 
Denna övergripande dimension innebär dock att ändamålsenlighet och effektivitet endast 
kan uppnås genom ett EU-omfattande genomförande. EU:s snabbt växande miljövänliga 
industri kan bli en värdefull global tillgång. Samtidigt är EU:s industri utsatt för en 
globaliserad konkurrens med lågprisprodukter och låga miljökrav, vilket gör att stränga 
lagändringar för att öka resurseffektiviteten inte alltid är välkomna. På EU-nivå planeras en 
rad kortsiktiga åtgärder, bland annat utarbetande av nya visioner och strategier (t.ex. för 
den biologiska mångfalden), översyn av den befintliga politiken samt genomförande via 
finansiella instrument, strukturer och övervakningsbestämmelser. På medellång sikt 
planerar man att utforma konkreta verktyg (t.ex. livscykelanalys, miljömärkning och 
miljövänlig offentlig upphandling), vilket leder till ett långsiktigt stöd till forskning, 
införande av marknadsbaserade instrument och avskaffande av kontraproduktiva 
subventioner. På nationell, lokal och regional nivå satsar man på kort sikt på att fullborda 
den rättsliga och administrativa ramen (om nödvändigt), vilket leder till ett konkret 
genomförande på medellång till lång sikt av mycket specifika åtgärder (t.ex. energieffektiva 
byggnader, utveckling av lagringsteknik, införande av skatteincitament osv.). 
I flaggskeppsinitiativet Unga på väg tar man itu med den höga ungdomsarbetslösheten 
och föreslår åtgärder för att öka rörligheten vid utbildning och yrkesverksamhet och för att 
underlätta tillträdet till arbetsmarknaden. Den uppenbara fördelen med att samordna och 
harmonisera medlemsstaternas politik och system försämras emellertid något av den långa 
tid som det tar för investeringar i utbildning att bära frukt, och ytterligare problem kan vara 
tillträdet till den lokala arbetsmarknaden och kompetensflykt. På EU-nivå är den kortsiktiga 
utmaningen att utforma en moderniseringsplan för utbildningen som ska genomföras av 
samtliga program (t.ex. Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig, Erasmus 
Mundus, Tempus) på medellång sikt. På nationell, lokal och regional nivå inriktar man sig 
på att omedelbart förbättra tillträdet till arbetsmarknaden, samtidigt som investeringar i 
infrastruktur och personalresurser samt upprättandet av referensramar för kvalifikationer 
på medellång sikt bör leda till bättre utbildningsresultat och färre avhopp på lång sikt.  
Flaggskeppsinitiativet Ny kompetens och arbetstillfällen är nära förknippat med Unga 
på väg, men man har flyttat fokus mot yrkesutbildning med sikte på utbildning som styrs 
av efterfrågan och arbetsplatslärande. Den största utmaningen är anpassningen av 
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kompetens till arbetsmarknadens efterfrågan och en EU-omfattande harmonisering. De 
nationella befogenheterna är ett stort hinder på det här området, och nationella 
förvaltningar kan vara för svaga eller för långsamma för att anpassa sig till företagens 
snabbt växlande behov, och därför behövs utbildningsstrategier som bygger på 
arbetsplatslärande. På EU-nivå satsar man på att på kort sikt se över de relevanta 
direktiven och politikområdena, och på medellång sikt upprätta en integrationsfond för 
tredjelandsmedborgare. På nationell, lokal och regional nivå, där det största behovet av 
åtgärder finns, bör förvaltningarna inrikta sig på att på kort till medellång sikt förbättra 
kompetensen, investera i infrastruktur och stödja eget företagande och entreprenörskap. 
På medellång till lång sikt bör man flytta fokus till konkreta utbildnings- och 
kompetensprogram och livslångt lärande. Upprättandet av flexicurityramar nämns som en 
långsiktig åtgärd.  
I flaggskeppsinitiativet Europeisk plattform mot fattigdom och social utestängning 
satsar man på att minska klyftan mellan välstånd och fattigdom (och den underliggande 
arbetslösheten) i hela EU. Det främsta målet är att göra fattigdomsbekämpningen synlig på 
dagordningen. För att underlätta en informerad diskussion i ämnet vill man avhjälpa bristen 
på korrekta uppgifter som kan stödja teoretiska överväganden. Det finns emellertid 
problem på detta område, eftersom medlemsstaterna antingen saknar förmåga eller vilja 
(av olika skäl) att genomföra de nödvändiga åtgärderna. På EU-nivå är främjandet av 
evidensbaserad forskning på kort sikt en nödvändig förutsättning som på medellång sikt 
bör leda till stöd för sociala ekonomiska initiativ och partnerskap. På nationell, lokal och 
regional nivå, där de största åtgärderna planeras, bör förvaltningarna på kort sikt satsa på 
att förbättra politiken och samordningen. Detta bör på medellång sikt ske med hjälp av 
evidensbaserad forskning, vilket på lång sikt bör leda till en effektiv migrationshantering 
och flexibel utbildning.  

Viktigaste resultaten samt rekommendationer 

När man analyserar de olika delarna av flaggskeppsinitiativens genomförande blir det 
tydligt att initiativen utformades för att ge bättre vägledning åt genomförandet av 
Europa 2020-strategin. Man har emellertid inte tagit hänsyn till detta syfte vid 
utformningen av politiken. På grundval av studiens resultat läggs följande 
rekommendationer fram för att förbättra införlivandet av flaggskeppsinitiativen i de 
politiska instrumenten och säkerställa en enhetlig anpassning under den kommande 
programperioden. Med hjälp av lärdomarna från genomförandet av Lissabonagendan bör 
kommande strategier kunna genomföras på ett bättre sätt.  

Lissabonagendans inflytande på sammanhållningspolitikens nuvarande 
programperiod på EU-nivå 

Lissabonagendan var en typisk top down-strategi där medlemsstaterna saknade inflytande. 
Därför är det nödvändigt att bryta ner de strategiska och abstrakta begreppen till konkreta 
projektidéer som kan förstås och antas på lokal nivå. Detta är en viktig del av både 
programplaneringen och samråden, men det är också viktigt för genomförandet, eftersom 
det gör det lättare för de inblandade organen och mottagarna att få en överblick. 
Projektidéerna måste vara vägledande och göra det möjligt för aktörer med den 
nödvändiga kapaciteten att själva utforma sina insatser samtidigt som man hjälper aktörer 
med sämre kapacitet att uppnå bättre resultat. Ramstöd inom de operativa programmen 
har också visat sig vara en lönsam investering som möjliggör stöd och vägledning på lokal 
nivå.  
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1. För närvarande uppfattas EU:s strategier fortfarande som isolerade och otillämpliga. 
EU:s strategier och begrepp måste brytas ner i begripliga och tillämpliga åtgärder som 
kan antas på lokal och regional nivå.  

2. Förvaltningsmyndigheterna har tillämpat öronmärkningskoder i sina 
övervakningssystem. Nu används dessa koder som en standardindikator. För att 
generera ett mervärde grundat på denna inlärningseffekt skulle man kunna tillämpa 
öronmärkningskoderna på framtida anslag för att uppfylla målen i 
Europa 2020-strategin.  

3. Det rekommenderas att man inför bestämmelser om en automatisering av förhållandet 
mellan framstegen i genomförandeprocessen (som anges i resultaträkningen) och 
ändringen av öronmärkningsindikator. Sedan programperioden 2007–2013 har 
programmen delat ut öronmärkningskoder på åtgärdsnivå, och det skulle vara 
värdefullt att införa ett värde för det percentila bidraget per åtgärd så att man 
automatiskt kan beräkna framstegen med öronmärkningskoder i form av ekonomisk 
utveckling. Senare ändringar av programmet kan enkelt införas, antingen i de enskilda 
åtgärderna eller med hjälp av det percentila värdet. En sådan strategi kommer att ge 
en ändamålsenlig bild av det rådande läget samtidigt som den knappt orsakar någon 
administrativ belastning, vilket är ett ständigt bekymmer för förvaltningsmyndigheterna 
och deras tillsynsavdelningar.   

4. För att säkerställa att EU:s instrument är förenliga med nationella instrument måste 
man ta vara på synergieffekterna mellan de olika instrumenten. 

Genomförandet av flaggskeppsinitiativen med hjälp av 
sammanhållningspolitikens instrument 

I Europa 2020-strategin utformades flaggskeppsinitiativen för att göra medlemsstaterna 
mer delaktiga. Denna strategi har dock inte nått medlemsstaterna ännu, och detta kommer 
inte att ändras om inte EU:s finansieringsinstrument genomförs på ett konsekvent sätt.  

Rekommendationer - EU-nivå 

5. Med tanke på att dessa initiativ är en central del av Europa 2020-strategin måste man 
ta itu med den bristande anpassningen och samordningen mellan 
sammanhållningspolitiken och Europa 2020-strategin.  

6. Samtliga flaggskeppsinitiativ måste framhållas så att medlemsstaternas företrädare på 
samtliga nivåer känner till deras existens.  

7. Man bör ta hänsyn till den territoriella sammanhållningen vid genomförandet av 
initiativen och vid utformningen av deras färdplaner.  

8. Om sammanhållningspolitiken ska anpassas till Europa 2020-strategin måste man 
anslå resurser från sammanhållningspolitiken till flaggskeppsinitiativen, men också se 
till att ramvillkoren är de rätta. Sammanhållningspolitikens insatser måste vara 
inriktade på förändring av strukturer och lagstiftning samt på kapacitetsuppbyggande. 

9. Överensstämmelsen mellan flaggskeppsinitiativen och Eruf och ESF måste förbättras 
och formuleras i de allmänna reglerna för sammanhållningspolitikens instrument. 

10. De indikatorer som fastställts för utvärderingen av strukturfonderna måste vara 
anpassade till flaggskeppsinitiativens mål.  

11. Man bör undvika dubbelarbete och rapporteringskrav och garantera insyn. 
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Rekommendationer – nationell nivå 

12. Vid utformningen av de operativa programmen bör avgränsningen tydligt 
överensstämma med flaggskeppsinitiativens metoder.  

13. Medlemsstaterna bör ta hänsyn till flaggskeppsinitiativens mål när de utarbetar sina 
partnerskapsavtal.  

14. Med tanke på att beaktandet av flaggskeppsinitiativen i partnerskapsavtalen och de 
tillhörande operativa programmen inte genererade ytterligare medel eller några andra 
fördelar bör man överväga att införa incitament för medlemsstaterna så att 
införlivandet av flaggskeppsinitiativen blir mer än bara tomma ord eller övervakning av 
relevanta interventionskoder. Vägledande projekt som är knutna till något av 
flaggskeppsinitiativen bör stärkas, hellre än t.ex. standardprojekt för hård 
infrastruktur. Detta gäller särskilt i EU12-länderna. 

Europaparlamentets delaktighet i genomförandeprocessen 

Europaparlamentet kan spela en viktig roll i inledningsskedet av åtgärder som utgör ramen 
för flaggskeppsinitiativens genomförande, dels när det gäller vilka frågor som tas upp i 
färdplanerna (dvs. EU-åtgärder på kort till medellång sikt som först och främst omfattar 
verksamhet av typ A och så småningom av typ C), dels när det gäller formen för de samråd 
som anordnas om den slutgiltiga versionen av strukturfondens regelverk.  
15. Europaparlamentet bör se till att sammanhållningspolitikens finansiering är anpassad 

till de insatser som anges i färdplanerna och övervaka medlemsstaternas 
genomförande av färdplanens olika steg. 

16. Eftersom flaggskeppsinitiativen är så komplexa och omfattar så breda tematiska 
områden rekommenderas en omfattande övervakning av framstegen (t.ex. i form av 
en översikt över meddelandena om flaggskeppsinitiativen som redogör för tidigare och 
kommande dokument). För närvarande kunde den vara rudimentär och inriktad på 
framställandet av stöddokument, men på kort till medellång sikt måste den bli mer 
avancerad och fånga upp de nya företeelserna, t.ex. regeländringar och nya strategier 
på EU-nivå som utvecklas på grund av flaggskeppsinitiativen. Denna övervakning 
skulle kunna struktureras antingen vertikalt efter flaggskeppsinitiativens tematiska 
områden (för synlighetens och förståelsens skull) eller horisontellt efter typ av 
”produkt” (t.ex. politik, bestämmelser, strukturer och övervakning, för effektivitetens 
och samordningens skull). 

17. På ett liknande sätt som i övervakningen av flaggskeppsinitiativen skulle man kunna 
planera arbetsgrupper eller kommittéer som bidrar på de olika tematiska områdena. I 
det fallet är det enklare att använda den vertikala struktureringen efter tematiska 
områden, så att man kan bilda engagerade arbetsgrupper med den nödvändiga 
sakkunskapen. 

 

Delaktighet på regional och lokal nivå 

Det regionala och lokala deltagandet i genomförandet är inte begränsat till regionala och 
lokala myndigheter. I vissa fall kan andra intressenter visa sig vara lämpligare partner för 
en ändamålsenlig och effektiv användning av EU:s finansiella stöd. Det bör dock finnas en 
förståelse på regional och lokal nivå för programmet i stort.  
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Rekommendationer - EU-nivå 

18. Inkludera konkreta och vägledande förslag på åtgärder av regionala och lokala 
myndigheter i regelverkets stöddokument. Det kan antas att de flesta regionala och 
lokala myndigheter varken kan eller vill engagera sig i flaggskeppsinitiativens strategi 
på högre nivå, särskilt med tanke på att det inte ges någon extra finansiering. Ju 
enklare det är att följa de vägledande förslagen och ju närmare den lokala nivån de är 
framtagna, desto större är chansen att de följs. 

Rekommendationer – nationell nivå 

19. Stärka bildandet av territoriella pakter bland regionala och lokala myndigheter för att 
förbättra genomförandet av partnerskapsavtal. 

20. Lokala och regionala myndigheter är inte tillräckligt delaktiga i det strategiska 
genomförandet på EU-nivå, och i många fall behövs en bättre och mer omfattande 
kunskapsöverföring. Det är medlemsstaternas uppgift att säkerställa en kontinuerlig 
överföring av kunskap.  

21. Inkludera regionala och lokala myndigheter i programplanerings- och 
samrådsprocesserna på ett sätt som de kan hantera och som ger värdefull respons. Ge 
dem konkreta förslag på åtgärder och få deras godkännande eller utforska alternativa 
synpunkter i stället för att dra in dem i diskussioner på hög politisk nivå eller lägga 
fram ett färdigt och icke förhandlingsbart scenario för dem.  

22. Främja utbyte av erfarenheter och spridning av bästa metoder och ge enkla 
instruktioner för ett stegvis genomförande av Europa 2020-åtgärder med stöd av en 
supportavdelning.  


